FECHAMENTO

LIMPEZA

As caixas d´água e os tanques têm a tampa fixada ao corpo sob pressão.
Devem permanecer travadas junto a seus corpos.
Os sistemas de fechamento dispensam acessórios e impedem a entrada
de insetos e impurezas.

As superfícies internas e externas lisas tornam a limpeza prática e rápida.
Basta um pano úmido e não requer escovação.
A lavagem deve ser realizada a cada 6 meses ou em período indicado
pela companhia de saneamento local. Usar um litro de água sanitária
para cada mil litros de água. Após duas horas, esvaziar o reservatório,
abrindo torneiras e descargas.

EMPILHAMENTO
As caixas d´água devem ser empilhadas em superfície plana, com o
fundo voltado para baixo. Tampar a última caixa. As tampas devem ser
empilhadas sobre piso liso, limpo e plano.
Deve-se evitar o empilhamento de tanques e tanquinhos.

Esse sistema impede o arrancamento da tampa por ação do vento e
entrada de líquido, poeiras, insetos e pequenos animais em seu interior.
O reservatório deve ser mantido devidamente fechado para evitar
contaminação da água por agentes externos (ex: mosquito da dengue) e
entrada de elementos estranhos ao seu interior.
Os produtos Infibra são produzidos em conformidade com as normas ABNT: NBR 14799, NBR 15682 e NBR 15762.

GARANTIA
Os tanques Permatex têm garantia de 5 anos a partir da data de emissão da nota fiscal do produto. Por isso, guarde a nota fiscal de compra e siga
rigorosamente as instruções de transporte, manuseio, assentamento e instalação, que asseguram a garantia e qualidade pelo tempo indicado.
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IMPORTANTE:
1- Utilizar EPIs necessários para execução.
2- Exija do instalador o conhecimento da NBR 5626
e catálogo técnico.
3- Mais informações, consultar: 0800 707 3420.

CAIXAS D’ÁGUA E
TANQUES DE POLIETILENO
INSTRUÇÕES DE USO

