


APRESENTAÇÃO

 Prezado cliente, a LAPEK agradece e parabeniza pela aquisição de um de nossos 
produtos a CAIXA SEPARADORA (1500 ou 3000 Litros). Ao escolher e utilizar os materiais 
e produtos tenha a certeza de estar adquirindo um produto que atende todas as                  
especificações e padrões de qualidade exigidos pelo CONAMA (norma 430/2011).

 Compromisso ambiental é o fundamento e prioridade da Lapek, norteando nossa 
escolha de só utilizarmos matérias-primas de primeira linha na confecção e composição de 
todos os nossos produtos. Nossos fornecedores são criteriosamente selecionados de 
modo a lhe oferecer um produto de excelente qualidade.

ATENÇÃO: O Manual de Instruções é o guia que vai lhe permitir conhecer o seu produto 
para obter dele o melhor desempenho, orientamos que guarde este manual e o tenha 
sempre á mão. Dúvidas e forma correta de instalação são requisitos essenciais para o bom 
funcionamento do equipamento. Como proceder quanto a manutenção do equipamento, 
garante sua eficácia no que é proposto.

 Estamos Sempre à Disposição para Dúvidas e/ou Sugestões de Nossos Clientes. 

Nosso Maior Desafio é Sempre Estar à Frente de sua Satisfação.
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INSTALAÇÃO

A Lapek segue rigorosamente as normas estipuladas pela Associação Brasileira de Normas       
Técnicas (ABNT). Sendo assim, as instruções a seguir foram ilustradas de acordo com as normas 
determinadas.

Dicas que Antecedem a Instalação
Em locais de sujeira muito intensa no interior da caixa separadora, ou também, o uso de                
detergentes em grandes quantidades, é indicado a instalação de uma caixa decantadora, para 
evitar a obstrução ou ineficiencia da caixa separadora de água e óleo. Os volumes das caixas de 
decantação é de acordo com o modelo de caixa separadora de água e óleo instalada.

EXEMPLO:
Caixa 1500 L/H - Volume caixa de decantação: 300 Litros
Caixa 3000 L/H - Volume caixa de decantação: 600 Litros

É recomendado a instalação da Caixa Separadora em local de fácil acesso para operação/manutenção e próximo à 
saída para a rede de esgoto ou local de coleta.

A Lapek também recomenda que o alojamento da Caixa Separadora seja feita em alvenaria. Caso haja vazamento, o 
concreto pode impedir o contato do óleo com o solo.

Durante a preparação da cava e enquanto ela permanecer aberta, isole-a com cones e fita zebrada para evitar a   
queda de pessoas e veículos.

Para o ajuste de profundidade da cava, deve ser considerado um caimento entre as canaletas das águas 
servidas e a entrada da caixa, de no mínimo 2% em relação à distância das mesmas (L), conforme a figura.
Em situações onde esta dimensão não possa ser respeitada, favor contatar ao fabricante.
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CAVA PARA CAIXA SEPARADORA 1500 LITROS

• PROFUNDIDADE DA CAVA: 110 cm

• PREENCHIMENTO DA CAVA: AREIA ATÉ 30 cm DE BAIXO PARA CIMA E COMPLETAR COM BRITA ATÉ A TUBULAÇÃO DE SAÍDA
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COMPLETAR COM AREIA E BRITA

ALVENARIA

CAVA PARA CAIXA SEPARADORA 3000 LITROS

• PROFUNDIDADE DA CAVA: 140 cm

• PREENCHIMENTO DA CAVA: AREIA ATÉ 50 cm DE BAIXO PARA CIMA E COMPLETAR COM BRITA ATÉ A TUBULAÇÃO DE SAÍDA
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A Caixa Separadora não pode operar sem conter água em seu interior, pois caso opere sem água, o Eliminador de 
Gotas e as Placas Coalescentes, são comprometidos, desta forma a coalescência não ocorrerá. A falta de água ainda  
acarretará na passagem direta de óleo para a rede de esgoto, contaminando a rede pública.

ADVERTÊNCIAS
Defeitos Causados ao Equipamento por Erros de Instalação, Não Serão Coberetos pela Garantia do Produto.

