
 

 
TIGRE LANÇA LINHA INDUSTRIAL PVC-U SCHEDULE 80 

 
Dedicado à condução de fluídos industriais, produto possui maior vida útil, elevada resistência 

química e não oxida 

 

Para atender às necessidades do mercado, principalmente na condução de fluídos industriais, o 

Grupo Tigre, líder na fabricação de tubos e conexões e um dos maiores provedores de soluções 

para o setor da construção civil, desenvolveu a linha PVC-U Schedule 80, que pode ser utilizada 

em todos os segmentos da indústria. 

 
Com tubos de diversas bitolas e conexões variadas, os produtos podem ser aplicados a uma 

temperatura máxima de serviço de 60°, com garantia de menor perda de carga e baixa 

condutividade térmica. Além disso, possui maior vida útil quando comparada a algumas soluções 

metálicas, já que tem elevada resistência química e não oxida. 

 
A linha também oferece agilidade durante a instalação e manutenção da rede de fluídos, por 

não ser necessário utilizar ferramentas de solda e pela leveza do material. Com isso, gera 

economia no tempo e, consequentemente, no custo da obra. Por essas características, a linha 

PVC-U Industrial Schedule 80 garante menos tempo com máquinas paradas e maior 

disponibilidade de recursos para a fábrica produzir, proporcionando maior produtividade à 

indústria. 

 
“O Grupo Tigre desenvolveu a linha PVC-U Schedule 80 com o objetivo de atender às 

necessidades de clientes de diversos segmentos da indústria. Assim, apresenta um sistema 

seguro, com elevada resistência química e mecânica e que trará ainda mais eficiência para o 

setor industrial”, afirma Rene Kuhnen, gerente de Marketing de Produtos da Tigre.   

 
Sobre a Tigre 
Com uma história de mais de 75 anos, o Grupo Tigre é o maior fabricante de materiais plásticos para 
construção e líder no Brasil em tubos e conexões de PVC. Sinônimo de pioneirismo e inovação, a Tigre 
oferece um amplo portfólio de produtos que atendem os mercados predial, de infraestrutura, de irrigação 
e industrial. Presente em cerca de 40 países, possui sete mil funcionários, 11 plantas no Brasil e 12 no 
exterior: Argentina (2), Bolívia (2), Chile (2), Colômbia, Equador, Estados Unidos, Paraguai, Peru e Uruguai. 
Além de tubos e conexões, fazem parte do portfólio as marcas Claris Tigre (esquadrias de PVC), Tigre 
Ferramentas para Pintura, Tigre-ADS (tubulações de PEAD para saneamento e drenagem), Fabrimar 
(metais sanitários) e TSAE – Tigre Soluções para Água e Efluentes. 
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