DEZEMBRO/2009

1.1 NORMAS DE REFERÊNCIA:
Fabricação: NBR 5688 - “Sistemas Prediais de Água
Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação;
Tubos e Conexões de PVC, Tipo DN - Requisitos;
Instalação: NBR 8160 “Sistemas Prediais de Esgoto
Sanitário - Projeto e Execução;
Certificação: PGQ 1-IP (certificação ASFAMAS).
Válvula de Retenção
Juntas de borracha para vedação da tampa que impede a
liberação de mau cheiro;
Componentes: corpo da válvula, portinhola com anel de
vedação, porta tampa com anel de vedação, tampa
superior roscável;
Curvar
Ajuste de ângulos de 0 a 45° (curvar 45°)
Componentes: Curvar 45°: 1 segmento com ponta, 1
segmento com bolsa, porca de travamento e um anel de
vedação;

Válvula de Retenção
Versatilidade e flexibilidade de instalação;
Rápida instalação;
Elevada vida útil;
Fácil manutenção;
Estanqueidade impedindo o retorno do mau cheiro e das
águas pluviais.

1.2 ITENS COMPLEMENTARES:
Anel de borracha nitrílica;
Pasta lubrificante;
Adesivo Plástico TIGRE;
Solução Preparadora TIGRE;
Acessórios sanitários: caixa de descarga, assento sanitário,
anti-espuma, anti-infiltração, sifão, etc.

Curvar
Maior liberdade na elaboração do projeto de esgoto
predial visto que elimina restrições geométricas;
Proporciona economia de material;
Diminui o tempo de execução;
Substitui desvios improvisados em ângulos diferentes de
45º;
Permite desmontagem para acesso a tubulação (Visita).
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Instalação da Válvula de Retenção

Instalação da Curvar
Execução da Curvar utilizando a junta elástica

a) Limpar a ponta e a bolsa da curvar e acomodar o anel de
borracha na canaleta da bolsa;
b) Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo a ser
inserido;
c) Aplicar a Pasta Lubrificante TIGRE no anel e na ponta do
tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de
borracha;
d) Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa,
recuar 5mm no caso de canalizações expostas e 2mm para
canalizações embutidas, tendo como referência a marca
previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz
necessária para a dilatação da junta.
Execução da Curvar utilizando a junta soldável
a) Verificar se a bolsa da curvar e a ponta dos tubos ao ligar
estão perfeitamente limpas;
b) Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a
serem soldadas, objetivando aumentar a área do ataque do
adesivo;
c) Limpar as superfícies lixadas com Solução Limpadora
TIGRE, eliminando impurezas e gorduras. Observar que o
encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o
adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem;
d) Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o
bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas;
e) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
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Manutenção da Válvula de Retenção
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Adesivo Especial

Adesivo Plástico para PVC Frasco - Incolor - 175 e 850g

Solução Preparadora Frasco - 1l
Adesivo Plástico para PVC Frasco - Azul - 175 e 850g

Adesivo Plástico para PVC Bisnaga - Azul - 17 e 75g

Adesivo Plástico para PVC Bisnaga - Incolor - 17 e 75g

Solução Preparadora Frasco - 200ml
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