PASSO A PASSO
PARA A LIMPEZA de

CAIXAS D’aGUA
A DAE Jundiaí garante
a boa qualidade da
água fornecida à
população. No entanto,
é necessário que os
proprietários mantenham
as instalações hidráulicas
em boas condições,
além de fazer a limpeza
da caixa d’água a cada
seis meses, evitando o
acúmulo de sujeiras e
incrustações.

siga essas etapas
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Tomar todas as providências
quanto à segurança antes
da execução do trabalho,
verificando as condições do piso
de apoio para escoramento da
escada.
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Programar a limpeza para um
dia que você disponha de, pelo
menos, 3 horas para a execução
do trabalho.
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Jamais utilizar
qualquer produto
de limpeza, como
detergente, sabão
e sabão em pó.
Feche o registro da
entrada de água da
casa ou amarre a
boia com 15 horas
de antecedência.
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Tampe a saída de água
da caixa com um pano
limpo enrolado (tufo) a
fim de evitar a saída de
material acumulado no
fundo para a tubulação.
O nível de água da caixa deve estar
próximo de zero ou inferior a 1/3 (um
terço) em volume. Essa água pode
ser armazenada em baldes para a
execução do trabalho.
Utilizar um pano que não solte
fiapos ou flanela para esfregar as
paredes e o fundo da caixa.
Não utilizar para a
limpeza vassoura,
escova, esponja
multiuso ou escova
de aço.
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Deixar a solução agir por duas horas.
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Repetir o processo de molhar as
paredes a cada 30 minutos até
completar as duas horas.

17

Após esse período, abrir a saída
de água da caixa. Não esqueça de
retirar o pano (tufo).

18

Abrir as torneiras, chuveiro, dar
descarga no banheiro e deixar a
água clorada escoar pela tubulação
até esgotá-la para higienizar toda a
instalação hidráulica.
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Desamarre a boia e abra o registro
de entrada para abastecer a caixa.

Retire a água da lavagem e a sujeira
com uma pá de plástico, balde e
panos.

20 Tampe a caixa evitando
a entrada de insetos,
pássaros (pombas)
ou pequenos animais
voadores (morcegos)
que podem transmitir
doenças.

Seque o fundo com panos limpos que
não soltem fiapos.
Mantenha a saída da caixa d’água
fechada, solte a boia ou abra o
registro, deixando a água entrar até
atingir 1/3 (um terço) do volume.
Feche o registro ou amarre a boia
novamente.
Adicione água sanitária ao volume de
água de acordo com a tabela abaixo:
VOLUME DA
CAIXA D’ÁGUA
1.000 litros
500 litros
200 litros

QUANTIDADE DE
ÁGUA SANITÁRIA
2 litros
1 litro
½ (meio) litro

Molhar a parede com a solução
(água + água sanitária), utilizando
balde.
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Anote quando foi realizada a
limpeza e a data da próxima (após
seis meses) em local visível.

22

Sua caixa já está limpa e
higienizada e a água já pode ser
usada normalmente.
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