TUBAGEM E ACESSÓRIOS A UTILIZAR NA REDE

Rede de Abastecimento de Água – Loteamentos/ Urbanização

As tubagens e acessórios devem cumprir os requisitos e especificações técnicas seguintes:


A tubagem a instalar deve ser em PVC, com juntas autoblocantes, da classe 1,0 Mpa, normalizada segundo
EN 1452;



Todos os acessórios, como curvas, tês, cones de redução, juntas, ventosas, entre outros, devem ser em Ferro
Fundido Dúctil, flangeados para PN 10, incluindo parafusos galvanizados e juntas planas EPDM.



As válvulas de seccionamento, devem ser em Ferro Fundido Dúctil, flangeadas para PN 10, comandadas
por boca de chave completa, incluindo parafusos galvanizados e juntas planas em EPDM.



Os marcos de incêndio, incluindo coluna montante, curva com pé a 90° e “ESSES” de ajustamento, de
flanges orientáveis para PN 10, com diâmetro nominal de admissão DN = 100mm e pressão máxima de
serviço de 1,6 MPa, devem ser dotados de 3 tomadas de água aparentes com saídas “STORZ”: 52x75x52,
com tampas.



As bocas-de-incêndio de passeio, devem incluir o ramal de ligação, junta de tomada em carga, válvula de
corte de cunha elástica e boca de chave completa.



Os ramais domiciliários, devem ser realizados em tubagem de PEAD (PE 100) da classe PN 10, normalizada
segundo EN 12201, incluindo junta de tomada em carga, válvula em poliacetal (POM) de cunha elástica, de
rosca macho/embocadura autoblocante, dotada de dado e boca de chave.



Os adaptadores de flange, devem ser em Ferro Fundido Dúctil, para PN 10, com anel de travação, incluindo
bucha interna de rigidez em aço inox, nas ligações à tubagem de PEAD.



As cabeças móveis em Ferro Fundido Dúctil para boca de chave, devem ser:
QUADRADAS – Válvulas de seccionamento e manobra da rede
REDONDAS – Válvulas de ramal de ligação
TRIANGULARES – Válvulas de hidrantes

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELETRICIDADE ÁGUA E SANEAMENTO

TUBAGEM E ACESSÓRIOS A UTILIZAR NA REDE

Rede de Drenagem de Águas Residuais – Loteamentos/ Urbanização

As tubagens e acessórios devem cumprir os requisitos e especificações técnicas seguintes:


A tubagem deve ser em PVC rígido, com juntas autoblocantes, própria para águas residuais, normalizada
segundo EN 1401 da classe SN 4, em:
- Ø200 m (coletores);
- Ø125 m (ramais de ligação).



As forquilhas em PVC rígido, com juntas autoblocantes, próprias para águas residuais, de Ø 200 mm x Ø
125 mm.



As câmaras de visita devem ser cilíndricas, executadas com manilhas de betão ligeiramente armado e
rematadas por tronco de cone excêntrico, incluindo degraus e dispositivos de fecho em ferro fundido, da
classe D 400 segundo a norma NP – EN 124, com as dimensões seguintes:
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