


Desde junho de 2003, a Doal Plastic agora em sua sede própria,
continua mantendo o atendimento comercial e técnico
personalizado, garantindo assim o propósito de fortalecer a
relação entre seus Clientes e Fornecedores.

Hoje, com a experiência acumulada ao longo dos anos, a Doal
Plastic continua a idealizar e conceber novos projetos e produtos
com a máxima qualidade, aquisição de matéria-prima certificada e
realização de ensaios em laboratório próprio.

Com a preocupação constante de fornecer para o mercado
conexões de alta qualidade e tecnologia, a Doal Plastic teve que
superar várias complexidades, as quais todos os profissionais
envolvidos encontraram as soluções de aperfeiçoamento dos
produtos. Isto é o espírito de equipe orientado aos produtos e aos
Clientes.

A Doal Plastic capacitou-se comercial e tecnicamente para prestar
um atendimento global e multidisciplinar e encontra-se capaz de
dar respostas rápidas, eficazes e com garantia, devido ao
acompanhamento de todo o processo.

Para finalizar, queremos destacar a qualificação de nossos produtos
perante as principais empresas de saneamento nacional, na
valorização pessoal e profissional de nossos funcionários e nas
ações de responsabilidade social com as entidades de preservação
do meio ambiente.

Venha conhecer a Doal Plastic! Sua empresa seguramente irá
mudar a conexão para uma nova tecnologia, qualidade e
atendimento personalizado.

Conheça a Doal Plastic
A Doal Plastic é uma empresa
privada de capital nacional, que
desde a sua fundação em 1993
dedica-se ao projeto,
desenvolvimento, fabricação e
comercialização de conexões com
alta tecnologia de PVC e PP para
redes de distribuição de água
potável e de ligação predial para
as Companhias de Saneamento e
seu mercado inerente.

A atividade principal de nossa
empresa está centrada em quatro
eixos fundamentais para a
satisfação dos Clientes, que foram
definidos como:

Cliente , Tecnologia
Produto e Qualidade

Cliente

Tecnologia

Produto

Qualidade



Estamos incorporando novos equipamentos e
tecnologias, numa estratégia de atender melhor o

nosso mercado de saneamento. A Doal Plastic vem
implantando modernos métodos de fabricação e

gerenciamento, buscando solidificar na empresa os
princípios da qualidade, eficiência e da confiabilidade.

Nossas injetoras são de alta tecnologia e produtividade;
o processo de manutenção dos moldes e das injetoras é

periódico e controlado para garantir a repetibilidade
durante a produção e na sua qualidade.

A Doal Plastic elabora seus próprios projetos através de
engenheiros e técnicos experientes em processos de injeção;
desenvolvemos dispositivos e moldes eficientes e compactos
para uso na fabricação de nossos produtos. Podemos elaborar
protótipos de conexões em PVC e PP sob consulta, para
fornecimento futuro.

Compromisso com a qualidade

As normas técnicas exigidas para o desenvolvimento de
produtos, especificação da matéria-prima, fabricação e ensaios,
asseguram a qualidade de nossos processos de fabricação. A
necessidade de oferecer aos clientes produtos de qualidade, nos
determinou a equipar um laboratório com aparelhos confiáveis
e precisos, que permitam realizar os testes e ensaios em
conformidade com as normas. Nosso laboratório propicia a
análise e controle da qualidade dos produtos. Abaixo,
executamos todos os ensaios físicos, buscando aumentar a
confiança de nossa marca para com os profissionais das
empresas que realizam as inspeções em nossa fábrica.

Departamento técnico de vendas,
composto por profissionais com amplo
conhecimento no setor de
saneamento, tubos e conexões.
Treinamento periódico garante o alto
nível do atendimento técnico com
apoio total aos clientes.

[1] Ensaio de resistência ao uso cíclico em registros de PVC com esfera em POM [2] Ensaio de
resistência a tração radial [3] Ensaios de tração axial, radial e de torção em Colar de Tomada e Te
Integrado [4] Ensaio de amolecimento "Vicat" [5] Ensaio de resistência a tração axial [6] Ensaio
de resistência a torção [7] Ensaio de resistência ao impacto [8] Ensaio de estanqueidade da JM
com tubo curvado [9] Ensaio de resistência a pressão [10] Ensaio de resistência a tração axial
com pressão.

