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INSTALAÇÃO - Caixa de Gordura em Polietileno
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1. Confira o conteúdo da embalagem e separe as peças;

2. Coloque o cesto de limpeza
no recipiente e em seguida encaixe a tampa manualmente,
empurrando-a até o fechamento total;

3. Para ligação dos tubos, siga
recomendação de juntas elásticas e instalação de esgoto;

4. Ajuste a profundidade caso
necessário, utilizando o prolongador Bakof;
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5. Instale o produto sobre base
nivelada. Se a instalação for
realizada sobre areia, é importante que a mesma esteja bem
compactada. Se o nível do lençol de água for muito elevado,
deve ser efetuada drenagem
antes da instalação;
6. O assentamento da base da
caixa deve ocorrer no fundo
da vala da rede de esgoto,
previamente preparada e nivelada;

7. Para reaterro local, é importante que o solo em volta da
caixa esteja bem compactado,
para garantir apoio firme da
base da tampa;

8. Teste a colocação da tampa,
executando o acabamento do
piso em volta da mesma para
evitar deformação lateral.
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ESPECIFICAÇÕES
Caixa de Gordura

Modelo

Altura
(cm)

Diâmetro
(cm)

Tampa
(cm)

Entrada
(mm)

Saída
(mm)

18ℓ
25ℓ

37
50

30
34

36 x 36
40 x 40

50
100

75
100

MANUTENÇÃO: A periodicidade da limpeza da caixa de gordura,
dependerá da quantidade de gordura gerada. Para a limpeza, não
se recomenda utilizar ferramentas e acessórios com arestas
cortantes. Evite também o uso de produtos químicos. Utilize
apenas água, sabão neutro, pano e/ou esponja.
Caso seja necessária a retirada do produto, basta seguir o processo
inverso da instalação.
O resíduo retirado da caixa de gordura Bakof (material orgânico)
deve ser embalado e destinado ao lixo comum.
GARANTIA: A Caixa de Gordura Bakof possui garantia de dois anos.
A garantia não cobre danos ou defeitos ocasionados no transporte,
manuseio, uso inadequado, acidentes, modificações no produto,
manutenção ou intervenção por terceiros e descumprimento das
especificações contidas neste manual. A Bakof Tec garante a
substituição ou assistência do produto, sem ônus ao cliente, para o
produto que comprovadamente apresentar defeito de fabricação
dentro do prazo especificado neste manual e mediante
apresentação da nota fiscal de compra.
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