
100 X 40
C

B 15,7
b 18,0
D 101,6
d 40,0
H 84,5
h 73

DIMENSÕES
(mm)

Fabricado em PVC rígido na cor branca;
Temperatura máxima de trabalho em regime contínuo é
igual a 40°C;
Diâmetro interno do corpo compatível com o tubo DN 100,
utilizado como prolongador e saída DN 40;
Possui joelho 90º com saída articulada em 180°;
Possui anel de borracha que garante a vedação do joelho
articulado;
Acompanha cesto de limpeza.

Fabricação: NBR 5688 Especificação: Tubos e

conexões de PVC Rígido para Esgoto Predial e
Ventilação;
Instalação: NBR 8160 - Procedimento: Instalações Prediais de
Esgoto Sanitário.

Para instalação do Ralo com Saída Articulada, são necessários
os seguintes produtos Tigre complementares:

- Porta-grelha e grelha
- Tubo prolongador DN 100
- Antiinfiltração
- Antiespuma

1.1 NORMAS DE REFERÊNCIA:

1.2 ITENS COMPLEMENTARES:

Ralo com Saída
Articulada
Localização no Website Tigre:
Profissional Caixas e Ralos RALO COM SAÍDA ARTICULADA

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Função: Coletar águas servidas e pluviais de terraços e pisos.

Aplicações: Banheiros, lavabos, varandas, terraços, garagens,
áreas de serviço, tanto de obras verticais quanto horizontais.

Versatilidade: A saída com articulação permite seu
posicionamento em qualquer ângulo de 0° à 180º,
facilitando o traçado da tubulação;
Racionaliza o estoque: Substitui todos os 20 ralos existentes
no mercado;
Maior facilidade para especificação e compra;
Permite a instalação de tubo prolongador DN100,

Antiinfiltração e Antiespuma Tigre;
Exclusiva cesta de limpeza: Impede o entupimento do sistema
de esgoto, a perda de pequenos objetos e ainda retém cabelos;
Maior vazão de operação:

- Com cesta: 0,42 l/s,
- Sem cesta: 0,86 l/s,
- Elevada vida útil.

2. BENEFÍCIOS:
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Inovando para
construir melhor



Ajuste a declividade da saída girando o joelho
articulável;
A altura do ralo é ajustável usando tubo de esgoto
DN100.

Não fixar a manta de impermeabilidade nas paredes
internas do ralo para não bloquear a remoção da cesta
de limpeza.
Fixe a manta no antiinfiltração Tigre, que deve ser
usado em conjunto com o Ralo com Saída
Articulada.

Os Ralos com Saída Articulada devem ser armazenados em
locais cobertos e ventilados, para evitar exposição direta aos
raios solares e as intempéries.

Se instalado corretamente, o produto não deverá exigir
manutenção corretiva. Em caso de entupimento do sistema de
esgoto, retirar a grelha, a cesta de limpeza e introduzir
dispositivo desentupidor apropriado para tubos de PVC
utilizado pelas empresas especializadas neste tipo de serviço.

ATENÇÃO:

3.1 EMBALAGEM/ESTOCAGEM:

3.2 MANUTENÇÃO:

3. INSTRUÇÕES:
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www.tigre.com.br
TeleTigre

0800 70 74 700


