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Caixa de Inspeção de Esgoto – Master Plus 

Caixa de Passagem/Interligação 

 

Função: Receber o esgoto proveniente da residência para 
possibilitar a inspeção, desobstrução, limpeza e mudança de 
direção das tubulações externas. 

Aplicações: É instalada junto à tubulação de esgoto residencial 
para garantir a inspeção e limpeza residual. 

 
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma de referência ABNT NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e execução. 

Composição PEAD (corpo), PP (tampa e porta tampa). 

Diâmetros 3 entradas DN 100 mm e uma saída DN 100 mm. 

Capacidade volumétrica 20 ℓ. 

Cor disponível  Cinza. 

DIMENSÕES 

CÓD. 2951 

A Ø 100 mm 

B Ø 100 mm 

C 195 mm 

D 275 mm 

E 410 mm 
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2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Tampa vedada impede a proliferação de insetos e o mau cheiro. Trava inteligente da tampa dispensa uso de 
ferramentas na instalação. Formato quadrado da tampa facilita a instalação e o acabamento com o piso. Direcionador 
de fluxo com canaletas no fundo da caixa que facilitam o escoamento e evitam acúmulo de água e resíduos. 
 
3. IMPORTANTE  
 
� O solo ao redor da Caixa deve estar bem compactado para garantir um apoio firme; 
� Verificar a profundidade da Caixa em relação à superfície do solo. Caso necessário utilizar um ou mais Tubo(s) 
Prolongador(es) Cipla; 
� Para o funcionamento correto, na instalação deve-se respeitar a indicação de saída no fundo da caixa.Possui sistema 
de direcionador de fluxo. 

 
 
4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM 
 
� Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas; 
� A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da 
luz solar. 
 

5. ITENS COMPLEMENTARES 
 
5.1 TUBO PROLONGADOR – MASTER PLUS 
 
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; 
� É possível instalar um ou mais Tubos Prolongadores; 
� A profundidade final das Caixas deve ser de até 1 metro (De acordo com a 
NBR-8160). 
� Marcações de 10 em 10 mm para poder cortar conforme necessidade da 
altura. 

 
 

 
 
 

 

DIMENSÕES 

CÓD. 2950 

A 200 mm 

B 385 mm 
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5.2 TAMPA E PORTA TAMPA – MASTER PLUS 

Função: Impedir mau cheiro e a proliferação de insetos. 
 

 
 
 

 
 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

Tampa inteligente, alta resistência com fácil instalação, ótima aparência. Utilizada em reformas de calçadas, pisos em 
geral onde se quer deixar a caixa que já está instalada e fazer um acabamento de boa aparência. 

 

Nota:  

� A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida 
por liberalidade 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 à não violação do produto e apresentação da NF de aquisição. 
 
 
 

DIMENSÕES 

CÓD. 2945 

A 52 mm 

B 410 mm 

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

2951 01 7896050329511 2,238 Kg 2,24 Kg 0,05613 m3 

2950 01 7896050329504 0,75 Kg 0,755 Kg 0,03058 m3 

2945 01 7896050329450 1,094 Kg 1,094 Kg 0,00896 m3 


