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CURVAS
Curvas 90° com Bolsas

Ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 15880.

Curvas 45° com Bolsas

Ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 15880.
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Curvas 22° com Bolsas

Ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 15880.

TÊS
Tê com bolsas

Ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 15880.

REDUÇÃO PONTA BOLSA

Abrev: RPBKLIKPVCZ

Ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 15880.
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ADAPTADORES
Kits conexões JGS + Adaptadores
O Adaptador JGS/KLIKSO, possui a ponta nas dimensões
das redes de ferro fundido, podendo ser utilizado tanto em
bolsas JGS ou JE de tubos e conexões. Possui também, a
bolsa tipo Klikso, que agrega as vantagens já conhecidas no
mercado das conexões de ferro para PVC:
•

Montagem fácil e rápida.

•

Bolsa Klikso compatível com tubos PBA Norma NBR
5647.

•

Anel de vedação em EPDM com perfil labial pré montado na peça, garantido total estanqueidade.

•

Revestimento com epoxi em pó aplicado eletrostaticamente.

•

Ferro dúctil conforme NBR 6916.

•

Pressão de Serviço Admissível de 1,6 MPa.
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VÁLVULA DE GAVETA EURO 20
Válvula de gaveta com bolsas com
cunha de borracha para tubos de
PVC / PBA - euro 20

A válvula de gaveta que, na engenharia sanitária, é geralmente
chamada de registro, é utilizada
em canalizações que transportam
água bruta tratada ou esgoto gradeado, sob pressão, à temperatura
ambiente ou que não exceda 60° C.
Esta válvula se destina a bloqueio,
não sendo recomendada para regulagem ou estrangulamento. Quando
utilizada desta forma, apresenta excessiva vibração e desgaste prematuro dos componentes.
As válvulas EURO 20, devido às
suas características construtivas,
apresentam grande durabilidade
mesmo em condições adversas de
funcionamento.
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PEÇAS DE INTERVENÇÃO E MONTAGEM

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 confeccionado em diversos materiais diferentes.
Além de unir extremidades diferentes e se adaptar a diversos tipos
de materiais, permite desmontagens para manutenção.
Devido à sua concepção, aceita uma gama de diâmetros 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 redução do capital imobilizado
em estoque para peças de manutenção.
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É uma luva de larga tolerância que permite unir duas extremidades de canalização e reparar por encamisamento as tubulações.
A concepção da luva dá a possibilidade de unir tubos com diferentes diâmetros externos e tubos de materiais diferentes. A
luva também é projetada atuar em reparos de redes, facilitando
a manutenção com rapidez e eficiência.
A luva permite 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 reduzindo a necessidade imobilização de capital em estoque.
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
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CRUZETA COM BOLSAS

Ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 15880.

Abrev: XKLIKPVCZ
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