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Ficha TécnicaEngate Flexível
Reforçado

Localização no Website Tigre:

Predial    Complementos Hidráulicos    Engate Flexível

1.1 - NORMAS DE REFERÊNCIA:

Função: Condução de água fria, fazendo a ligação do ponto de água da 
parede ao aparelho sanitário.

Aplicações: Lavatórios, caixas de descarga, mictórios, bidês e 
bebedouros.

O produto é composto de:
Tubo em PVC flexível atóxico, revestido com malha trançada de  poliéster e 
camada de PVC cristal;
02 Porcas de PVC rígido, rosca BSP (rosca paralela), com aletas ergonô-
micas para aperto;
02 Vedações de borracha nitrílica;
02 Anéis deslizantes de poliacetal;
02 Espigão de poliacetal;
01 Niple de PVC rígido;
Pressão máxima de serviço é de 7 kgf/cm2  (70 m.c.a ou 700 KPa) à 
temperatura ambiente (20°C);
É resistente à corrosão e às solicitações dos esforços mecânicos que os 
componentes estão sujeitos quando da sua instalação e uso;

Segurança: Ideal para instalações nos trechos que eventualmente sofrem 
grandes variações de pressão, como nos casos de ligações diretas do ramal 
predial.
Acabamento perfeito e de fácil limpeza;
Maior flexibilidade que garante a fácil instalação;

Espigão com exclusivo encaixe para o anel de vedação, que evita sua perda 
durante a instalação;
Resistente a corrosão;
Estanqueidade garantida pelo sistema de vedação na entrada e na saída;
Não exige mão de obra especializada para instalação e manutenção.

NBR 14878 – Ligações Flexíveis para Aparelhos Hidráulicos Sanitários;

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2. BENEFÍCIOS:
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Importante:
Não exagerar no aperto, nem utilizar ferramentas. Isto poderá danificar a 
conexão.
Não utilize fita veda rosca nas extremidades que contém junta elástica, pois 
a vedação é obtida somente pelo anel.

3. INSTRUÇÕES:

4. ITENS DA LINHA:

3.1 Montagem e Instalação

Engate Flexível Reforçado

3.3 EMBALAGEM:

3.2 TRANSPORTE / MANUSEIO:
3.4 MANUTENÇÃO:

Produto fornecido a granel.

Nas operações de carga e descarga deve-se evitar choques, batidas e 
atrito das embalagens.

Para a sua limpeza externa, utilizar apenas pano macio com água e sabão 
neutro ou detergente doméstico.
Caso seja necessário retirar o produto, basta seguir o processo inverso ao 
da instalação.
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Passo 1) Aplique fita vedarosca Tigre 
somente na extremidade do niple que 
deverá ser rosqueado ao joelho que se 
encontra embutido na parede

Passo 2) Rosqueie a extremidade do 
engate no niple aplicando apenas 
aperto manual.

Passo 3) Rosqueie a outra extremidade do 
engate no aparelho em que desejar, como 
torneira de lavatório, pia de cozinha, caixa de 
descarga, etc

ATENÇÃO: A fita veda rosca é necessária 
apenas na extremidade do niple que deverá 
ser rosqueado ao joelho que se encontra 
embutido na parede. Para as demais 
extremidades, a vedação é garantida pelo 
anel.


