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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 ás nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar as versões mais recentes das características técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues 
sempre que pedidas. 

Não é garantida a atualização deste documento após a sua impressão 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Utilização prevista São caixas de visita em betão simples, a incorporar nas redes de esgotos pluviais e domésticos de 
habitações e edifícios. Podem também ser utilizadas em infra-estruturas de electricidade e 
telecomunicações. Estas possuem zonas fragilizadas que permitem a fácil incorporação de 
tubagem.  

Controlo do Processo 
de Produção 

A SIROLIS, S.A., mantém implementado um sistema de gestão da qualidade baseado na NP EN 
ISO 9001. 
Os critérios de amostragem e avaliação da conformidade e os requisitos e métodos de ensaio, 
estão de acordo com a EN 13369 e NP EN 206-1. 
Todos os materiais constituintes das caixas de visita estão de acordo com as especificações 
definidas pela Sirolis e recomendações normativas em vigor aplicáveis. 
Todos os equipamentos utilizados no fabrico e controlo dos produtos são verificados e calibrados 
por laboratórios acreditados, de acordo com a norma NP EN 13369 e NP EN 206-1. 

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

Betão tampas EN 206-1  C30/37  XC1(PT)  Cl0.1  Dmáx.8; 

Acabamento Rugoso 

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

Opção Sifão nos modelos Tipo I 

Montagem A montagem das caixas de visita dever-se-á realizar sobre uma base compacta e regularizada. As 
juntas serão seladas com argamassas a fim de garantir a estanquidade. 

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

Caracteríticas Geométricas 
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TABELA 1 – Caixas de visita de seção rectangular 
 
 

Designação Código Tipo 

Medidas Interiores (mm) Esp. 
(mm)  

E 

Negativo (mm) 
Peso 
(Kg) Larg. x Cump 

L x C 

Altura Útil 

H 

Diam

D 

Largura 

l 

Altura 

h 

CAIXA TIPO I C/ FUNDO 50X50 CV1 2.017.50500003 I 500 x 500  10 470  10 50  5 290 - - 157 

CAIXA TIPO I S/ FUNDO 50X50 CV2 2.017.50500004 I 500 x 500  10 510  10 50  5 290 - - 125 

CAIXA TIPO I C/ FUNDO 40X40 CV3 2.017.40400003 I 400 x 400  10 370  10 50  5 190 - - 104 

CAIXA TIPO I S/ FUNDO 40X40 CV4 2.017.40400004 I 400 x 400  10 410  10 50  5 190 - - 88 

CAIXA TIPO T S/ FUNDO 40X40 CV7 2.017.40400001 T 400 x 400  10 250  10 50  5 - - - 49 

CAIXA TIPO F C/ FUNDO 30X30 CV8 2.017.30300001 F 300 x 300  10 320  10 40  5 170 200 200 54 

CAIXA TIPO F S/ FUNDO 30X30 CV9 2.017.30300002 F 300 x 300  10 360  10 40  5 170 200 200 46 

CAIXA TIPO F C/ FUNDO 60X60 CV10 2.017.60600002 F 600 x 600  10 430  10 50  5 360 370 350 194 

CAIXA TIPO F S/ FUNDO 60X60 CV11 2.017.60600003 F 600 x 600  10 480  10 50  5 360 370 350 155 

 
 

TABELA 2 – Tampas para caixas de visita de seção rectangular     

Designação Código 
Medidas (mm) Esp. 

min./máx 
 (mm)  

Peso apróx. 
(Kg) 

A x B a x b 

TAMPA 300X300 COM ENCAIXE TA30 2.014.30300001 380x380 ±10 305x305 ±10 35/ 50 (±5) 17 

TAMPA 400X400 COM ENCAIXE TA40 2.014.40400001 500x500 ±10 390x390 ±10 35/ 50 (±5) 26 

TAMPA 500X500 COM ENCAIXE TA50 2.014.50500001 590x590 ±10 480x480 ±10 35/ 50 (±5) 42 

TAMPA 600X600 COM ENCAIXE TA60 2.014.60600001 680x680 ±10 600x600 ±10 35/ 50 (±5) 60 

Vista Topo

A

b

esp.

Vista Lateral

a

B
 

 