[1] [2] [3] [4] [5]

[6] [7] [8] [9] [10]



Conheça os produtos Doal Plastic
CCCCooonnneeexxxõõõõeeesss ddddeee PPPPVVVVCCCC

Registro rosca macho-macho DN-1/2" e 3/4"
Material corpo: Norma Aplicável:
Esfera e haste:
Batentes laterais da esfera:
Anel de vedação:
Acionamento: Pressão de trabalho:
Extremidades:

PVC (marrom) :: ABNT NBR-11306
poliacetal (POM)

poliuretano (PU)
borracha nitrílica

cabeça quadrada/borboleta :: 1,6 MPa
roscadas NBR NM-ISO 7-1

Registro rosca macho-fêmea DN-1/2" e 3/4"
Material corpo: Norma Aplicável:
Esfera e haste:
Batentes laterais da esfera:
Anel de vedação:
Acionamento: Pressão de trabalho:
Extremidades:

PVC (marrom) :: ABNT NBR-11306
poliacetal (POM)

poliuretano (PU)
borracha nitrílica

cabeça quadrada/borboleta :: 1,6 MPa
roscadas NBR NM-ISO 7-1

Registro rosca-solda DN-3/4" x 25 mm
Material corpo:
Esfera e haste:
Batentes laterais da esfera:
Anel de vedação:
Acionamento:
Pressão de trabalho:
Extremidades

PVC (marrom) :: Norma Aplicável: ABNT NBR-11306
poliacetal (POM)

poliuretano (PU)
borracha nitrílica

cabeça quadrada/borboleta
1,6 MPa

: rosca NBR NM-ISO 7 / solda DN-25 mm

Registro solda-solda DN-20
Material corpo: Norma Aplicável:
Esfera e haste:
Batentes laterais da esfera:
Anel de vedação:
Acionamento: Pressão de trabalho:
Extremidades:

PVC (marrom) / ABNT NBR-11306
poliacetal (POM)

poliuretano (PU)
borracha nitrílica

cabeça quadrada/borboleta / 1,6 MPa
tipo solda DN-20

Registro rosca fêmea-fêmea DN-1/2" e 3/4"
Material corpo: Norma Aplicável:
Esfera e haste:
Batentes laterais da esfera:
Anel de vedação:
Acionamento: Pressão de trabalho:
Extremidades:

PVC (marrom) :: ABNT NBR-11306
poliacetal (POM)

poliuretano (PU)
borracha nitrílica

cabeça quadrada/borboleta :: 1,6 MPa
roscadas NBR NM-ISO 7-1



Material corpo: Norma Aplicável:
Garras: Esfera e haste:
Batentes laterais da esfera:
Anel de vedação:
Acionamento: Pressão de trabalho:
Extremidades:

PVC (azul) :: ABNT NBR-11306
poliacetal (POM) :: poliacetal (POM)

poliuretano (PU)
borracha nitrílica

cabeça quadrada/borboleta :: 1,6 MPa
adaptador DN-20 mm

Registro de bloqueio tipo passeio DN-20 mm

CCCCooonnneeexxxõõõõeeesss ddddeee PPPPVVVVCCCC

Registro solda-solda DN-25 mm
Material corpo: Norma Aplicável:
Esfera e haste:
Batentes laterais da esfera:
Anel de vedação:
Acionamento: Pressão de trabalho:
Extremidades:

PVC (marrom) :: ABNT NBR-11306
poliacetal (POM)

poliuretano (PU)
borracha nitrílica

cabeça quadrada/borboleta :: 1,6 MPa
solda DN-25 mm

Registro com adaptador DN-3/4" x 20 mm
Material corpo: Norma Aplicável:
Garras: Esfera e haste:
Batentes laterais da esfera:
Anel de vedação:
Acionamento: Pressão de trabalho:
Extremidades:

PVC (azul) :: ABNT NBR-11306
poliacetal (POM) :: poliacetal (POM)

poliuretano (PU)
borracha nitrílica

cabeça quadrada/borboleta :: 1,6 MPa
rosca NBR NM-ISO 7-1 / tipo adaptador DN-20 mm

Registro rosca fêmea/adaptador DN-1" x 20 mm
Material corpo: Norma Aplicável:
Garras: Esfera e haste:
Batentes laterais da esfera:
Anel de vedação:
Acionamento: Pressão de trabalho:
Extremidades:

PVC (azul) :: ABNT NBR-11306
poliacetal (POM) :: poliacetal (POM)

poliuretano (PU)
borracha nitrílica

cabeça quadrada/borboleta :: 1,6 MPa
rosca NBR NM-ISO 7-1 / adaptador DN-20 mm

Registro rosca fêmea DN-1" x 3/4"
Material corpo: Norma Aplicável:
Esfera e haste:
Batentes laterais da esfera:
Anel de vedação:
Acionamento: Pressão de trabalho:
Extremidades:

PVC (azul) :: ABNT NBR-11306
poliacetal (POM)

poliuretano (PU)
borracha nitrílica

cabeça quadrada/borboleta :: 1,6 MPa
rosca NBR NM-ISO 7-1



Conheça os produtos Doal Plastic
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Adaptador para hidrômetro DN-1" x 3/4"
Material corpo: Roscas G-1":
Pressão de trabalho: Extremidades:
Aplicação:

PVC (azul) :: com inserto metálico
1,6 MPa :: roscas NBR NM-ISO 7-1

hidrômetro monojato em caixa de proteção

Adaptador para tubo PEAD DN-20 mm x 1/2" e 3/4"
Material corpo: Norma Aplicável:
Garras: Pressão de trabalho:
Extremidades:

