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ANTI-INSETO 
 
PREDIAL >> CAIXAS, RALOS E COMPLEMENTOS >> ANTI-INSETO 
 

  
 
1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
 
1.1 FUNÇÃO 
 
Impedir o retorno de insetos pela caixa sifonada, provenientes do sistema de esgoto para o ambiente interno 
evitando também o mau cheiro e o retorno de espuma do esgoto pela caixa sifonada. 
 
1.2 APLICAÇÕES 
 
Aplicado nas caixas sifonadas DN100 e DN150, o anti-inseto é instalado abaixo da grelha, no diâmetro interno 
do porta grelha sob pressão e impede o retorno de insetos, espuma e cheiro. 

 
2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Para caixas sifonadas DN100 e DN150; 
Cor: Branca; 
Fabricado em Polipropileno (PP); 
Vedação em borracha; 
Portinhola mecânica, funciona por gravidade; 
Temperatura máxima de operação: 40°C. 

 
2.1 NORMAS DE REFERÊNCIA 
 
NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução. 
 
2.2 ITENS COMPLEMENTARES 
 
Caixas sifonadas, porta-grelhas e grelhas. 
 
3 BENEFÍCIOS 
 
Impede o retorno de espuma; 
Inibe a passagem de insetos; 
Evita o mau cheiro; 
Fácil de instalar; 
Vazão eficiente; 
Se adapta a maioria das caixas sifonadas do mercado. 
 
4 INSTRUÇÕES 
 
4.1 MONTAGEM 
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1° - Retire a grelha do porta grelha já instalado no piso; 

 
 

2° - Limpe a parte interna do porta-grelha com um pano macio e água; 

 
 

3° - Encaixe o anti-inseto no porta-grelha sob pressão, para ficar bem preso ao diâmetro interno do porta 

grelha; 

 
 

4° - Ajuste o anti-inseto na caixa sifonada para acertar com o sifão já instalado, girando se necessário. 

Pressione o anti-inseto até estar corretamente fixado e nivelado dentro do porta-grelha, ajustando a altura de 

instalação na parede interna do porta-grelha. O ANTI-INSETO NÃO PODE FICAR SOLTO NO PORTA-

GRELHA. 

 
OBS: Caso durante a instalação do anti-inseto esteja com dificuldade de inserção na parede interna do porta-

grelha, amasse a aba flexível lateral do anti-inseto para facilitar a montagem. 
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5° - Após a montagem encaixe a grelha novamente no porta-grelha da caixa sifonada. 

 
 

ATENÇÃO! Para evitar danos ao produto, faça seu manuseio de instalação pela parte superior. 

 
 
4.2 TRANSPORTE E ARMAZENAGEM 
 
O produto deve ser armazenado em local ventilado, coberto e em sua embalagem unitária original até o uso. 

 
4.3 MANUTENÇÃO 
 
Limpe periodicamente o anti-inseto com uma flanela, detergente neutro e água, para garantir o bom 

funcionamento do produto. 

Caso utilize água sanitária ou outros produtos durante a limpeza do piso, enxágue bem, evitando o contato 

prolongado desses produtos com a superfície. 

Nunca utilize materiais abrasivos (Palha de aço, esponja ou saponáceo) ou produtos químicos que 

contenham ácido. 

 

5 ITENS DA LINHA 
 

ANTI-INSETO 

Código Descrição do Produto 
Unidade de 
Remessa 

Peso 
unitário 

(g) 
EAN unitário EAN embalagem 

94817 
DISPOSITIVO ANTI INSETO 
UNIVERSAL DN100 

4 25,3 7891960812030 7891960811316 

94818 
DISPOSITIVO ANTI INSETO 
UNIVERSAL DN150 

4 52,8 7891960812023 7891960811309 

 
 


