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 TUBOS
Tubos classe K7 - juntas JGS

Revestimento:
Interno: Argamassa de cimento alto-forno.
Externo: Zinco e pintura betuminosa. Fabricado em 
ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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Tubos classe K9 - juntas JGS

Revestimento:
Interno: Argamassa de cimento alto-forno.
Externo: Zinco metálico e pintura betuminosa.
Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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TUBOS 
Juntas com flanges

Tubo com flanges

Revestimento:
internamente, argamassa de cimento.externamente, zinco e pintura betuminosa, em ferro 
fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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CONEXÕES
Curvas

Juntas JGS

Revestimento:
Internamente e externamente, 
pintura betuminosa, em ferro fundido dúctil 
conforme norma NBR 7675.

Curvas 90° com bolsas JGS
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Curvas 45° com bolsas JGS

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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Curvas 22° 30’ com bolsas JGS

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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Curvas 11° 15’ com bolsas JGS

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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JUNTAS TRAVADAS
Curvas 90° com bolsas - JTI JTE

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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Curvas 45° com bolsas - JTI JTE

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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Curvas 22° 30° com bolsas- JTI JTE

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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Curvas 11° 15° com bolsas JTI JTE

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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JUNTAS COM FLANGES
Curvas 90° com flange

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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Curvas 90°com flange e pé

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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Curva com 45° com flanges

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.



22

Curva com 22° 30’ com flanges

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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Curva 11° 15’ com flanges

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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TÊS
TÊ com bolsas JGS e flange

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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TÊ com bolsas - JGS

Abrev: TJGS
Revestido Internamente e externamente, pintura betuminosa,
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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JUNTAS TRAVADAS 

TÊ com bolsas JTi JTE JPK e flange

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, flanges orientáveis, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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TÊ com bolsas JTi JTE 

Revestimento:
Internamente e 
externamente, 
pintura betuminosa.
* Usar o anel JTI 
nas derivações (dn).
Fabricado em ferro 
fundido dúctil confor-
me norma NBR 7675.
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JUNTAS COM FLANGES

TÊ com flanges

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura 
betuminosa. flanges orientáveis, em ferro 
fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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Junção 45° com flanges

Revestimento:
Internamente e externamente, 
pintura betuminosa, em ferro fundido 
dúctil conforme norma NBR 7675.
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REDUÇÕES Juntas JGS

Redução com bolsas JGS

Revestimento: Internamente e externamente, 
pintura betuminosa, em ferro fundido dúctil 
conformenorma NBR 7675.
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Redução ponta e bolsa JGS

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.



32

JUNTAS TRAVADAS

Redução com bolsas JTI, JTE e JTK

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa.
* Usar o anel JTI no diâmetro menor (dn).Fabricado 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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Redução pontas e bolsas JTI

Revestido Internamente e externamente, 
pintura betuminosa. Fabricado em ferro 
fundido dúctil conforme norma NBR 7675.

* Usar o anel JTI no diâmetro menor (dn). 
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JUNTAS COM FLANGES

Redução com flanges

Revestimento:
Revestida eletrostaticamente com pintura epóxi pó na 
cor azul com mínimo de 250 micras, fabricado em ferro 
fundido dúctil conforme norma NBR 7675.Opção com e 
sem travamento interno.
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Placa de Redução

Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma 
NBR 7675. Internamente e externamente, pintura 
betuminosa.
(1) Forma 1 
(3) Forma 3
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ACESSÓRIOS PARA 
FLANGES Parafusos

Parafusos de aço galvanizado a fogo, 
conforme NBR 7675.
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Arruelas

Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma 
NBR 7675. Em caso de PN 40, consultar.
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CRUZETAS Juntas JGS

Cruzeta com bolsa - JGS

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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Juntas Travadas

Cruzeta com bolsa- JTI JTE
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Revestimento:
internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.
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LUVAS Juntas JGS

Luva com bolsas JGS

Revestimento:
internamente e externamente, pintura epóxi vermelha, 
em ferro fundido dúctil conforme norma NBR 7675.

