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CONTENTORES PARA DEJETOS CANINOS  

 

CONTENTOR FIDO – art. 347 
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1. DESCRIÇÃO 
ESTRUTURA 
Recipiente para utilização urbana na recolha de excrementos de animais e caninos. 
Consiste num único bloco dividido em:  

• poste de apoio fabricado em tubo de aço galvanizado redondo Ø. 114x3 mm 

• com placa circular na base, fabricada em chapa galvanizada de 30/10mm de espessura; a placa é 
fornecida com furos para fixação ao solo. 

• Tambor cilíndrico, fabricado em chapa de aço galvanizada com espessura 15/10mm; o tambor 
consiste, na parte inferior, de um fundo em chapa de aço galvanizado com espessura 30/10, e 
uma tampa de anel (que comporta uma aba), na parte superior, em chapa de aço galvanizado 
com espessura 12/10mm; uma dobradiça liga a tampa ao tambor, enquanto uma fechadura com 
chave universal permite a abertura da tampa e a extracção do recipiente/saco no interior. 

A introdução de resíduos é garantida por uma aba (ou tampa geral), na parte superior, completa com uma 
aba para fácil abertura; recipiente interno em PVC concebido para acomodar um saco para a recolha de 
resíduos de animais caninos. 
 
                                     Pormenor da abertura superior da aba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESVAZIAMENTO 
Abertura com chave, abertura da tampe de anel e extracção do recipiente interno e/ou saco. 
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TRATAMENTOS E ACABAMENTOS ANTICORROSIVOS do contentor para dejetos caninos 

Pré-tratamento: 
- Antes de ser pintado, o artigo é pré-tratado por meio de uma lavagem por pulverização com líquidos 
desengordurantes especiais. Após lavagem, o artigo a ser pintado é seco durante 15 minutos numa 
máquina de secar. 
Tratamento anticorrosivo: 
- A fim de dar uma protecção adequada contra agentes atmosféricos, o artigo é sujeito a um primeiro ciclo 
de pintura utilizando um primário anticorrosivo em pó termofixado à base de resinas epoxídicas com 
pigmentos especiais. 
Primeira cozedura (anticorrosiva): 
- O artigo tratado com o primário anticorrosivo é submetido a uma primeira cozedura numa estufa 
adequada durante 15 minutos a uma temperatura de 180°, durante esta fase o anticorrosivo polimeriza. 
Envernizamento: 
- O produto é submetido a um ciclo final de pintura com pó termo endurecedor à base de resinas de 
poliéster. Cores disponíveis: amarelo, cinza, verde. 
A pintura é realizada com equipamento de pulverização electroestática, o que permite que o pó se 
deposite uniformemente sobre as peças. 
Cozedura final: 
- O artigo pintado é submetido a uma cozedura final na estufa com duração de 20 minutos a uma 
temperatura de 160°. 
 
FIXAÇÃO AO SOLO 
O contentor tem orifícios na base para a fixação ao solo utilizando parafusos de ancoragem e tampões de 
expansão. 
 
2. DIMENSÕES 

Altura total cm. 102; 
Diâmetro superior cm. 36; 
Diâmetro na base cm. 30; 
Peso kg. 16. 
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3. DISPENSADOR FIDO  
art. 347/D  
Dispensador fabricado em caixa de aço galvanizado de 10/10mm 
de espessura, com predisposição para engatar no recipiente de 
Fido. 
A distribuição dos kits descartáveis (art. 325 Kit Clean-Dog) é feita 
puxando para a frente a pequena gaveta colocada na parte 
inferior do Dispensador. O sistema de distribuição dos kits é livre 
(sem caixa simbólica); 
Recipiente interno, feito de chapa galvanizada de 10/10 de 
espessura com capacidade para 30 kits descartáveis. 
A operação de recarga realiza-se retirando a tampa superior do 
Dispensador e extraindo o recipiente interno. 
 
 
TRATAMENTOS E ACABAMENTOS ANTICORROSIVOS 
- Pré-tratamento por lavagem com líquidos desengordurantes 
especiais; 
- Tratamento com primário anticorrosivo em pó termofixa à base 
de resinas epoxídicas com pigmentos especiais; 
- Pintura com pó termofixo à base de resinas de poliéster, cor 
conforme caderno de encargos  
- Cozedura final no forno durante 20 minutos a uma temperatura 
de 160°. 
 
RAPIDEZ de alimentação 
- O dispensador é instalado na lateral do recipiente cilíndrico, por meio dos parafusos fornecidos. 
 
 
 
 
DIMENSÕES 
Altura cm. 34; 
Largura cm. 16,5; 
Profundidade cm. 11,5; 
Peso kg. 2,8 
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4. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS UTILIZADOS 
Aço galvanizado: 
- O material utilizado para a produção do produto é principalmente aço galvanizado a partir de tiras de 
qualidade DX 51D+Z275. Durante a sua produção, o aço é submetido ao processo de galvanização, pelo 
que a estrutura metálica do produto já se encontra galvanizada. A galvanização é um dos métodos mais 
comuns de protecção dos produtos siderúrgicos contra o ataque de agentes atmosféricos externos. A 
garantia de que o "metal" não enferruja é dada pela protecção catódica oferecida pela camada de zinco, 
que na presença de um arranhão ou de uma área não protegida superficialmente, com menor potencial, 
oxida em vez do aço. 
Pó epóxi: 
- O anticorrosivo utilizado é um pó termofixo à base de resinas epóxidas e poliéster, formulado com 
pigmentos anticorrosivos especiais. A película obtida a partir da aplicação deste produto confere à 
estrutura metálica uma protecção anticorrosiva adequada. O acabamento à base de pó termofixa confere 
ao produto um excelente efeito decorativo e protector. 
 
5. CERTIFICAÇÕES 
Estes contentores possuem as seguintes Certificações: 
- Sistema de gestão da qualidade em conformidade com a norma UNI EN ISO 9001:2015 
- Sistema de gestão de soldadura em conformidade com UNI EN ISO 3834-4:2006 
- Declaração de Produto Ambiental UNI EN ISO 14021:2012 
- Rótulo de Qualidade Ecológica Tipo II 
- Certificado "Centro de Transformação" em conformidade com D.M. 14 de janeiro de 2008 "Normas 
Técnicas de Construção". 
Nota: Relativamente aos certificados de material, só é possível facultá-los após a produção do produto 
final, uma vez que o fornecedor de matérias-primas só dará a certificação de material depois da aquisição 
do o aço.  
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