
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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®Pressão de Serviço Aquatherm  X Temperatura

Condução de água em obras horizontais, verticais ou industriais.
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por 24 horas para fazer o teste de pressão.

Numa instalação de água quente com o Sistema Aquatherm será 

necessário fazer a interligação com peças metálicas, como registros 

de gaveta, de pressão, de esfera, pontos terminais de utilização, 

entradas e saídas de aquecedores, etc. Nesses casos
serão necessários realizar juntas roscáveis.

Veja o exemplo de instalação a seguir, onde estão sendo acoplados 

o Conector Aquatherm , um registro base de pressão e o Tê 

Misturador de Transição Aquatherm:

Importante:
Sempre limpe as superfícies das roscas antes de aplicar o produto, 

deixando-as secas e isentas de gorduras e oxidações.
A Fita Veda Rosca TIGRE suporta a temperatura máxima de 250ºC, 

portanto pode ser utilizada tanto para água fria quanto para água 

quente, em roscas de PVC ou metálicas.

3.1.2 EXECUÇÃO DAS JUNTAS ROSCÁVEIS:

Aplica  a fita no sentido da rosca. Após a aplicação do material
vedante, rosqueie as peças.

3.1.3 INSTALAÇÃO DOS MISTURADORES AQUATHERM®:

Para ligações onde seja necessário promover a mistura de água 
quente e fria, deve ser usado o Tê Misturador de Transição ou o Tê 
Misturador de CPVC Soldável.
O Tê Misturador de Transição deve ser instalado entre os registros 
de pressão de água fria e quente para promover a mistura da água, 
utilizando-se FitaVeda Rosca nas roscas de metal.
O Tê Misturador de CPVC Soldável apenas leva adesivo nas juntas 
para fazer a soldagem. Contudo, em ambos os lados do Tê 
Misturador Soldável de CPVC deve ser utilizado o registro de CPVC 
para água quente.
No ponto de entrada de água fria do Tê Misturador (ambos) deve 
existir um trecho de pelo menos um metro de comprimento de tubo 
de CPVC.
Nota: O trecho de CPVC instalado antes do Tê Misturador 
visa proteger a instalação de água fria de um eventual 
retorno de água quente.

Esquema de montagem/instalação

Com Tê Misturador de Transição

Com Tê Misturador de CPVC

3.1.4 TUBULAÇÕES APARENTES:
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3.1.5 TABELA DE ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES:

3.1.6 ISOLAMENTO TÉRMICO:

3.1.7 DILATAÇÃO TÉRMICA:
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1) Cortar o pedaço danificado;
2) Retirar as rebarbas;
3) Chanfrar a pontas dos tubos da parede;
4) Cortar um pedaço de tubo do mesmo tamanho do 
danificado, retirando as rebarbas e chanfrado as pontas;
5) Passar pasta lubrificante nos anéis O'ring das luvas;
6) Marcar no tubo a medida correspondente a metade da 
luva;
7) Introduzir as luvas nos tubos existentes até aparecer as 
pontas;
8) Encaixar o novo pedaço de tubo;
9) Voltar as luvas fazendo o fechamento das mesmas 
(neste caso não se utiliza deixar espaço para dilatação, 
visto que trata-se de um reparo);
10) Fixar as luvas para evitar sua movimentação.

3.2.1 MANUTENÇÃO COM LUVA DE CORRER AQUATHERM®

3.1.8 TUBULAÇÕES EMBUTIDAS:
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