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Registro cunha de 
borracha para PBA

Revestido eletrostaticamente com pintura epóxi pó na cor azul com 
mínimo de 250 micras, fabricada em ferro fundido dúctil, conforme 
norma NBR 14968, e pode ser com cabeçote ou volante.

Curvas
Curvas 90°

Revestido eletrostaticamente com pintura epóxi pó na 
cor azul com mínimo de 250 micras, conforme norma 
NBR 15880. Opção com e sem travamento interno.
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Curvas 90° com pé

Revestido eletrostaticamente com pintura 
epóxi pó na cor azul com mínimo de 250 
micras, conforme norma NBR 15880,
opção com e sem travamento interno.

Curvas 45°

Revestido eletrostaticamente com pintura 
epóxi pó na cor azul com mínimo de 250 
micras, conforme norma NBR 15880
opção com e sem travamento interno.
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Curvas 22° 30’

Revestida eletrostaticamente com pintura 
epóxi pó na cor azul com mínimo de 250 
micras, conforme norma NBR 15880
opção com e sem travamento interno.

Curvas 11° 15°

Revestida eletrostaticamente com pintura 
epóxi pó na cor azul com mínimo de 250 
micras, conforme norma NBR 15880
opção com e sem travamento interno.
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Tês
Tê com bolsas e flange

Revestido eletrostaticamente com pintura epóxi pó na 
cor azul com mínimo de 250 micras, conforme norma 
NBR 15880, para transporte de água em redes de 
PVC PBA, opção com e sem travamento interno.
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Tê com bolsas 

Revestido eletrostaticamente com pintura epóxi pó 
na cor azul com mínimo de 250 micras, Tê, com 
bolsas, em ferro fundido dúctil, conforme norma 
NBR 15880, para transporte de água em redes de 
PVC PBA, opção com e sem travamento interno.
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Revestido eletrostaticamente com pintura epóxi 
pó na cor azul com mínimo de 250 micras, conforme nor-
ma NBR 15880, para transporte de água em redes de 
PVC PBA, opção com e sem travamento interno.

Reduções
Reduções com bolsas

Revestida eletrostaticamente com pintura epóxi pó 
na cor azul com mínimo de 250 micras,   conforme norma 
NBR 15420.

Reduções concêntrica FF
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Revestida eletrostaticamente com pintura epóxi pó na 
cor azul com mínimo de 250 micras, conforme nor-
ma NBR 15880, para transporte de água em redes de 
PVC PBA, opção com e sem travamento interno.

Luvas
Luvas com bolsas

Luva de correr com bolsas

Revestida eletrostaticamente com pintura epóxi pó na 
cor azul com mínimo de 250 micras, conforme norma 
NBR 15880, para transporte de água em redes de 
PVC PBA, opção com e sem travamento interno.
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Adaptador ponta (blutop) e bolsa (PVC -PBA)

Revestida eletrostaticamente com pintura epóxi pó na 
cor azul com mínimo de 250 micras, conforme  norma 
NBR 15880, para transporte de água em redes de 
PVC PBA.

Peças para tamponamento

Revestida eletrostaticamente com pintura epóxi 
pó na cor azul com mínimo de 250 micras, conforme nor-
ma NBR 15880, para transporte de água em redes de 
PVC PBA, opção com e sem travamento interno.
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Extremidades
Extremidades fl ange e bolsa

Revestida eletrostaticamente com pintura epóxi pó 
na cor azul, opção com e sem travamento interno.

Extremidade fl ange e ponta

Revestida eletrostaticamente com pintura 
epóxi pó na cor azul com mínimo de 250 micras.
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Junta Elástica
Junta Elástica JTE

Anel de borracha que se encaixa na bolsa do 
tubo ou da conexão, permitindo a dilatação 
linear natural da tubulação sem causar danos.

Junta Elástica JTI


