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DESCRIÇÃO
Constituintes 
• Placa pré-moldada de concreto armado com furos para 
drenagem; dimensões conforme desenhos:

 - Acabamento liso e sem irregularidades; fundida em fôrma 
de dormir (24h), feita de chapa compensada resinada 
e=12mm, ou chapa de aço;

 - Armação em aço CA-50 Ø=6,3mm;
 - Concreto usinado Fck 15 MPa.

Protótipo comercial  
• Neo Rex : GC 03 , GC 04 , GC 05.

APLICAÇÃO
• Tampa de concreto perfurada para canaletas A. P. em áreas 
externas.

 - TC-09 em CA-20;
 - TC-10 em CA-21;
 - TC-11 em CA-22.

FICHAS DE REFERÊNCIA 
Catálogo de Componentes 
Ficha CA-20 a CA-22 Canaleta de concreto
Ficha TC-03 a TC-05 Tampa de concreto para canaleta a.p.

RECEBIMENTO 
• Verifi car as dimensões, esquadro e aresta das placas.
• Não pode haver empenamento nas placas.
• Verifi car o alinhamento das placas entre si.
• Verifi car o nivelamento com os pisos laterais adjacentes. 
Um eventual desnível nunca poderá ser maior que 1,5cm.
• Os vãos entre as placas e entre placas e borda da canaleta, 
não poderão ser superiores a 1,5cm.
• Verifi car o adequado apoio das placas nas laterais da 
canaleta.
• Verifi car o acabamento da superfície.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
• Tampa pré-moldada de concreto armado, fundida em forma 
de dormir (24h).

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
• m — por metro linear executado e instalado.