Abrev: LJGSX
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Juntas JM

Luva de correr com bolsa 
junta mecânica - LCRJ M

Abrev: LCRJMX
Internamente e externamente, 
pintura epóxi vermelha, em 
ferro fundido dúctil, conforme 
norma NBR 15420
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Juntas travadas

Luva com bolsa JTI JTE

Revestimento:
internamente e exter-
namente, pintura epóxi 
vermelha, em ferro fun-
dido dúctil, conforme 
norma NBR 15420

Abrev: LJTIX Abrev: LJTEX



47

Para DN > 1400

Coupling

Abrev: COUPLING

Revestimento:
peças metalicas (exceto parafusos): interna e externamente 
com epóxi.
parafusos: revestimento a base de zinco.
Deflexão angular admissível no assentamento (2 juntas):
DN 1400 a 1600: 2
Torque de aperto dos parafusos:

DN 1400: 28 m.daN
DN 1500 a 2000: 36 m.daN
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PEÇAS DE TRANSIÇÃO Junta JGS

Extremidades flanges e bolsa- JGS

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa,
em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675.
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Juntas Travadas

Extremidades flanges e bolsa- JTI JTE e JTK

Revestimento:
Internamente e 
externamente, 
pintura
betuminosa,
em ferro fundido 
dúctil, conforme 
norma NBR 7675.
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Juntas Travadas

Extremidade flange ponta

Internamente e externamente, 
pintura betuminosa. Nestes 
diâmetros, só existe a 
EFP. A EFPT está elevada aos 
diâmetros aonde existe o 
travamento externo, em ferro 
fundido dúctil, conforme norma 
NBR 7675.
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PEÇAS COMPLEMENTO 
DE AJUSTES Toco Flange

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675.
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Carretel

Revestido internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 15420.
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PEÇAS PARA 
TAMPONAMENTO

Junta JGS

CAP- JGS

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa,
 em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675.
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Juntas Travadas

CAP- JTI JTE

Revestimento:
internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675.
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Juntas com flanges

Flange CEGO

Revestimento:
internamente e 
externamente, 
pintura betuminosa,
em ferro fundido dúctil, 
conforme norma NBR 
7675.
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PEÇAS DE 
INTERVENÇÃO 
E MONTAGEM Luva de correr 

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa,
em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675.
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Junta Gibault

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa,
em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675.
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Coupling

Revestimento peças metálicas (exceto parafusos): 
interna e externamente com epóxi,
parafusos: revestimento á base de zinco.
Deflexão angular admissível no assentamento (2 
juntas), em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 
7675.

DN 1400 a 1600: 2°

Torque de aperto dos parafusos:
DN 1400: 28 m.daN
DN 1500 a 2000: 36 m.daN
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Peças de complemento de ajuste - Carretel

Descrição:

É um adaptador de larga tolerância que permite a 
união do flange de qualquer equipamento tanto para 
PN10 como para PN16 a uma ponta de tubo con-
feccionado em diversos materiais diferentes. Além de 
unir extremidades diferentes e se adaptar a diversos 
tipos de materiais, permite desmontagens para ma-
nutenção,em ferro fundido dúctil, conforme norma 
NBR 7675.

Devido à sua concepção, aceita uma gama de diâ-
metros externos que cobre a maioria das tubulações 
de:

• ferro fundido cinzento
• ferro fundido dúctil
• Aço
• PVC
• fibrocimento

A concepção da junta, além de se aplicar a uma larga 
faixa de diâmetros externos, permite uma deflexão 
angular de até 6° em todos os seus diâmetros e re-
dução do capital imobilizado em estoque para peças 
de manutenção.
A linha se baseia no objetivo de ter um equipamento 
com elevada proteção contra corrosão:

• Ferro dúctil revestido de epóxi eletrostático.
• Tirantes revestidos.

