INFORMATIVO

ENTUPIMENTOS
Lavanderia

Não use o tanque para descartar lixo, resíduos de
limpeza, resíduos de material de pintura e
manutenção (gesso, cimento, areia etc.), óleo de
fritura, isto poderá causar o entupimento da
tubulação.
Coloque grelha/peneirinha no ralo do tanque para
evitar que fiapos de roupas, botões, objetos que
ficam nos bolsos da roupas, peças pequenas de
roupas e panos de limpeza desçam pelo ralo e
causem entupimento.

Cozinha

Não jogue óleo de fritura na pia, o óleo acumulado
gera uma bola de gordura e causa entupimento.
Não jogue restos de alimentos na pia, remova as
sobras de comida no lixo antes de lavar a louça.
Coloque proteção no ralo (peneirinha ou similar)
para evitar que restos de alimentos, cascas, folhas,
sementes e etc., cause entupimentos.
Periodicamente desenrosque o sifão e remova a
sujeira que fica acumulada na saída da tubulação e
copo de retenção.
Limpeza: misture uma de xícara bicarbonato de
sódio com uma de vinagre, despeje no ralo, deixe
pausar por 30 minutos, após despeje água quente.
Esta mistura ajuda a desentupir ou prevenir
entupimento causado por gordura.

Floreiras das varandas e sacadas

As raízes das plantas, através do ralo, podem causar
entupimentos na tubulação de água pluvial e
consequente vazamento que pode atingir
apartamentos e área comum, causando transtornos e
prejuízos financeiros.
Algumas vilãs bem comuns nos condomínios:
fícus, cheflera, palmeiras (ráfia e areca), bambu,
entre outras.
Prefira plantas de pequeno porte e que desenvolvem
poucas raízes.

Banheiro

Cheiro de esgoto e bolhas na água, água descendo
lentamente pelo ralo do box e pia, podem indicar que
a tubulação está entupida.
Pia: periodicamente desenrosque o sifão e remova a
sujeira que fica acumulada na saída da tubulação e
copo de retenção.
Box do chuveiro: remova a grelha do ralo e com
uma luva na mão, remova os fios de cabelos e crosta
de sabonete/xampu que acumula no local.
Limpeza: lave a borda do ralo e grelha com uma
bucha/escova, isto evitará que mosquitos apareçam
no banheiro.
A mesma mistura (bicarbonato de sódio + vinagre +
água quente), além da limpeza também evita que
ratos e baratas subam pelos ralos.
Vaso sanitário: não é lixeira, bituca de cigarros, fio
dental, cotonetes, absorventes, fraldas descartáveis,
preservativos, fios de cabelo, entre outros podem
causar entupimento.
Papel higiênico: a pressão da água da descarga nem
sempre é capaz de fazer com que o papel
(biodegradável ou não) derreta e desça junto com os
dejetos e isto pode causar entupimentos.

Dicas

Produtos corrosivos (soda caustíca, ácido ou o
famoso diabo verde) usados para desentupir ralos,
pias, vasos sanitários e etc., podem causar
corrosão/derretimento das tubulações.
Cuidado com o uso de arames e similares para
desobstrução de ralos, estes podem danificar as
tubulações (furos) e vazamentos.
O seu ramal de esgoto é ligado ao das outras
unidades e o acúmulo de objetos, gordura e sujeira
nas tubulações podem causar entupimentos e
problemas em cadeia.
Caixas de gordura (concreto ou PVC), caixas
de retenção de esgoto e água servida: limpar
periodicamente para evitar entupimento, mau cheiro
e proliferação de insetos.
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