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Fiber Glass Septic and Fuel Tanks

 

 

 

 

 

WATANIYA  FIBER  GLASS  REINFORCED  PLASTIC  FACTORY 

CO. W.L.L. manufactures septic tanks and fuel tanks above 

ground  and  underground.  These  tanks  are  having 

cylindrical shape in order to bear the pressure from inside 

and  outside.  Moreover,  this  shape  helps  preventing 

deposition of wastes inside at time of draining. 

These  tanks  are  made  from  GRP;  mats  of  fiberglass 

saturated  with  Polyester  Resin  that  does  not  react  or 

become  eroded  or  affected  by  components  of  the 

contents.  Black  pigment  is  added  which  increases  the 

hardness of the tanks   and provides the black color which 

is a distinctive color  for such  tanks. Also,  these  tanks are 

coated  from  inside with a  layer of Gelcoat  to protect  the 

tank  from  reacting and erosion, and gives smoothness  to 

the  inside  surface  to  prevent  any waste  to  stick  on  the 

walls when draining the contents. 

WATANIYA  FIBER  GLASS  REINFORCED  PLASTIC  FACTORY 

CO.  W.L.L.  manufactures  these  tanks  in  different 

capacities: 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 

5000,  7000,  9000,  10,000,  15,000,  20,000  USG,  and  any 

other capacity based on customer requirement. 

الوقودوخزانات الفيبرجالس لتخزين مياه الصرف الصحي 

 

 

 

 

  

 

السيبتك (تقوم شرآة مصنع الوطنية بتصنيع خزانات الصرف الصحي 
بنوعيها فوق األرض وتحت األرض وهي  وخزانات الوقود )تانك

لداخل والخارج آما أن خزانات ذات شكل اسطواني لتحمل الضغط من ا
  .هذا الشكل يعمل على عدم ترسب أي مخلفات داخلها عند التفريغ

وهي عبارة عن حصائر  GRPوتصنع هذه الخزانات من مادة الـ
ريزن الخاصة بهذه الخزانات والتي ال الالفيبرجالس المشبعة بمادة 

وال تتآآل وال تتأثر بمكونات محتوياتها مضاف اليها مادة تتفاعل 
البجمنت األسود المميز لهذا النوع من الخزانات آما انها بها طبقة 
جيلكوت من الداخل لحماية الخزان من التآآل والتفاعل وتكسب الخزان 

  .نعومة من الداخل حتى ال يلتصق شيء من محتوياته عند تفريغه

 – 1000 – 500 – 250خزانات بأحجام مختلفة ونحن نقوم بتصنيع ال

1500 – 2000 – 2500 – 3000 – 4000 – 5000 – 7000 – 

جالون وأي حجم حسب طلب  20000 – 15000 – 10000 – 9000
  .العميل
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   Underground Fiberglass tanksتحت األرض فيبرجالس خزانات 

 

  Aboveground Fiberglass tanksاألرض  فيبرجالس فوقخزانات 
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  WWAATTAANNIIYYAA  FFiibbeerrggllaassss  TTaannkkssخزانات الفيبرجالس لتخزين المياه خزانات الفيبرجالس لتخزين المياه 

  

  )جالون أمريكي(الخزان 
Capacity (US Gallon) 

  )سم(الطول 
Length (cm) 

(L) 

  )سم(العرض 
Width (cm) 

(W) 

  )سم(االرتفاع 
Height (cm) 

(H) 
250  218  128  113  
350  220  126  131  
500  212  149  149  

1000  255  175  186  
1100  296  175  186  
1200  299  175  186  
1500  349  180  190  
2000  350  218  228  
3000  460  220  237  
4000  615  222  232  
5000  682  226  239  

10,000 738  304  315  
15,000  1044  304  315  
20,000  1350  304  315  
25,000  1656  304  315  

  

  

  


