
MANUAL DE INSTRUÇÕES
CAIXA DE GORDURA EM POLIÉSTER 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV)
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E - Entrada (Bitola 100 mm)

S - Saída (Bitola 100 mm)
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DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Flotador de gordura e decantador de areia, fabricado PRFV (Poliéster Reforçado com Fibra 
de Vidro). Revestimento interno e externo com barreira química em Gel Coat. Espessura do 
equipamento: 4 a 6 mm. Possui tubulações de entrada e saída do efluente.

APLICAÇÃO

Tratamento de todos os tipos de efluentes com óleos e graxas que necessitem separação 
sólido-líquido por ação da gravidade com ou sem agentes floculantes  e ou coagulantes. 

FUNCIONAMENTO

Devido a densidade maior ou menor dos sólidos em relação a água, os mesmos tendem a 
decantar ou flotar, ocorrendo uma separação física das fases. Líquidos no meio intermediário, 
gorduras em cima e sólidos em baixo, onde pode-se retirar estes sólidos  de superfícies e 
decantados pela ação manual. A sua eficiência é melhorada com a utilização de agentes 
floculantes e ou coagulantes através de misturadores.

INSTALAÇÃO

1) Nivelar e compactar o 
solo ou edificar uma base 
para colocar a caixa 
separadora de gordura;

MANUTENÇÃO DA CAIXA SEPARADORA DE GORDURA.

a) Interromper o fluxo de entrada do efluente no 
equipamento; 

b) Abrir a tampa do equipamento;

c) Retirar a gordura e o lodo do fundo do 
compartimento com auxílio de uma pá e dar destino 
adequado para os resíduos, pois os mesmos contem 
óleos e graxas;

d) Fechar a tampa e reiniciar o fluxo de entrada do 
efluente no equipamento;  

2) Retirar pedras e objetos 
pontiagudos que possam 
perfurar o equipamento;

3) Conectar:
 3.1) Saída da tubulação de 
coleta com a entrada do 
equipamento (E);
       

4) Iniciar o fluxo de entrada do efluente no equipamento;

5) Para o dimensionamento do equipamento deverá ser 
seguido a Tabela 1:

Em base compactada ou de concreto nivelada e que suporte o peso total do equipamento, posicionar conforme projeto 
e efetuar as etapas  subsequentes:

OBS: Não cobrir o equipamento com qualquer material, 
pois o mesmo deve ficar acessível para efetuar a 
manutenção e possíveis vistorias.

 3.2) Saída do equipamento 
(S) com a rede de 
tratamento de esgoto, ou 
corpo receptor;

GARANTIA*

PRODUTO ECO
FAZ BEM PARA

 O NOSSO MUNDO

MATERIAL
PRFV

E

S

Tubulação 
de coleta

Rede de 
tratamento

1 2 3

Engenharia

Tabela 1 - Capacidade e 
dimensões da caixa de gordura

*Em caso de dúvidas ou caso o equipamento 
apresente alguma situação atípica, não mexer no 
local até que se efetue a vistoria, caso contrário 
perde-se a garantia. Contatar de forma imediata a 
Assistência Técnica FIBRATEC ENGENHARIA  (49) 
3321-3333 ou sac@fibratec.com.br, enviando cópia da 
nota fiscal de aquisição do produto, data em que foi 
notado o problema apresentado e fotos do produto.


