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A informação e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SIROLIS são fornecidas de boa fé, e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos 
sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as condições de armazenamento, manuseamento e aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis 
que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta 
informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão 
sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar as versões mais recentes das características técnicas dos respetivos produtos, que serão entregues 
sempre que pedidas. 

Não é garantida a atualização deste documento após a sua impressão 
 

 

Tabela 1 – Sarjetas e Elementos para Sarjetas, dimensões em mm 

Descrição Código 
Comp. 
interior 

Largura 
interior 

Altura Comp. Largura Espessura 
Abertura 
Diâmetro 

Peso  
(Kg) 

SARJETA SA1 2.005.00010001 670 ±10 300 ±10 1020 ±30 - - - 400 550 

SARJETA SA2 VH 2.005.00020001 700 ±10 400 ±10 1450 ±30 - - - 395 1160 

SARJETA SA3 FH 2.005.00030001 670 ±10 300 ±10 970 ±30 - - - 400 655 

SARJETA SA4 V 2.005.00040001 700 ±10 400 ±10 1125 ±30 - - - 270 700 

SARJETA SA5 F 2.005.00050001 670 ±10 300 ±10 1020 ±30 - - - 400 500 

ELEMENTO SARJETA 
70X40X32.5 FECHADA 

2.005.70400004 700 ±10 400 ±10 325 ±10 900 ±10 590 ±10 100/95 ±10 - 195 

ELEMENTO SARJETA 
70X40X32.5 ABERTA 

2.005.70400005 700 ±10 400 ±10 325 ±10 900 ±10 590 ±10 100/95 ±10 270 193 

ELEMENTO SARJETA 
75X70X32.5 

2.005.70400006 700 ±10 750 ±10 325 ±10 900 ±10 950 ±10 100 ±10 - 277 

ELEMENTO P/ SARJ. 67X30 
ABERTO/FECHADO 

2.005.67300003 670 ±10 300 ±10 290 ±10 860 ±10 460 ±10 95/80 ±10 400 142 

ELEMENTO P/ SARG. SA2 EM U 2.005.00020002 700 ±10 250 ±10 500 ±15 900 ±10 350 ±10 100 ±10 395 150 

SOLEIRA P/ SARG. 2.005.00020003 - - - 900 ±10 350 ±10 100 ±10 - 76 

PLACA DE SIFÃO 2.005.00020004 - - - 700 ±10 250 ±10 20 ±3 - 8,4 

PIA SIFONICA 2.005.00060001 
- - 380 ±10 760 ±10  530 ±10 - - 204 

LANCIL PIA SIFONICA 2.005.00060002 

ARO P/ SARJ. 70X40 SA2/SA4 2.005.70400001 600 ±10 300 ±10 150 ±10 900 ±10 600 ±10 - - 105 

ARO P/ SARJ. 67X30 SA1/SA5 2.005.67300001 545 ±10 200 ±10 150 ±10 870 ±10  470 ±10 - - 90 
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Utilização prevista 

Sarjetas ou sumidouros que se destinam à recolha de águas superficiais para descarga numa rede de 
drenagem. 

São aplicadas junto a passeios, estradas e outras situações. Podem ser sifonadas ou não. 

Betão EN 206-1 C30/37 X0(PT) Cl0,1 Dmáx.14 

Acabamento Rugoso 

Notas 
As peças apresentam uma ligeira conicidade necessária para permitir a desmoldagem em produção.  

As Sarjetas do tipo SA1, SA2 VH e SA3 FH são Sifonadas. 

Normas aplicáveis NP EN 206-1 ● LNEC E464 ● NP EN 13369 

Grelhas  

As grelhas são em ferro fundido, possuem um aro com sistema anti-roubo e cumprem com NP EN 124. 

Classes de resistência e dimensões, sob consulta.  

Estas são fornecidas separadamente do conjunto. 

Características geométricas: 
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Pormenor da placa de sifão 
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Pormenor da Lajeta 
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Pormenor da pia sifónia 
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Pormenor do aro de Sarjeta SA1/SA5 
 

Pormenor do aro de Sarjeta SA2/SA4 


