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Ficha Técnica
Engates Flexíveis Inox

Função:
• Condução de água quente (Até 90°C) e fria em obras verticais e   
   horizontais.

Localização no Website TIGRE:
Produtos     Complementos Hidráulicos      
      Engates Flexíveis      Engate Flexível Inox

Aplicações:
• Pias, lavatórios, mictórios, caixas de descarga, bebedouros e outros 

locais que necessitem de conexão com o ponto de saída de água.

BITOLAS: 1/2x30cm 1/2x40cm 1/2x50cm 1/2x60cm

• Engate fabricado em Aço Inoxidável, borracha EPDM não tóxica 
e latão.
• Pressão máxima de trabalho: 15 kgf/cm² (150 m.c.a) à temperatura 
de 20ºC;
• Produto em conformidade com a ABNT NBR 14878.
• É resistente à corrosão e às solicitações dos esforços mecânicos 
que os componentes estão sujeitos quando da sua instalação e uso;
• Possui vedante incorporado ao corpo da porca fêmea, propiciando 
a estanqueidade da ligação.

RESISTÊNCIA:
• Resistente a altas temperaturas, ideais para instalações de água 
   quente (até 90° C).
• Resistente a alta pressão (até 15 kgf/cm² (150 m.c.a).

QUALIDADE TIGRE
• Linha testada e aprovada em todos os testes para atendimento da
   ABNT NBR 14878.

ESTÉTICA:
• Acabamento em INOX confere estética sofisticada e diferenciada.
• Ideal para instalações hidráulicas onde o engate flexível fica exposto.

1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

1.2 NORMAS DE REFERÊNCIA:

1.1 ENGATE FLEXÍVEL INOX: 1.3 ITENS COMPLEMENTARES:

1.4 INFORMAÇÃO DA EMBALAGEM:
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• ABNT NBR 14878 - Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos 
   sanitários - Requisitos e métodos de ensaio.

• Contém: 1 engate ½”x comprimento escolhido e 1 canopla

• Fita Veda Rosca, Sifões, Torneiras de Mesa, Caixas de Descarga.

2. BENEFÍCIOS:

VERSATILIDADE:
• Possui modelos em 4 comprimentos que atendem aos principais 
padrões de obras.
• Ideais para pias, lavatórios, mictórios, bebedouros e outros locais 
que necessitem de conexão com o ponto de saída de água.

FÁCIL DE INSTALAR
• Dispensa o uso de ferramentas.

Produto Descrição Material Dimensões
300000581 ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2”X30CM PET/PE 90 x 467 mm

300000582 ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2”X40CM PET/PE 90 x 540 mm

300000583 ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2”X50CM PET/PE 90 x 613 mm

300000584 ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2”X60CM PET/PE 90 x 686 mm
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3.1 MONTAGEM:

Passo 1:  Aplique fita veda rosca Tigre somente na ponta do engate 
com rosca macho.

Passo 3: Rosqueie a outra extremidade do engate (rosca fêmea) no 
aparelho em que desejar, como por exemplo uma torneira.

Passo 2: Rosqueie a extremidade macho na conexão que se encon-
tra embutida na parede, aplicando apenas aperto manual.

ATENÇÃO: Não deve-se aplicar fica veda rosca nesta extremidade 
(rosca fêmea), a vedação é garantida pelo anel que vem incorporado 
ao engate flexível.

3. INSTRUÇÕES:

Devem-se evitar impactos fortes e atritos;
Nas operações de carga e descarga deve-se evitar choques, batidas 
e atrito das embalagens para prevenir quebras;

•
•

• Deve ser estocado à sombra e seco, livre de ação direta ou de 
exposição contínua ao sol. Deve ser armazenado conforme empilha-
mento máximo proposto na caixa, e somente com itens semelhantes 
para garantir resistência da embalagem.
Produto pode ser exposto na gancheira.

• Para limpeza, não utilize produtos abrasivos (esponjas de aço e 
palha de aço). Utilize apenas pano úmido e sabão neutro.

3.2 TRANSPORTE / MANUSEIO:

3.3 ESTOCAGEM:

3.4 GARANTIA / CUIDADOS:

4. ITENS DA LINHA:

5. CÓDIGOS

Engates Flexíveis INOX
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Código Descrição
300000581 ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2”X 30CM
300000582 ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2”X 40CM
300000583 ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2”X 50CM
300000584 ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2”X 60CM

Dimensões (mm)
Bitola 1/2x30cm 1/2x40cm 1/2x50cm 1/2x60cm

L 300 400 500 600

DI 6,2 6,2 6,2 6,2

Dref 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”


