
EQUIPAMENTOS EM POLIETILENO - FOSSAS SÉPTICAS E RESERVATÓRIOS
Os nossos equipamentossão fabricadosem polietileno lineardealta densidade,com protecção UV,robustos,  

resistentes aos impactos, de fácil instalação e sem consumo energético. (ECO EFFICIENT - 100% reciclável)

Fossas Sépticas e 
Reservatórios



Fundada em 2016, a Aguatec logo trilhou 
uma trajectória de Sucesso, visando oferecer o 
que á de mais inovador e de qualidade, no 
mercado de tecnologias para Movimentação 
Acumulação e Tratamento de Água.

Na Aguatec acreditamos que a qualidade, 
transparência, e o atendimento, são fatores
primordiais, para entender e atender as 
necessidades do mercado.

Estamos constantemente aprimorando os 
nossos processos, e em busca de novos 
produtos, que atendam às exigências dos 
nossos clientes.

Neste período seleccionamos uma gama de 
produtos, que nos permitem atender aos mais 
variados segmentos de mercado, tanto a nível 
nacional como internacional.

Equipamentos Hidraulicos, Drenagem e Esgoto, 
Tratamento de Àgua, Trasfega Alimentar, 
Trasfega de Combustiveis,  Piscina, Depósitos e 
fossas, Motobombas e geradores, Rega e 
Jardim, Incêndio e Aquecimento.

Peça-nos  soluções, 
A Equipa Aguatec agradece



AguatecAs Fossas Sépticas da Aguatec são fabricadas em polietileno da alta densidade e são, destinadas á recepção e tratamento
primário de efluentes residuais domésticos, agricolas e industriais. Este equipamento satisfaz as exigências constantes no Decreto
de Lei Nº236/98de01deAgosto(DiáriodaRepúblicanº176/98-ISérie).

O funcionamento das Fossas Sépticas da Aguatec, é baseado numa simples decantação-digestão, que se desenvolve, e é um
processo semelhante ao que ocorre nas Fossas Sépticas de betão tradicionais, nas quais se promove uma decantação de matérias
sólidas e digestão anaeróbica, que diminui a quantidade de lamas sedimentadas. Ao nível da linha de água produz-se uma
fermentação das partículas mais leves, que são solúveis na água e de mais fácil digestão. É um sistema em que se atingem
rendimentosnaeliminaçãodesólidosemsuspensãoematériaorgânicaemcercade60%.

As Fossas Sépticas Aguatec contêm difusor de entrada do efluente que evita turbulências e completam-se com um pré-filtro com
casseteamovívelparalimpeza.

AsFossasEstanquesdaAguatec sãodestinadasárecepçãoeretençãodeefluentes residuaisdomésticos,agricolaseindustriais,  são
aplicadasemlocaisquenãosãopermitidasdescargasparaosolo.



Os decantadoresde sólidosdaAguatec são destinadosárecepção e separação por gravidade damatéria sólida em suspensão  (areiae
lamas),quesãoarrastadaspelosinfluentesresiduaisdomésticos,agrícolaseindustriais.

Os reservatórios da Aguatec são estanques e impermeáveis, destinados ao armazenamento de água ou produtos químicos e  
combustíveis.



Exemplo de Sumidouro



PROIBIDA A PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE OS EQUIPAMENTOS



Luis Moreira Rodrigues, Unip Lda.

TEL. + 351 96 566 88 34
E-mail; geral@aguatec.pt
www.aguatec.pt
www.facebook.com/Aguatec.pumps
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http://www.aguatec.pt/

