
    

    FICHA TÉCNICA 
                                                                                                                                     

www.cipla.com.br 01/02 

 

Grelha Boca de Lobo – Furo Cilíndrico 
 

Função: Aplicável tradicionalmente para escoar águas de galerias pluviais e/ou 

esgoto.  

Aplicações: para ruas e rodovias, praças, parques, condomínios e residências com 

tráfego de veículos, pedestres e bicicletas em substituição a grelhas boca de lobo 

convencionais de ferro ou concreto.  

 

1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

 

Composição PELMD – (POLIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE) 

Força máxima 4000 kgf. 

Força máxima em movimento 40 toneladas 

Cor disponível Branco / Preto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIMENSÕES 

CÓD. 6890 6641 

COR Preto Branco 

A 750 mm 750 mm 

B 95 mm 95 mm 

C 450 mm 450 mm 

*Possibilidade de dimensões sob medida mediante consulta prévia 
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2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

A GRELHA BOCA DE LOBO CIPLA é um produto com proteção UV, ecologicamente correta, com furos que 

proporcionam uma melhor drenagem da água, resistência ao impacto e resiliente aos esforços de aplicação. Possui 

sistema anti-furto que acompanha a grelha. Por ser um produto de PELMD garante leveza no transporte com alto índice 

de resistência e durabilidade. Seu material não atrai interesse de vândalos como ocorre com as de ferro, e apresenta 

maior durabilidade que as de concreto que se danificam em um curto espaço de tempo. 

 

3. IMPORTANTE 

 

✓ Para instalação da grelha boca de lobo, a mesma deverá estar assentada em uma base (de tijolos ou cinta de concreto) 

com no mínimo 70mm de largura, de forma a garantir que a fixação dos parafusos ocorra nesta base; 

✓ Para garantir o funcionamento do sistema anti-furto (formato “U”), o acabamento ao redor da grelha deverá ocorrer 

após a sua completa instalação (com massa ou concreto). Obs.: no momento em que for realizado o acabamento, a 

haste deste sistema deverá estar em sua posição máxima de “acionamento” (para fora); 

✓ A cor branca do produto destaca-se à visão dos motoristas. 

 

 

 

 Nota:  

✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida 

para 12 meses, contra falhas de funcionamento ou fabricação desde que instalado de forma adequada; 

✓ A garantia está condicionada a apresentação da NF de aquisição. 

 

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

6641 01 7896050366417 6,022 Kg 6,141 Kg 0,03084 m3 

6890 01 7896050368909 6,022 Kg 6,141 Kg 0,03084 m³ 


