
INSTRUÇÕES DE 
DESCARGA E MANIPULAÇÃO

ETAPAS DE INSTALAÇÃO ATENÇÃO

• Escavação entre 200-500 mm 
de espaço lateral para o tanque.

• Superfície estável mínimo 2 m da 
escavação.

• Acrescentar 1/3 de água ao tanque.
• Adicionar 1/3 de areia estabilizada no 

exterior.
• Regar com água o enchimento lateral.

NUNCA encher o tanque por 
completo sem acompanhar com o 
aterro exterior. 

NUNCA executar o aterro do tanque 
com o mesmo vazio.

A altura máxima do lençol freático 
NÃO DEVE ser superior a 1/3 da 
altura do tanque. É necessário 
ancorar o tanque à laje com cintas. 

Se o lençol freático for superior a 1/3, 
entre em contacto conosco.

• Continuar o procedimento para 2/3 e 
3/3 da altura do tanque.

• Não se esqueça de regar o enchimento 
lateral com água em cada camada.

• Cobrir o tanque até 300 mm de 
terreno vegetal. 

• Manter tampas acessíveis a todo 
o momento

• Instalação de uma laje de betão 
no fundo da escavação.

• Adicionar uma cama de 50 mm 
de areia para nivelar o tanque.

• Descida do tanque com cintas e 
equipamento adequado

• Faça as ligações elétricas e 
hidráulicas necessárias
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https://www.premiertechaqua.com/pt-pt/armazenamento-liquidos/depositos-agua
https://www.premiertechaqua.com/pt-pt/armazenamento-liquidos/depositos-agua


CONDIÇÕES GERAIS

INSTALAÇÃO EM PROFUNDIDADE (>30 CM), 
OU ZONAS TRANSITÁVEIS

O NÃO CUMPRIMENTO 
DAS INSTRUÇÕES DE 
MONTAGEM ANULA A 
GARANTIA DO PRODUTO

No �m de vida útil do produto reencaminhe-o a um gestor de resíduos autorizado. 

PT Water and Environment 

Rua da Cerâmica – Broega

2870-502 Montijo 

PORTUGAL

[+351] 21 192 67 20
info.ptwe.po@premiertech.com

PT-WaterEnvironment.pt

Acabamento  
Max. 300 mm de terreno vegetal.t

Enchimento lateral
 Areia estabilizada  - 100 kg de cimento

seco por m3 de areia (3-6 mm). 
Enchimento bem compactado. 
Largura >200 mm. Se o solo for argiloso 
ou difícil a proporção é de 200 kg de 
cimento por m3 de areia.

Cama
 50 mm de areia de 3-6 mm compactada. Laje de betão

O dimensionamento da laje tem de ser validado 
por um técnico competente.

Laje de suporte 
distribuição de cargas  
Executado de tal forma que nenhuma 
carga seja transmitida ao equipamento. 
Apoiada > 500 mm a cada lado da 
escavação 

Enchimento lateral 
Areia estabilizada  - 200 kg de cimento 
seco por m3 de areia (3-6 mm). Enchimento 
bem compactado. Largura >200 mm.

Cama  
50 mm de areia de 3-6 mm. 

Laje de betão

 

O dimensionamento da laje tem de 
ser validado por um técnico competente. 

Cintas
Use cintas de ancoragem de tecido
(não metálico)

Vídeo com instruções de montagem

mailto:info.ptwe.po@premiertech.com
http://PT-WaterEnvironment.pt



