
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDASMEDIDASMEDIDASMEDIDAS    

Altura do tanque 

Altura do suporte 

Altura totalAltura totalAltura totalAltura total    

Largura 

Profundidade 

Peso 

Harvesting do Brasil LTDA

VOCÊ 
PRECISARÁ DE
Luvas de 
segurança
Serra copo
Lima 
Nível 
Lápis 
Trena 

PASSO A PASSOPASSO A PASSOPASSO A PASSOPASSO A PASSO:  
1. Verifique a calha externa e as condições do telhado 
2. Meça a altura do seu tanque e de perfuração para entrada 

de água 
3. Utilize a serra copo para perfurar seu tanque, utilize a 

medida de acordo com a tubulação do filtro. Utilize manual 
específico do produto. Lembre
adequadamente. 

4. Perfure a saída de água para torneira.  Lembre
vedar adequadamente. Instale a torneira.

5. Faça a instalação do Filtro na 
manual. 

6. Coloque o suporte no local de instalação do tanque
7. Coloque o tanque sobre o suporte, encaixe
8. Insira os reforços dos buracos centrais, conforme foto ao 

lado. 
9. Conecte o filtro ao tanque.  
10. Insira a tampa para fechamento do tanque.
 

 

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Tanque Quadrado Water But

300 litros

 

0,820,820,820,82    

0,330,330,330,33    

1,251,251,251,25    

0,820,820,820,82    

0,650,650,650,65    

20 kg20 kg20 kg20 kg    

www.harvesting.com.br 

Harvesting do Brasil LTDA- ME CNPJ: 13.719.866/0001-07 Telefone para contato: (51) 37

 
PRECISARÁ DE:  
Luvas de 
segurança 
Serra copo 

 
 

Trena  

CUIDADO:  
Instale se 

tanque em local 
nivelado que 

suporte o peso 
de 320 Kg. Que é 

o peso do 
tanque cheio  

Verifique a calha externa e as condições do telhado  
Meça a altura do seu tanque e de perfuração para entrada 

Utilize a serra copo para perfurar seu tanque, utilize a 
edida de acordo com a tubulação do filtro. Utilize manual 

específico do produto. Lembre-se de lixar e vedar 

Perfure a saída de água para torneira.  Lembre-se de lixar e 
vedar adequadamente. Instale a torneira. 
Faça a instalação do Filtro na calha, de acordo com o 

Coloque o suporte no local de instalação do tanque 
Coloque o tanque sobre o suporte, encaixe-o nas laterais. 
Insira os reforços dos buracos centrais, conforme foto ao 

 
hamento do tanque. 

MANUAL DE INSTALAÇÃO 

Tanque Quadrado Water Butt  

0 litros 

07 Telefone para contato: (51) 37162777 