Ao colocar a 1ª camada de areia, colocar água limpa na mesma proporção da areia.  Faça isso na 2ª e 3ª camada de 
areia. Esta ação é necessária para equilibrar as pressões internas e externas.

Fique atento para não deixar a água ultrapassar o nível de areia, para que a mesma não saia pela “entrada” e “saída” 
da Caixa Separadora.

A Caixa Separadora deve ser instalada sob uma câmara de calçada, uma vez que este equipamento não é                  
projetadado para suportar nenhum tipo de tráfego.

Não pise sob a Caixa Separadora, seu material não foi desenvolvido para esta situação.

Não é recomendado o uso de compactadores mecânicos, devido o risco de causar danos a Caixa Separadora.

Após o término da fase de instalação, faça uma limpeza geral em todo o sistema, retirando detritos pós-obra.

Compacte bem as camadas de areia e a camada de pedra, pois, caso ocorra vazamentos, a compactação pode evitar 
a contaminação do solo.

Conexão da Tubulação
Caixa e Registro de Amostragem de Efluentes

1º - Lixe e Limpe ambos os lados dos tubos de PVC.
2º - Aplique e Espalhe bem a cola para tubos plásticos em ambos os lados dos tubos.

Após a instalação completa da Caixa Separadora, faça uma limpeza geral de todo o sistema, 
retirando detritos ao redor da Caixa.

Para colocar a Caixa Separadora em funcionamento, faça de acordo com a imagem abaixo.

Com o fluxo do efluente fechado, jogue água limpa na Caixa Separadora até a água começar a cair na 
Caixa de Amostragem de Efluente. Apartir deste ponto, sua Caixa Separadora está pronta para operar 
normalmente. Aproveite este momento para verificar se não há nenhum vazamento nas vedações e 
conexões, também verifique se o fluxo está seguindo na direção correta.

SAÍDA



Lembre-se, a Manutenção Básica deve ser realizada uma vez por semana, de acordo com a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT NBR 15594-3. 

MANUTENÇÃO

Depois de instalada, a Caixa Separadora demandará de manutenção periódica, o que inclui a 
coleta do óleo retido em seu interior.

Como necessidade de gerenciamento ambiental, é essencial que o operador mantenha uma rotina 
de retirada do óleo.

A periodicidade desta coleta varia de acordo com a forma de operação de cada ambiente de      
captação, mas devemos lembrar que sempre que houver um derramamento, o afluente oleoso 
deverá ser imediatamente coletado.

Antes de iniciar a manutenção, certifique-se que as tubulações que tenham como destino a Caixa 
Separadora, estejam provisoriamente bloqueadas de modo que não seja descarregado afluente 
durante a operação de limpeza e manutenção.

Durante a manutenção não Fume e 
não utilize nenhum Aparelho ou 
Objeto que Produza Faísca. O Afluente 
é inflamável devido ao óleo contido.

Retire a Tampa, Regule o Coletor de 
Óleo abaixo da lâmina de óleo e deixe 
retirar todo o óleo contido na caixa. 

Coletor abaixo da
Lâmina de Óleo

Após retirar todo o óleo, retire a Caixa 
de Óleo, utilizando uma chave de 
fenda forçando-a para trás e com as 
mãos puxe a caixa.

Saída Caixa
Separadora

Retire também o Cesto Coletor de 
Sólidos:
1º Puxe para frente
2º Puxe para cima

Descarte o óleo e os sólidos em um 
local determinado pelos Orgãos 
Ambientais ou por uma Empresa 
Credenciada pela ANP.

Utilizando um pano, faça a limpeza do 
Cesto Retentor de Sólidos e do Cesto 
Retentor de Óleo. Então, recoloque os 
componentes.



MANUTENÇÃO COMPLETA

Aconselhamos também que periodicamente seja realizada uma limpeza completa da                 
Caixa Separadora, onde também acontecerá a MANUTENÇÃO BÁSICA  e em seguida iniciará as 
operações da manutenção completa.

PASSO 1:

Realize a manutenção básica sem colocar os componentes em seus lugares, para que as Placas                 
Coalescentes e o Eliminador de Gotas, possam sair.

Pequenas partículas de óleo permaneceram na água, desta forma, utilize 
um material absorvente de óleo para retirar os mesmos.

