
StormTank™

Os Módulos de 
armazenamento de águas 
pluviais StormTank são uma 
alternativa resistente, de baixo 
custo e de alto volume de vácuo 
às pedras britadas, estruturas de 
concreto ou câmaras de tubos para a 
retenção de águas pluviais ou bacias de
infiltração abaixo da superfície.

MÓDULOS DE 
ARMAZENAMENTO 
DE ÁGUAS PLUVIAIS

MÓDULOS DE 
ARMAZENAMENTO 
DE ÁGUAS PLUVIAIS

Camadas empilháveis
de módulos StormTank

Projetado para carga HS-25

Aplicações sob estacionamentos
ou áreas gramadas

Espaço de vácuo de 97%

Fluxo passivo através das camadas



O Sistema de armazenamento de águas pluviais StormTank™ da Brentwood é uma alternativa resistente, de baixo custo e de alto
volume vazio, às pedras britadas, estruturas de concreto ou câmaras de tubos para a retenção de águas pluviais ou bacias de infiltração.

ALTO VOLUME DE VÁCUO, ALTA RESISTÊNCIA Nossos 
módulos oferecem o maior espaço de vácuo de qualquer unidade 
de armazenamento subterrâneo de águas pluviais disponível no 
mercado (97%) e possuem capacidade nominal de carga para uso 
sob estacionamentos, pistas de atletismo, parques, etc. (Projetados 
para exceder aos critérios de carga HS-25)!
FÁCIL DE INSTALAR Todo o Sistema de armazenamento StormTank 
é montado no local a partir de painéis superiores/inferiores e painéis
laterais fabricados em polipropileno leve e resistente e colunas de PVC de
60,3 mm de diâmetro. Combinações desses três componentes criam todas
as configurações de módulos necessárias para um sistema subterrâneo
totalmente funcional (veja exemplo acima).
Para minimizar os custos de frete, os componentes do StormTank 
são entregues desmontados, mas a montagem no local é simplíssima!
Nenhum equipamento, ferramenta ou material de ligação especial é
necessário para montar ou instalar os módulos. Todos os componentes 
se conectam facilmente com um encaixe concêntrico firme de pressão.
FÁCIL DE LIMPAR As partes superior, inferior e lateral abertas dos
módulos facilitam a lavagem e a limpeza... uma grande vantagem em
relação a sistemas de armazenamento em que o acesso é limitado.

ECONOMIA DE ESPAÇO E DINHEIRO Devido ao seu espaço de vácuo 
de 97%, a capacidade de empilhamento e a resistência HS-25, um sistema
StormTank oferece significativa economia de espaço e dinheiro quando
comparado às soluções convencionais de armazenamento de águas pluviais.
Por exemplo:
• A instalação do StormTank requer uma área muito menor que o sistema 

de pedra britada, com a mesma capacidade de armazenamento de águas
pluviais. E menos espaço também significa menos despesas com escavação,
material geotêxtil, revestimento, instalação e contenção.

• Como o sistema StormTank é instalado subterraneamente, ele libera espaço
na superfície para usos que de outra forma estariam indisponíveis com um
reservatório de retenção típico.

• A capacidade de empilhamento e a altura de coluna variável do StormTank
maximizam o uso de um local com área de superfície limitada.
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SISTEMA DE ARMAZENAMENTO 
DE ÁGUAS PLUVIAIS

Fluxo de saída
controlado (quando o

sistema é utilizado com
bacia de retenção)

Contenção de pedra
em volta do perímetro Base compactada

Revestimento de PVC 
para a bacia de retenção 

Geotêxtil para bacia de infiltração

Coluna

Painel
lateral 

Painel superior/inferior

Manta geotêxtil Módulos StormTank (painéis laterais
utilizados nos módulos perimetrais)

Pode ser instalado 
sob pistas de atletismo,
estacionamentos, etc.

Camada de cobertura
de pedra britada

A instalação do
StormTank é fácil 

e rápida... e não requer
equipamentos ou

ferramentas especiais!
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