
4. Encher a Cisterna Bakof antes de efetuar o aterramento, 
deixando-a em repouso por no mínimo 24h para assegurar 
que a estanqueidade foi preservada durante a movimenta-
ção, instalação e conexões.
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 A instalação sempre deve ser projetada e conduzida 
pelo responsável técnico pela instalação ou obra. Em caso de 
dúvidas relacionadas ao produto e instalação, contatar o SAC/ 
Departamento Técnico Bakof.

Garantia
 Os produtos Bakof possuem garantia de 2 anos. A 
garantia não cobre danos ou defeitos de transporte, uso 
inadequado, modi�cação no produto, manutenção por terceiros 
e descumprimento das orientações contidas no manual de 
instalação. A Bakof garante a manutenção, assistência ou 
substituição do produto que comprovadamente apresente 
defeito na fabricação dentro do prazo de garantia contido neste 
manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.
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1. Escavar o local de instalação com paredes em inclinação 
de 10° a 45° e nivelar a terra na base (cuja dimensão deve 
ser 10 cm maior em cada lado que a base do produto). 
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3. Após terminar de �xar a cisterna, realize somente os furos nos 
locais indicados na parede da mesma – face plana – Utilize fer-
ramenta serra-copo compatível com os �anges de entrada, de 
saída, extravasor e limpeza. Certi�que-se de que as tubulações e 
conexões estejam �xadas e apoiadas. Utilize abraçadeiras para a 
�xação das tubulações evitando assim possíveis golpes hidráuli-
cos direto sobre as paredes do reservatório.
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2. Construir uma sapata nivelada em concreto armado que 
servirá como base para a Cisterna, de acordo com as orien-
tações do Engenheiro Civil.
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INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
Modelo Largura (L) Altura (H) Diâmetro (DØ)
2.500ℓ 1,70 m 2,00 m 1,70 m 
5.000ℓ 2,80 m 2,00 m 1,70 m 
7.500ℓ 4,10 m 2,00 m 1,70 m 

10.000ℓ 5,20 m 2,00 m 1,70 m 
15.000ℓ 3,85 m 2,65 m 2,50 m 
20.000ℓ 4,85 m 2,65 m 2,50 m 
25.000ℓ 5,85 m 2,65 m 2,50 m 
30.000ℓ 5,15 m 3,15 m 3,00 m 
35.000ℓ 5,85 m 3,15 m 3,00 m 
40.000ℓ 6,55 m 3,15 m 3,00 m 
45.000ℓ 7,25 m 3,15 m 3,00 m 
50.000ℓ 7,80 m 3,15 m 3,00 m 

Especi�cações da CISTERNA HORIZONTAL EM FIBRA Bakof

*Medidas aproximadas.

5. Utilizar terra peneirada (livre de pedras ou objetos pon-
tiagudos), areia ou pó de brita adicionados a cimento ao 
traço de 1:10 como aterramento e efetuar a compactação a 
cada 25 cm. O processo de aterramento não deve ser meca-
nizado.
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25cm

7. Em terrenos arenosos, movediços e e de lençol freático 
super�cial, além de sapata, realizar a ancoragem da Cister-
na Bakof.
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8. Caso a Cisterna Bakof esteja instalada em local de circu-
lação de veículos ou de pedestres, deve ser construída uma 
laje estruturada que não esteja apoiada sobre o produto. 
A instalação deve estar em conformidade com a normativa 
ABNT NBR 5626
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6. Preservar fácil acesso à tampa de inspeção e saída de res-
piro para eventual manutenção e limpeza. Não deve haver 
aterro sobre a tampa de inspeção. O aterramento máximo 
sobre o equipamento é de 30 cm.
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10° á
30°

Siga corretamente as instruções de instalação 
e operação dos produtos BAKOF TEC.  

O não cumprimento destas instruções 
implica a perda da GARANTIA.

www.bakof.com.br

BAKOF PLÁSTICOS LTDA
BAKOF RS  Frederico Westphalen CNPJ 91.967.067/0001-55
BAKOF MS  Campo Grande CNPJ 91.967.067/0006-60
BAKOF MG  Montes Claros CNPJ 91.967.067/0008-21

BAKOF SC  Joinville CNPJ 91.967.067/0005-89
BAKOF CE  Tauá CNPJ 91.967.067/0003-17

BR 386 - KM 35 - Frederico Westphalen - RS 55 3744.9900
sac@bakof.com.br