Os adaptadores de flange  foram previstos para equi-
par redes de:

• Adução e distribuição de água.
• Irrigação.
• Proteção de incêndios.
• Esgoto sem a presença de hidrocarbonetos.

A larga gama de diâmetros externos aceitos por esta 
junta permite considerá-la como:

• Adaptador de flange universal.
• Peça de reparo.

Para reduzir o número de peças em estoque, e au-
mentar a flexibilidade do produto, uma mesma peça 
atende a flanges PN10 e 16.

Permite assim reduzir o estoque de peças de manu-
tenção.
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Peças de complemento de ajuste

Descrição: É uma luva de larga tolerância que per-
mite unir duas extremidades de canalização e re-
parar por encamisamento as tubulações. A concep-
ção da luva  dá a possibilidade de unir tubos com 
diferentes diâmetros externos e tubos de materiais 
diferentes. A luva também é projetada atuar em re-
paros de redes, facilitando a manutenção com rapi-
dez e eficiência, fabricado em ferro fundido dúctil, 
conforme norma NBR 7675.

Permitindo que se aplique a uma larga faixa de 
diâmetros externos, e possibilita uma deflexão 
angular máxima de 6° por junta em toda a gama. 
Solucionando as dificuldades montagem e reduzin-
do a necessidade imobilização de capital em es-
toque. A luva foi desenvolvida para trabalhar com 
diversos materiais dentre os quais:

• Ferro fundido cinzento
• Ferro fundido dúctil
• Aço
• PVC

• Fibrocimento

Podem equipar e reparar redes, como:

• Adução e distribuição de água
• Irrigação
• Proteção de incêndios
• Esgoto sem a presença de hidrocarbonetos

A sua junta de grande tolerância, tem possibilida-
des de deslizamento tornando seu comprimento 
útil, variável. Com isto, pode ser considerada uma 
luva polivalente, utilizável para:

• Reparar por encamisamento as canaliza-
ções de diferentes tipos.

• Unir trechos de canalizações com origem, 
épocas ou materiais.
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Características Construtivas
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Junta de montagem travada axialmente

Especificações Técnicas

Junta de Desmontagem Travada Axialmente 
(DNs < 250 mm)

Junta de Desmontagem Travada Axialmente, 
corpo, pistão e contraflange confeccionado em 
aço carbono. Pintura em epóxi pó depositado 
eletrostaticamente, espessura mínima 300 mi-
cra. Anel de vedação confeccionado em borracha 
(EPDM). Parafusos e porcas confeccionados em 
aço SAE 1020 revestidos com galvanização ele-
trolítica. Extremidades flangeadas com gabarito 
de furação de acordo com a norma NBR 7675 
(ISO 2531) PN 10, 16 ou 25.

JDTA (DNs > 250 mm)

Junta de Desmontagem Travada Axialmente, 
corpo, pistão e contraflange confeccionado em 
ferro fundido dúctil (NBR 6916 classe 42012). 
Pintura de fundo com primer epóxi de alta es-
pessura, bi-componente, curado com poliamida 
e sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Acaba-
mento fosco, azul RAL 5005, espessura mínima 
de película seca de 150 micra. Anel de vedação 
confeccionado em borracha sintética (Buna-N). 
Parafusos e porcas confeccionados em aço SAE 
1020 revestidos com galvanização eletrolítica. 
Extremidades flangeadas gabarito de furação de 
acordo com a norma NBR 7675 (ISO 2531) PN 
10, 16 ou 25.
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PEÇAS COM ABAS 
DE VEDAÇÃO

Extremidade flange e ponta 
com aba de vedação

Revestimento:
Internamente e externamente, pintura betuminosa, 
em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675.
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Toco com flanges e aba de vedação

Revestimento:
internamente e externamente, pintura betuminosa,
em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 7675.


