
 

  

CONTENÇÃO E DESVIO 

Benefícios 

 Maior segurança 
Fabricadas em material 
PVC flexível adaptam-se a 
superfícies irregulares 
(como asfalto ou cimento), 
prevenindo que 
contaminantes possam 
entrar em sistemas de 
águas pluviais;  

 Aplicação rápida 
Devido à sua portabilidade 
implementam-se 
facilmente em situações de 
urgência. A tampa de 
abertura fácil favorece o 
enchimento rápido com 
água;  

 Rentabilidade 
Sendo reutilizável basta 
lavar com um detergente 
ou água e sabão, tornando-
se numa solução bastante 
económica; 

Os utilizadores destes dados deverão interpretar esta informação apenas como um complemento de outras informações por eles recolhidas e devem tomar decisões 
independentes sobre a idoneidade e integridade de todas as fontes por forma a assegurar o uso adequado destes produtos, a sua eliminação, a segurança e a saúde dos 
utilizadores. 
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Características 

» Resistente à água, óleos e à maior parte das 
substâncias químicas em ambiente industrial; 

» Fabricadas em material de PVC flexível e resiste 
a danos causados pelos raios UV; 

» Reutilizável; 
» Apresenta uma tampa de abertura fácil para 

enchimento com água. 
 
 

Tapetes “Water filled” reutilizáveis 

Campo de Aplicação 

Os tapetes reutilizáveis são recomendados para: 
 
» Selar os drenos antes de lavagens, manutenção 

ou outras tarefas de limpeza que possam 
permitir contaminantes em sistemas de águas 
pluviais. 
 

Descrição 

Permite o seu uso como uma medida preventiva 
para selar drenos antes de lavagens ou outras 
operações de limpeza que possam permitir a 
entrada de contaminantes em sistemas de água 
pluviais;  

Possui tampa de abertura fácil para enchimentos 
com água. 

A selecção do tamanho deverá ser com base em 
que a cobertura se sobreponha sobre a abertura 
de drenagem com pelo menos 15 cm em cada 
extremidade. 

Para evitar que as arestas percam contacto com a 
superfície do solo, não deve ser preenchido mais 
de 125 mm de altura. 

As barreiras de diversão são uma solução 
temporária (até se encontrar uma outra solução 
mais definitiva) para evitar contaminações a nível 
de subsolo. A sua portabilidade, aplicação rápida e 
rentabilidade, permite que sejam colocadas nas 
zonas de maior perigo, tornando-as na solução 
ideal para a protecção de áreas vulneráveis. 
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