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Ficha TécnicaAdaptador para 
máquina de lavar
roupas
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Predial     Complementos Hidráulicos    ADAPTADORES

1.1 - NORMAS DE REFERÊNCIA:

Cotas 38 / 40

Dimensões (mm)

Canopla e corpo  de polipropileno;
Esfera de borracha nitrílica resistente aos produtos químicos de uso 
doméstico;
Anel de vedação de borracha nitrílica;
Espigão de polipropileno nos diâmetros ¾”, 7/8” e 1”;
Porca de polipropileno;
Resistente a temperatura de 110° C.

Evita retorno de mau cheiro e espuma;
Facilidade de instalação e perfeito acabamento;
A versatilidade do espigão, que permite acoplamento a qualquer 
mangueira do mercado;
Garantia e qualidade TIGRE;

Função:
Realizar o acoplamento da mangueira para despejo da água da máquina 
de lavar roupas na rede de esgoto.

Aplicação:
É aplicado em ligações de despejo da máquina de lavar roupas à rede de 
esgoto predial. 

Adaptável a qualquer lavadora de roupas do mercado.

NBR 5688 - Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e 
Ventilação - Tubos e Conexões de PVC.
NBR 8160  - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2. BENEFÍCIOS:

 Canopla/Roseta

 Corpo/Cuerpo

Esfera de borracha
Esfera de goma
Anel de vedação do espigão

Porca união 1 1/4"

1"
7/8"
3/4"

Tuerca unión 1 1/4"

Anilo vedante de la espiga

Espigão
Mangueiras de
saída de água
Mangueras de
salida de agua



Conectar a mangueira da saída d'água da máquina de lavar roupa no 
espigão aplicando apenas a força manual.
Não é necessário cortar os segmentos do espigão para instalação da 
mangueira com diâmetros acima de ¾”;
Aplicar apenas aperto manual na porca que une o espigão ao corpo do 
adaptador para garantir perfeita estanqueidade;
Introduzir a extremidade do adaptador no joelho 90° DN 40 do ramal de 
esgoto que se encontra na parede; 
Importante: Não utilize ferramentas para aperto.

4. ÍTENS DA LINHA:

3.3 - MANUTENÇÃO:

3.4 - ÍTENS COMPLEMENTARES:

3.2 - TRANSPORTE/ ESTOCAGEM:

Transportar o produto em sua embalagem original;
Retirar o produto da embalagem somente no momento da sua instalação.
Estocar o produto em sua embalagem original em local coberto e ventilado;
Produto fornecido em embalagem individual de plástico contendo 
instruções de instalação.

SIFÃO FLEXÍVEL COM SAÍDA LATERAL

3.1  - MONTAGEM / INSTALAÇÃO:

Para a sua limpeza externa, utilizar apenas pano macio com água e sabão 
neutro ou detergente doméstico;
É aconselhável fazer uma limpeza periódica para retirada de provável 
acúmulo de sujeiras (fiapos de pano, cabelo, etc.);
Para a retirada do produto, basta seguir o procedimento inverso ao da 
instalação.

Adaptadores para Sifão e Válvulas
Válvulas para Tanque com e sem ladrão
Tampas para Válvulas

3. INSTRUÇÕES:
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Cotas 38 / 40

Dimensões (mm)
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Máquina de 
lavar roupa

Adaptador
Adaptador

Máquina de 
lavarropas


