
GUIA DE INSTALAÇÃO

TANQUE SLIM
FORTLEV



Extravasor / Ladrão (ver fig.03)

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Entrada (ver fig.02)
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reservatório. (onde não há o ponto para instalação da torneira)
Furação: deve ser feita apenas com serra-copo.
Anel de vedação para tubulação de 100mm.
Tubulação do Extravasor/Ladrão.

Identificação dos Painéis e Partes do Tanque Slim (ver fig.01)

Itens que acompanham o produto
01 guia de instalação• 

• 02 anéis de vedação para instalação de tubulação de 100mm.

fig.01- Partes

fig.02 - Entrada

1. Furação: deve ser feita apenas com serra-copo.
2. Anel de vedação para tubulação de 100mm.
3. Tubulação de entrada. O tubo de entrada dever ser inse

do tanque.
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tubulação de entrada.

1. Painéis disponíveis, como opção para instalação de tubulação de entrada.
Nota: Nunca instale a tubulação do Extravasor/Ladrão e interligação nes
tes pontos.

2. Painel para instalação de tubulação do Extravasor/Ladrão.
3. Painel para instalação da tubulação de interligação de tanques. Caso te

nha apenas um reservatório, este painel também é uma opção para insta
lação do Extravasor/Ladrão.

4. Saída de água. Ponto para instalação de torneira/mangueira.
5. Pontos para limpeza do Tanque Slim

Anel
de Vedação

2

Importante!
• 
• 

• 
• 

O Tanque Slim Fortlev não pode ser enterrado, nem apoiado sobre a base gradeada ou cruzeta.
O reservatório deve ser apoiado em uma superfície plana, nivelada, isenta de irregularidades e que
suporte o peso do reservatório cheio.
A furação, para a instalação das tubulações, deve ser feita apenas com serra-copo.
Função: Armazenar água pluvial à temperatura ambiente.
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LIMPEZA (ver fig.07)

DIMENSÕES

GARANTIA

1 2

Saída / Torneira (ver fig.04 e fig.05)
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* Dimensões Aproximadas

Capacidade
Dimensões (metro)

 A B C

600L 1,20 1,30 0,60B

A

Torneira

 Retire a tampa de proteção 
do spin (peça rosqueável)

1.

2. Instale a torneira.

Interligação (ver fig.06)
Esta tubulação é utilizada para 
interligar dois, ou mais, Tanques 
Slim.

1. 
2. 
3. 

  Entrada
  Extravasor / Ladrão
  Interligação

-

-

-

A limpeza deve ser feita com Ja
tos de água.
1. Para retirar a água de lim

peza, retire as tampas dos 
pontos (peças rosqueá

Após a limpeza, torne e 
fechar estes pontos.

-

fig.04 - Saída fig.05 - Torneira

fig.06 - Interligação

fig.07 - Limpeza

-

-

      O Tanque Slim FORTLEV tem garantia de 05 (cinco) anos. Esta garantia não cobre danos ou defeitos oriun

produto.
      A FORTLEV se compromete e garante a substituição, sem ônus para o cliente, dos produtos que, comprova
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