INSTRUÇÕES DE DESCARGA E MANIPULAÇÃO

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
NUNCA encher o reservatório por completo sem acompanhar com o aterro exterior.
NUNCA executar o aterro do reservatório com o mesmo vazio.
O aterro do reservatório deve ser feito com o enchimento gradual do reservatório, acompanhanhado com o aterro exterior.
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INSTALAÇÃO EM TERRENOS SECOS OU EM
TERRENOS HÚMIDOS (NÍVEL FREÁTICO ALTO)
Mistura de areia
com cimento:
TERRENOS SECOS
1m3 de areia para 100
kg cimento.

Acabamento com
máximo de 30cm de
terreno vegetal

TERRENOS HÚMIDOS
(NIVEL FREÁTICO
ALTO)
1m3 de areia para 200
kg cimento.

Laje de betão com 15
cm de altura, com
almofada de areia com
20 cm de altura, para
apoio e nivelamento
ALTERNATIVA À LAJE:
Almofada com 30 cm de altura, executada com mistura de
areia com cimento, na proporção de 1m3 de areia para
200 kg de cimento, para apoio e nivelamento

Escavação com um minimo
de mais 20 cm da dimensão
do equipamento

NOTA: Em terrenos
com nível freático alto
pode haver necessidade da aplicação de
cintas não metálicas
de ancoragem.

INSTALAÇÃO EM PROFUNDIDADE
(> 30cm) OU ZONAS TRANSITÁVEIS
Laje de cobertura, executada de modo a não transmitir
cargas ao equipamento

Mistura de areia
com cimento:
1m3 de areia para 200
kg cimento.

Laje de betão com 15
cm de altura, com
almofada de areia com
20 cm de altura, para
apoio e nivelamento
ALTERNATIVA À LAJE:
Almofada com 30 cm de altura, executada com mistura de areia com cimento, na
proporção de 1m3 de areia para 200 kg de cimento, para apoio e nivelamento

NOTA: Em terrenos
com nível freático alto
pode haver necessidade da aplicação de
cintas não metálicas
de ancoragem.
Escavação com um minimo de mais
20 cm da dimensão do equipamento

