Sistema de Águas da Região do Noroeste

TUBAGENS NÃO PLÁSTICAS – REDE DE ÁGUAS
FICHA DE ENSAIO DE ESTANQUIDADE

Número:
(a preencher pela Águas do Norte)

TUBAGENS NÃO PLÁSTICAS

Para o ensaio de estanquidade de tubagens não plásticas pode recorrer-se ao procedimento estabelecido
no Decreto Regulamentar 23/95 de 23 de agosto:
Ensaio de Estanquidade
O ensaio de estanquidade deve ser conduzido com as canalizações, juntas e acessórios à vista,
convenientemente travados e com as extremidades obturadas e desprovidas de dispositivos de utilização.
O processo de execução do ensaio é o seguinte:
a) Ligação da bomba de ensaio com manómetro, localizada tão próximo quanto possível do ponto de
menor cota do troço a ensaiar;
b) Enchimento das canalizações por intermédio da bomba, de forma a libertar todo o ar nelas contido
e garantir uma pressão igual a uma vez e meia a máxima de serviço, como mínimo de 900 kPa;
c) Leitura do manómetro da bomba, que não deve acusar redução durante um período mínimo de
quinze minutos;
d) Esvaziamento do troço ensaiado.
Resultados do Ensaio de Estanquidade
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE PROTEÇÃO DE DADOS
Na Águas do Norte S.A. trataremos os seus dados pessoais recolhidos neste formulário no estrito respeito pela sua privacidade
e pela proteção dos seus dados pessoais, para a finalidade a que se destina o presente formulário e de acordo com a cláusula 13.ª
das Condições Contratuais.
Os dados pessoais apenas serão conservados enquanto se revelarem necessários à finalidade ou pelo prazo legal de conservação aplicável.
Poderá exercer os seus direitos enquanto titular de dados através do envio de pedido para o email dpo.adnorte@adp.pt
Para mais informações sobre o tratamento dos seus dados pessoais, por favor consulte a nossa página de internet em www.adnorte.pt

EXT418

Li e compreendi a Política de Privacidade e a Política de Proteção de Dados Pessoais.
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(Técnico responsável pela realização do ensaio)
Águas do Norte, S.A.
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