
   As Caixas Estanques Eco BST e Eco BST Plus da Petrometal são 

câmaras estanques destinadas à acoplagem directa nas entradas de 

Homem de reservatórios Subterrâneos destinados ao armazenamento 

de combustíveis líquidos. Destinam-se a permitir o acesso directo a 

equipamentos, nomeadamente bombas submersíveis e sistemas de 

bombagem, providenciando uma área de trabalho limpa e seca. Com a 

sua completa estanquicidade evitam a potencial ocorrência de 

contaminação do solo envolvente com o produto armazenado no 

reservatório. 

 

 � Desenhadas para aparafusar directamente à entrada de homem do reservatório;  

�   Adequadas a todo o tipo de ligações ao reservatório; 

�   Ajustaveis em altura; 

�   Varias faces para permitir a entrada de tubagens nos vários ângulos; 

�   Construído a partir de polietileno linear virgem, pelo processo de rotomoldagem; 

�   Peso reduzido e facilidade de instalação; 

� Elevada resistência mecânica e insensibilidade à corrosão; 

�  Armazenamento em condições de total segurança ambiental em caso de 

     derrames do produto a armazenar a partir das tubagens de ligação ao reservatório; 

� Fácil monitorização da entrada de homem e respectivas ligações; 

� Sem impacto visual; 

Para Reservatórios : 

Caixa ECO BST  

Caixa ECO BST PLUS  

Nota:  esta informação pode ser alterada sem aviso prévio. 

Artigo Nº Modulos Altura 
Diâmetro 

da Gola 

Diâmetro 

da Base 

ECO BST 1 1015mm 
840mm 1450mm 

ECO BST PLUS 2M 2 1555mm 



As Caixas Estanques DS da Petrometal, são câmaras estanques concebidas para acoplar debaixo das bombas, protegendo 

assim, todas as ligações das mesmas. 

�   Construído a partir de polietileno linear virgem, pelo processo de rotomoldagem; 

�   Peso reduzido e facilidade de instalação; 

�   Elevada resistência mecânica e insensibilidade à corrosão; 

�   Armazenamento em condições de total segurança ambiental, em caso de derrames do produto a armazenar a partir           

das tubagens de ligação ao reservatório; 

�   Opcional de serralharia, de aba interiorou exterior, para base à bomba  

�   Sem impacto visual; 

 Para Bombas: 

Bucins p/ passagem de tubagem 

Nota:  esta informação pode ser alterada sem aviso prévio. 

Artigo Altura 
Comprimento 

int. / ext. 

Largura 

da Base 

Largura 

Superior 

int. / ext. 

  Sem Serralharia 

DS550 
750mm 

553mm 
715mm 430mm 

DS780 780mm 

DS1100 

921mm 

1100mm 

879mm 490mm DS1500 1500mm 

DS1800 1850mm 

  Com Serralharia de Aba exterior 

DS550 SR 
750mm 

440/540 
715mm 

435/535 

DS780 SR EXT 780/875 430/530 

DS1100 SR EXT 

921mm 

1095/1195 

879mm 
495/595 

DS1500 SR EXT 1490/1590 

DS1800 SR EXT 1770/1970 490/550 

  Com Serralharia de Aba interior 

DS550 SR 
750mm 

440/540 
715mm 

435/535 

DS780 SR INT 685/780 330/430 

DS1100 SR INT  

921mm 

1050/1110 

879mm 

440/500 

DS1500 SR INT 1400/1500 
395/495 

DS1800 SR INT 1760/1870 


