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NOTA TÉCNICA: CAIXAS VISITA  

- AMBIDUR - 
 

As caixas de visita AMBIDUR foram desenvolvidas tendo em vista a resolução de problemas graves em 

obras de saneamento, possibilitando a execução de uma rede totalmente estanque. 

 

O sistema AMBIDUR é ideal para combater os obstáculos existentes para o bom desempenho de um 

sistema, tais como: 

 Níveis freáticos elevados, infiltrações, perdas de estanquidade, ancoragem, resistência ao 

colapso, longevidade, propriedades hidráulicas e obstruções. 

 
Principais Características: 

 Aplicabilidade universal: colectores de águas pluviais, águas residuais domésticas  

e descargas industriais 

 Excelente capacidade de escoamento 

 Impermeabilidade do sistema 

 Profundidade de instalação de acordo com necessidades 

 Baixo peso 

 Facilidade de manuseamento, transporte e instalação 

 Reduzida e fácil manutenção 

 Redução do custo de instalação e exploração 

 

As caixas de visita AMBIDUR são fabricadas em polipropileno, por processo de rotomoldagem, com 

elevada resistência química e mecânica, além de uma excelente resistência à temperatura. 

 

A gama das caixas de visita AMBIDUR, integralmente em Polipropileno, inclui os seguintes elementos: 

 caixas com ø 1000 com ligações em ø 200 a 630 mm 

 bases com 1 a 5 entradas e uma saída 

 aumentos de altura com diversos comprimentos 

 cone excêntrico 

 degraus interiores 
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A manutenção das redes de saneamento a partir das caixas AMBIDUR é efectuada ao nível do 

pavimento, utilizando um equipamento de limpeza automático, salvaguardando a segurança dos 

operadores e garantindo uma maior eficácia. 

Nota: Para mais informações consultar os nossos serviços técnico-comerciais. 

 
ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS 

 

Caixa de Visita em Polipropileno, do tipo Ambidur, com diâmetro DN 1000 mm para alturas variáveis até 

7,00 metros. As caixas serão constituídas por três elementos: 

 Base em PP com diversas entradas e uma saída, com possibilidade de ligação a tubagem  

de ø 200 a 630 mm; 

 Aumento em tubo de PP com ø 1000, com altura variável (a indicar pelo fabricante) de acordo 

com a altura total pretendida; 

 Cone excêntrico em PP com ø 550 de entrada 

 

A Caixa deverá possuir degraus em PP interiores soldados à estrutura da caixa e no nº adequado à sua 

altura total. A Caixa de visita deverá ter uma parede exterior corrugada, por forma a aumentar a sua 

resistência mecânica. 

 

A Base terá pré-fabricadas caneluras interiores, com pendente incorporada, por forma a facilitar o 

escoamento e a auto-limpeza. 


