Grelha Flexível
Localização no Website Tigre:
Obra Predial Drenagem Pluvial

Aquapluv/Aquapluv Style

GRELHA FLEXÍVEL

Função: Serve para bloquear a passagem de folhas e outro objetos para
dentro dos tubos condutores de águas pluviais, evitando entupimentos;
Aplicações: A Grelha Flexível TIGRE pode ser usada com os condutores
circulares e retangulares das linhas aquapluv e aquapluv Style, no bocal da
calha, e com tubos esgoto DN 100 (usados como condutores embutidos em
calhas internas e lajes de cobertura). Para utilização da grelha flexível com
tubos DN 100 é obrigatória a utilização de um porta grelha Tigre DN100
(redondo ou quadrado) na ponta do mesmo.

DIMENSÕES (mm))
88 x 100
72,72
137,72
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1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Fabricada em polipropileno, com aditivo anti UV,
proporcionando maior flexibilidade e durabilidade;
Disponível na cor branca, adaptando-se a diferentes estilos
de projeto;
Seu formato propicia boa vazão para o melhor escoamento
das águas pluviais;

Encaixes precisos.
1.1 ITENS COMPLEMENTARES:
Porta grelha redondo DN 100;
Porta grelha quadrado DN 100;

2. BENEFÍCIOS:
Versatilidade para adaptação aos projetos;
Facilidade de instalação, através de simples encaixe;

Cor combina com outros elementos construtivos;
Durabilidade - resistente à ação das intempéries.

3. INSTRUÇÕES:
Simples encaixe nas opções DN 88 e DN 100 (utilizados em
conjunto os portas grelhas DN 100).

da linha devem ser armazenados adequadamente,
classificado-os por função, para facilitar o manuseio e a
manutenção. O local deve ser previamente escolhido, de fácil
acesso.

3.2 TRANSPORTE / MANUSEIO:

3.4 MANUTENÇÃO:

Nas operações de carga e descarga deve-se evitar choques,
batidas e atrito das embalagens para prevenir quebras e/ou
rachaduras.

PREVENTIVA: O produto dispensa a limpeza freqüente e
quando necessário, recomenda-se passar pano úmido com
água e sabão ou detergente doméstico;
CORRETIVA: Periodicamente recomenda-se verificar os
bocais e o uso de grelha flexível para evitar
entupimentos.
Caso seja necessário a retirada do produto, basta seguir o
processo inverso ao da instalação.

3.1 INSTALAÇÃO:

3.3 ESTOCAGEM / EMBALGAM:
Tão logo proceda a descarga os produtos que fazem parte

1/1

Inovando para
construir melhor

