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Caixa de Drenagem Pluvial 
 

Função: Realizar o escoamento e drenagem de água sem permitir a passagem de 
resíduos sólidos. 

Aplicações: Utilizada em ambientes externos. Também quando houver conexões 
com declividade ou mudança de direção. 

1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma de referência ABNT NBR 10844 – Instalações prediais de águas pluviais. 

Composição PP (corpo, tampa) e parafusos em inox. 

Diâmetros 3 entradas DN100 mm e uma saída de DN100 mm. 

Temperatura de trabalho Temperatura máxima 45°C. 

Pressão máxima de trabalho Tampa suporta até 150 kg. 

Capacidade volumétrica 4,2 ℓ. 

Cores disponíveis Cinza. 

DIMENSÕES 

CÓD. 2954 

A Ø 100 mm 

B Ø 100 mm 

C 200 mm 

D 258 mm 



    

    FICHA TÉCNICA 
                                                                                                                                    

 

www.cipla.com.br 02/02 

 

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Tampa resistente, porta tampa quadrado que facilita a instalação da caixa com o piso cerâmico e parte interna lisa que 
facilita a limpeza. No fundo da caixa tem uma declividade que serve como direcionador de fluxo para evitar o acúmulo 
de sujeira e detritos. Vem com a saída aberta. Junto a ela acompanha um kit com 4 parafuso de aço inox para melhor 
vedação e fixação da tampa. 
 
3. IMPORTANTE 
 
� O solo ao redor da Caixa deve estar bem compactado para garantir um apoio firme à instalação; 
� Para evitar deformações na Caixa, fazer o acabamento do piso apenas após sua instalação completa e com a tampa 
posicionada; 
� Verificar a profundidade da Caixa em relação à superfície do solo. Caso necessário, utilizar um ou mais Tubo(s) 
Prolongador(es) Cipla; 
� A profundidade final da Caixa deve ser de até 1 metro (De acordo com a ABNT NBR 8160); 
� Para manutenção basta retirar os parafusos e a tampa. 
� No Corpo da Caixa há uma indicação que deve ser respeitada, pois a inclinação do fundo da Caixa está direcionada 
para a saída. 
 
4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM 
 
� Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas; 
� A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar. 
 
5. ITENS COMPLEMENTARES  
 
TUBO PROLONGADOR 
 
Função: Destinado a expandir a altura e tornar a tubulação de esgoto compatível 
com o solo. 

Importante:  

� Verificar o encaixe do Tubo Prolongador com a Caixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIMENSÕES 

CÓD. 2953 

A 200 mm 

B 254 mm 
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Nota:  
 
� A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida 
por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que esteja instalado 
de forma adequada; 
� Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações 
e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto; 
� A Garantia está condicionada a “comprovação” da não violação do produto e apresentação da NF de aquisição. 
 

ITEM EMB. CÓD. BARRAS PESO LÍQ. PESO BRUTO CUBAGEM 

2954 04 7896050329542 0,689 Kg 0,827 Kg 0,0574056 m3 

2953 04 7896050329535 0,373 Kg 0,51 Kg 0,0574056 m3 


