
Caixa-d’água
Saiba como limpar o reservatório
e manter a qualidade da sua água

brk.ambiental

0800 771 0001
TO: 0800 644 0195
PA: 0800 644 0295
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ÁGUA
SANITÁRIA
2L

Materiais necessários
Separe todo o material que será utilizado
para limpeza de seu reservatório.

2 litros de água sanitária

Luvas de borracha

Escova de nylon nova

Panos limpos

Balde
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No registro...
Feche o registro de entrada 

de água da rua
(no hidrômetro) para que

a caixa pare de encher.

...ou na boia
Se sua caixa tiver boia basta 

prendê-la, pois isso impede que a 
água que vem da rua continue 

abastecendo a caixa. 

Hora de esfregar
Utilize uma escova de nylon banhada

em água sanitária e esfregue bem
as paredes internas para limpar

 o reservatório.

Com segurança
Não use sabão, detergente ou 

outros produtos. A água 
sanitária é o único produto 

indicado - e use as luvas para 
manuseio.

Esvaziando a caixa
Após 2 horas, esvazie novamente

a caixa. Feche o registro de entrada ou 
prenda a boia e abra as saídas da caixa 

para que a água circule pelo 
encanamento.

Que ideia boa!
Como foi usada água 

sanitária, essa água não 
pode ser consumida. 
Aproveite para limpar

o quintal!

Sua caixa já está limpa
Com a caixa vazia e limpa,

ela pode ser usada novamente. 
Abra o registro ou solte a boia 

novamente, deixe encher e volte a 
usá-la normalmente.

Tampe a caixa d’água
A caixa fechada é
a melhor maneira

de evitar o mosquito
da dengue e a entrada

de sujeira, pequenos animais 
e insetos.

Retire o que sobrou
Com um balde, retire a água 

que sobrou após a limpeza. Um 
pano limpo vai ajudar a tirar a 

água onde o balde não 
alcançar.

Quase lá!
Essa parte também

é bastante simples. Ligue
o registro para encher

a caixa novamente com água 
limpa, mantendo

as saídas fechadas.

Desinfetar...
Depois que a caixa encher, 

coloque 1 litro de água sanitária 
para cada 500 litros de água do 

reservatório.

Aguarde 2 horas
Não utilize a água do 

reservatório por 2 horas. Deixe 
a caixa-d’água de “molho” na 

água sanitária.

Esvazie o reservatório
É preciso retirar a água que está 

na caixa-d’água. Abra as 
torneiras e dê descargas até que 

reste um palmo
de água, que pode
ajudar na limpeza.

Feche a saída
É necessário fechar

as saídas da caixa para evitar 
que a sujeira desça pelos 

canos.
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Importante

Para manter a caixa-d’água 
sempre em condições 

adequadas, a limpeza deve ser 
feita a cada seis meses. Anote 

o dia em que foi limpa e 
programe-se.
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Passo a passo
Limpar a caixa-d’água é um procedimento simples e essencial

para garantir a qualidade da água consumida em sua residência.

Atenção
Dicas para manter a qualidade

da água na próxima limpeza