Não jogue esta água (passo 4) em tubulações que não estejam 
conectadas a Caixa Separadora, pois o mesmo possui óleo e 
contaminará o solo.

Memorize a posição inicial que foi retirado o Eliminador de Gotas e 
as Placas Coalescentes, para depois de lavados, serem colocados 
corretamente.

Retire toda a água contida no 
interior  da Caixa Separadora, até 
aparecer o Eliminador de Gotas, 
utilize um balde ou uma bomba de 
sucção.

Despeje a água retirada da Caixa 
Separadora em um tambor.

Retire o Eliminador de Gotas  e as 
Placas Coalescentes, puxando-os 
para cima.
Cuidado para não desmontalos.

Em um recipiente fechado (bacia), 
limpe com água e detergente as 
Placas Coalescentes e o               
Eliminador de Gotas. Não deixe 
resquício de detergente.
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Recoloque os Componentes:
1º Eliminador de Gotas e as 
Placas Coalescentes;
2º Retentor de Sólidos e o     
Retentor de Óleo.

Sem alguns componentes, inclusive o Suporte do Coletor de Óleo, 
limpe bem o interior da Caixa Separadora, utilizando água e 
detergente.
Lembre-se, não deixe resquício de detergente.

Com os componentes em seus 
lugares, complete o nível da 
Caixa Separadora com água 
limpa, feche a tampa. Agora ela 
está pronta para utilização.

Os dispositivos de Entrada e Saída da Caixa Separadora, devem ser periodicamente verificados e limpos.

Para o acompanhamento da eficiência do sistema, deverão ser feitas Análises Laboratoriais de Óleo e Graxas, 
conforme a Resolução do CONAMA 430, deverão ficar abaixo de 20mg/L, para Óleos Vegetais e Gorduras Animais 
abaixo de 50mg/L.

MELHORANDO O DESEMPENHO 
As seguintes práticas abaixo podem ajudar a melhorar o desempenho da sua Caixa Separadora.

• Evitar limpeza a vapor ou operações com uso excessivo de produtos desengraxantes;

• Eliminar uso de óleo hidrosolúvel se possível;

• Eliminar escoamentos turbulentos;

• Evitar o uso excessivo de sabões tenso ativos, quando associados com a descarga do separador;

• Se o separador utiliza tratamento biológico, garanta que o pH da descarga está próximo ao neutro                              
pela eliminação dos cáusticos solventes ou sabões com alto ou baixo pH;

• Verificar a Placa Coalescente posicionada dentro da Caixa Separadora, para que não haja                
obstruções;

• Mantenha o local limpo;

• Mantenha limpo o separador e inspecione-o regularmente, identificando problemas a tempo de         
resolvê-los mais facilmente;

• Para evitar a emulsão dos óleos e das graxas, deve-se evitar a utilização em grandes quantidades de 
produtos tenso ativos.
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TERMO DE GARANTIA
 

 Assegura-se a este produto, garantia contra qualquer defeito de material ou               
fabricação que nele se apresente no período de 1 (um) ano, contados a partir da data de 
sua aquisição pelo usuário.

 Os serviços em garantia a serem prestados estarão restritos a peças e mão de obra 
para o reparo ou substituição de peças que porventura venham a apresentar problemas em 
sua produção, durante a vigência desta garantia, desde que, a critério de um técnico       
credenciado, não se constate falha e condições anormais de uso.

 A garantia torna-se nula e sem efeito, se este produto sofrer qualquer dano              
provocado por acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças e                   
componentes, uso abusivo em desacordo no seu manuseio, transporte e remoção, quando 
apresentar qualquer sinal de violação, ajuste e conserto por pessoas não autorizadas.

