
ATENDENDO A PORTARIA DO INMETRO Nº 388

ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 16406:2015

SOBRE A INSTALAÇÃO 

Art.4º Estabelecer que para fins de certificação, registro e comercialização do Arla 32, deverá ser 
considerado granel todo aquele contentor com CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 3.000LT (3,0m²).

2º Não será admitida a revenda fracionada do Arla 32 fornecido em contentores tipo IBC, tambores ou 
assemelhados, que tenha sido certificado sob a modalidade envasilhado, segundo requisitos definidos na 
Portaria 139/2011.

1º Não serão considerados granel os contentores intermediários ( IBC ), segundo definição da Resolução 
ANTT Nº 420/204;

• O sistema de armazenamento em postos revendedores e pontos de abastecimentos pode ser aéreo ou 
subterrâneo, podendo haver uma combinação entre os sistemas. Em qualquer situação convém 
considerar a condição de temperatura para armazenamento, conforme ABNT NBR 22241-3:2011, 4,2.

• O tanque para o sistema de armazenamento subterrâneo deve ter parede e monitoramento intersticial, 
conforme a norma ABNT NBR 16161.

• Para o sistema de armazenamento aéreo, convém evitar a exposição solar para minimizar os efeitos de 
deterioração do Arla 32.

• O sistema de abastecimento deve considerar as especificações conforme consta na norma ABNT NBR 
ISO 22241-4.

• A instalação de qualquer sistema deve atender às normas ABNT NBR 13781, ABNT NBR 13783, ABNT 
NBR 14639, ABNT NBR 15776-1.

• Caso o sistema de armazenamento aéreo não disponha de contenção secundária, deve ser projetada e 
construída uma bacia de contenção com capacidade mínima de 110% do volume do tanque.

• Caso o sistema de armazenamento aéreo seja instalado em área de circulação de veículos, deve ser 
projetado e instalado dispositivo para proteção contra colisões.  

Fonte: http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001747.pdf

EM SEGUIDA AS MELHORES SOLUCOES PARA ~

NORMAS PARA COMERCIALIZACAO 
INDICADA PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

ARLA 32

~

https://www.lubmix.com.br/


OUTRAS SOLUÇÕES: 

OBSERVAÇÃO: 

+

+

• TANQUES • PERIFÉRICOS

Pedestal Mangote 

Estação de 
Abastecimento

Para tanques aéreos sem parede dupla recomendamos 
bacia de contenção em alvenaria ou próprias

Dispenser

• Conexão para saída: 3/4"

• Medidor: Digital
• Conexão para carregamento: Entrada com 
engate rápido Inox 1"

• Capacidade: 3000 Litros
• Bomba Submersa: 220V

• Vazão Livre: 30 LPM

• Tomtem: Em Ferro
• Mangueira: 3/4" - 6 metros

• Visor nível: Em tubo acrílico

• Configure seu Kit de acordo com sua • 
necessidade

• Bico de Abastecimento Manual: 1/2
• Compacto, pode ser instalado na ilha de 
abastecimento

• Cabe na Ilha do seu Posto

• Baixo custo de instalação

• Dimensões: (A) 2,100 mm  x (L) 980 mm 

SISTEMA COMPLETO PARA

CAPACIDADE 3.000 LITROS

COM PAREDE DUPLA DE CONTENÇÃO

ATENDENDO A NORMA ISO 22.241

CABE NA ILHA DO POSTO

BAIXO CUSTO NA INSTALAÇÃO

PRONTO PARA O USO 

100% COMPATÍVEL COM ARLA 32

DESCRITIVO: 

VAZÃO LIVRE: 30 LPM

ARLA 32 COD.: MIX-TR3000 COD.: LPK-TR3000

OU OUCOM

O Dispenser deve ser instalado por 
um profissional capacitado o qual vai 
mensurar os periféricos que precisa. 

É possível montar o kit de abastecimento para Arla 32 que esteja dentro das normas 
ambientais vigentes no país, de forma rápida e pratica conforme gráfico acima. 
Porém, possuímos um canal técnico que pode auxiliar nessa montagem. Clique no 
link abaixo e daremos andamento na sua solicitação:

FALAR NO SETOR TECNICO

https://www.lubmix.com.br/catalogsearch/result/?q=tanque+arla+32+3000+litros
https://www.lubmix.com.br/tanque-reservatorio-para-arla-32-3000-litros-lubmix-mix-tr3000.html
https://www.lubmix.com.br/catalogsearch/result/?q=tanque+polietileno
https://www.lubmix.com.br/catalogsearch/result/?q=tanque+polietileno
https://www.lubmix.com.br/catalogsearch/result/?q=tanque+arla+32+3000+litros
https://www.lubmix.com.br/pedestal-para-estacoes-de-abastecimento-piusi-9125-p-em-chapa-de-aco.html
https://www.lubmix.com.br/pedestal-para-estacoes-de-abastecimento-piusi-9125-p-em-chapa-de-aco.html
https://www.lubmix.com.br/estacoes-de-abastecimento/l/arla-32
https://www.lubmix.com.br/estacoes-de-abastecimento/l/arla-32
https://www.lubmix.com.br/mangote-para-adaptac-o-em-ibc-lupus-8211-1-metro-1-polegada.html
https://www.lubmix.com.br/mangote-para-adaptac-o-em-ibc-lupus-8211-1-metro-1-polegada.html
https://www.lubmix.com.br/outras-categorias/marcas/gilbarco-veeder-root/l/arla-32
https://www.lubmix.com.br/outras-categorias/marcas/gilbarco-veeder-root/l/arla-32
https://www.lubmix.com.br/contato
https://www.lubmix.com.br/catalogsearch/result/?q=tr3000

