
Reservatórios de água

- Registro de manutenção e conservação

- Tipo de serviço: técnico

Preventivo técnico
2017

realizou em:
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Limpeza da caixa d’água

.Limpeza da cisterna

Análise físico-química da água

Impermeabilização
Última
revisão:

2017
realizou em:

2018
realizou em:

2019
realizou em:

2020
realizou em:

2021
realizou em:

.

Caixa d’água

Cisterna

Itens Norma ou recomendação técnica e legislação Regularidade

* Limpeza dos reservatórios de água Vigilância Sanitária/SC - Art. 34 do Decreto 24.980/85 Anual

** Impermeabilização Recomendação da inspeção visual Anual

Análise físico-química da água NBR 5626/1998 Anual

* O acúmulo de partículas no fundo dos reservatórios, pode causar cheiro e gosto desagradável na água, além do risco de

algum morador ficar doente. Portanto, é recomendado contratar profissionais para realizar adequadamente a desinfecção

dos reservatórios, como também para esvaziá-los de forma apropriada, evitando o desperdício de água.

** Durante a manutenção dos reservatórios de água deve-se ter cuidados especiais com o uso de máquinas de pressão

- regulagem - e a utilização associada com produtos químicos que podem danificar a . Aproveite

para avaliar o estado da impermeabilização. Tomados os cuidados preventivos, a vida útil pode alcançar o período de

15 anos. ‘‘ ’’ (NBR5626/1998)

impermeabilização

Recomenda-se o controle sistemático do volume de água consumida através de leituras periódicas

.

Guia de manutenção e conservação do condomínio

Sede própria

Av. do Estado, Nº 4.006, Centro

Balneário Camboriú - SC / CEP.: 88338-068

Fone: (47) 3367-0333 / 3361-7291

E-mail: condominio@activa.cnt.br

Site: www.activa.cnt.br

CRC/SC 6.353



Reservatórios de água

- Anotações

Guia de manutenção e conservação do condomínio

Observações do tipo de serviço:

• requer ação de profissionais habilitados.

• vistoria a ser realizada pelo síndico, zelador ou monitor da gestora de condomínios.

Técnico:

Inspeção manual:

Para maior segurança do condomínio, conte com profissionais habilitados e exija (Anotação de Responsabilidade

Técnica). Ao obter a o síndico está isento da responsabilidade em caso de negligência por parte do contratado.
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Conteúdos: Activa Contabilidade Condomínio - CRC/SC6.353&


