
 ANEXO IV   -   RESOLUÇÃO Nº 10, DE 25/08/2009

COMPOSIÇÃO, MONTAGEM E ACABAMENTO DAS CAIXAS
METÁLICAS, CONFORME PROJETO FORNECIDO PELO SAAE

Caixa para 1 hidrômetro 3/4" com tampa - Padrão SAAE:

a) A execução da caixa deverá ser de chapa em aço galvanizado nº 18 fosfatizado;

b) Uma luva metálica em liga de cobre, com flange monobloco para fixação com rebites de repuxo 
4 mm em aço, conforme projeto fornecido pelo SAAE;

c) Grapas em aço zincado soldadas nas partes laterais da caixa;

d) Suporte interno em chapa nº 14;

e) Tampa com furações na parte inferior para os rebites de repuxo, encaixes vazados na parte 
superior e visor quadriculado na própria tampa, para leitura. Deverá conter estampa em relevo com 
o logotipo e inscrição do SAAE São Carlos;

f) Dois rebites de repuxo em alumínio azul, 4 mm x 12 mm, para cada caixa;

g) Dois furos com diâmetro de 42 mm, sendo um na parte inferior e um na parte superior da caixa;

h) Como acessórios deverão ser fornecidos: uma tampa em polietileno de baixa densidade para 
furação, uma abraçadeira de nylon 4,8 mm x 200 mm e o folheto orientativo para instalação da 
caixa  de  um  hidrômetro,  no  padrão  SAAE,  conforme  modelo  fornecido;  bem  como  os 
equipamentos serão devidamente embalados em caixa de papelão;

i) A caixa deverá conter estampado em relevo e visível em seu fundo, a logo marca do fornecedor 
e data de sua fabricação;

j) As caixas e as tampas deverão ser revestidas externas e internamente com pintura polyester 
em pó no sistema eletrostático, na cor "CINZA CLARO".

Garantia dos materiais:  5 (cinco) anos.
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