 Para que as condições de GARANTIA previstas tenham validade, é indispensável, 
no entanto, a apresentação da Nota Fiscal. A validade está também, vinculada ao           
cumprimento de todas as recomendações expressas nos informativos de uso e                
conservação do produto fornecido, cuja leitura, anteriormente a realização da instalação e 
utilização dos produtos, é expressamente recomendável.
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MEMORIAL DESCRITIVO
Caixa Separadora 1500 Litros

 
PRODUTO: Caixa Separadora de Água e Óleo
MODELO: LPK-CX1500
FORMATO: Retangular Vertical
DIMENSÕES: Altura(sem tampa) 660mm  -  Largura 493mm  -  Comprimento 765mm
            Obs: Com Tampa Acrescentar 75mm na Altura
VAZÃO: 1500 Litros Hora
DIÂMETRO DE ENTRADA: 2” (50mm)
DIÂMETRO DE SAÍDA: 2” (50mm)
MATERIAL: PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
COR: Amarela
PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Rotomoldagem
OBJETIVO DO PRODUTO: Objetivo principal é a separação da água do óleo, o objetivo secundário é a 
separação física de produtos da mistura de vários materiais devido a água das chuvas ou de lavagem no 
posto de combustíveis como por exemplo: afluentes oleosos, resíduos sólidos flutuantes

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A CAIXA SEPARADORA

CESTO COLETOR DE SÓLIDOS
Fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), juntamente com uma tela perfurada galvanizada, tem 
como objetivo a pré-separação de sólidos. Ex: folhas, bitucas e etc

PLACA COALESCENTE
Fabricada em PVC, tem como objetivo acelerar o processo de separação da água do óleo, sendo um item 
fundamental na rapidez do processo da caixa separadora

CAIXA DE ÓLEO
Fabricada em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), tem como objetivo reter o óleo separado da caixa 
separadora em seu interior, sendo removível, possibilitando a remoção do óleo para o recipiente adequado

CAPTADOR DE ÓLEO
Fabricado em PVC, é utilizado para remover o óleo separado da caixa separadora para caixa de óleo

PROCESSO DE FUNCIONAMENTO:
   1- Entrada do efluente para retirada de sólidos
   2- Separação da água e do óleo
   3- Saída de água limpa na parte inferior da caixa separadora, após passagem pela placa coalescente
   4- Captação do óleo separado para caixa de óleo
   5- Retirada da caixa de óleo para um recipiente adequado
   6- Boca de visita para retirada de água para análise



MEMORIAL DESCRITIVO
Caixa Separadora 3000 Litros

 
PRODUTO: Caixa Separadora de Água e Óleo
MODELO: LPK-CX3000
FORMATO: Retangular Vertical
DIMENSÕES: Altura(sem tampa) 1000mm  -  Largura 670mm  -  Comprimento 930mm
            Obs: Com Tampa Acrescentar 100mm na Altura
VAZÃO: 3000 Litros Hora
DIÂMETRO DE ENTRADA: 4” (100mm)
DIÂMETRO DE SAÍDA: 4” (100mm)
MATERIAL: PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
COR: Amarela
PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Rotomoldagem
OBJETIVO DO PRODUTO: Objetivo principal é a separação da água do óleo, o objetivo secundário é a 
separação física de produtos da mistura de vários materiais devido a água das chuvas ou de lavagem no 
posto de combustíveis como por exemplo: afluentes oleosos, resíduos sólidos flutuantes

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A CAIXA SEPARADORA

CESTO COLETOR DE SÓLIDOS
Fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), juntamente com uma tela perfurada galvanizada, tem 
como objetivo a pré-separação de sólidos. Ex: folhas, bitucas e etc

PLACA COALESCENTE
Fabricada em PVC, tem como objetivo acelerar o processo de separação da água do óleo, sendo um item 
fundamental na rapidez do processo da caixa separadora

CAIXA DE ÓLEO
Fabricada em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), tem como objetivo reter o óleo separado da caixa 
separadora em seu interior, sendo removível, possibilitando a remoção do óleo para o recipiente adequado

CAPTADOR DE ÓLEO
Fabricado em PVC, é utilizado para remover o óleo separado da caixa separadora para caixa de óleo

PROCESSO DE FUNCIONAMENTO:
   1- Entrada do efluente para retirada de sólidos
   2- Separação da água e do óleo
   3- Saída de água limpa na parte inferior da caixa separadora, após passagem pela placa coalescente
   4- Captação do óleo separado para caixa de óleo
   5- Retirada da caixa de óleo para um recipiente adequado
   6- Boca de visita para retirada de água para análise



DIMENSÕES
Caixa Separadora 1500 Litros

LPK-CX1500

DIMENSÕES
Caixa Separadora 3000 Litros

LPK-CX3000