PVC (azul) :: ABNT NBR-9052
poliacetal azul (POM) :: 1,6 MPA

rosca NBR NM-ISO 7-1 e adaptador DN-20 mm

União para tubo PEAD DN-20 mm
Material corpo: Norma Aplicável:
Garras: Anel de vedação:
Pressão de trabalho: Extremidades:

PVC (azul) :: ABNT NBR-9052
poliacetal azul (POM) :: borracha nitrílica

1,6 MPa :: adaptador DN-20 mm

Porca e tubete curto PVC
Material porca e tubete: Norma Aplicável:
Corpo do tubete: Porca:
Inserto metálico na porca: Pressão de trabalho:
Roscas da porca: Rosca do tubete:
Porca:

PVC (azul) :: ABNT NBR-8194
liso :: sextavada ou estriada

opcional :: 1,6 MPa
G-3/4"e G-1" :: R-1/2" e R-3/4"

com furo para passagem de fio metálico para lacre

Cotovelo 90º DN-1/2" e 3/4"
Material corpo: Norma Aplicável:
Pressão de trabalho: Extremidades:
Reforço metálico:

PVC (azul) :: ABNT NBR-9052
1,6 MPa :: rosca NBR NM-ISO 7-1

opcional em inox

Luva de correr PBA DN-50 mm
Material corpo: Norma Aplicável:
Anel de vedação: Pressão de trabalho:
Extremidades:
Nota:

PVC (marrom) :: ABNT NBR-10351
borracha natural :: 1,6 MPa

tipo PBA usinada
fornecido com ou sem anel vedação
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CAP PBA DN-50 mm
Material corpo: Norma Aplicável:
Anel de vedação:
Pressão de trabalho: Extremidades:
Nota:

PVC (marrom) :: ABNT NBR-10351
borracha natural (opcional)

1,6 MPa :: tipo PBA usinada
fornecido com ou sem anel vedação

Colar de tomada NBR-10930
Material corpo:
Norma Aplicável:
Derivação:
Vedação braçadeira:
Rosca derivação:
Sem inserto metálico na derivação
Fixação:
Dimensões:

PVC (marrom)
ABNT NBR-10390

polegada/milímetro
borracha nitrílica

NBR NM - ISO 7-1

travas cônicas
ver tabela ao lado

Pressão de trabalho: 1,6 MPa

DN/DE
(mm)

50/60

75/85

85

100/110

1/2"
e

3/4"

20
e

25

DNR
(pol.)

DNS
(mm)

Colar de tomada NBR-11821
Material corpo:
Norma Aplicável:
Derivação:
Vedação braçadeira:
Rosca:
Rosca:
Elemento de Fixação:
Dimensões:

copolímero de PP
ABNT NBR-11821

polegada
borracha nitrílica

NBR NM-SO 7-1
com e sem inserto metálico

travas cônicas
ver tabela ao lado

Pressão de trabalho: 1,6 MPa

DN/DE
(mm)

50/60

63

75/85

100/110

1/2"
e

3/4"

DNR
(pol.)

Colar de tomada
Material corpo:

Rosca:
Rosca:
Elementos de Fixação:
Dimensões:

copolímero de PP

borracha nitrílica
NBR NM-ISO 7-1
com e sem inserto metálico

aço bicromatizado
ver tabela ao lado

Derivação: polegada

Vedação braçadeira:

Pressão de trabalho: 1,6 MPa

DN/DE
(mm)

50/60 1/2" e 3/4"

DNR
(pol.)

Colar de tomada NTS-177
Material corpo:
Norma Aplicável:
Derivação:
Vedação braçadeira:
Temperatura máxima de trabalho:
Rosca:
Elementos de Fixação:
Anel de reforço:
Dimensões:

copolímero de PP
SABESP NTS-177

polegada com inserto metálico
borracha nitrílica

40 ºC
NBR NM-ISO 7-1

aço Inox 304
aço Inox 304

ver tabela ao lado
Pressão de trabalho: 1,6 MPa

DN/DE
(mm)

50/60

75/85

100/110

1/2"

3/4"

1"

DNR
(pol.)

CCCCooonnneeexxxõõõõeeesss ddddeee PPPPPPPP



Conheça os produtos Doal Plastic
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Derivação broca com
adaptador NTS-178
Material corpo:
Garra:
Norma Aplicável:
Pressão de trabalho:
Vedação tampa:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Ferramenta de corte:
Rosca do corpo, ferramenta e tampa:
Rosca do acoplamento da porca ao corpo:
Dimensões do acoplamento do tubo:

copolímero de PP
poliacetal branco (POM)

SABESP NTS-178
1,6 MPA

borracha nitrílica
1,6 MPa

40 ºC
latão alta resistência

NBR NM-ISO 7-1
ISO-228-1

DN-20/32 mm

DN/DE
(mm)

50/60

75/85

100/110

20

32

Te de serviço (colar +
derivação broca montado)
NTS-176
Material:
Braçadeira inferior:
Norma Aplicável:
Garra:
Vedação braçadeira:
Vedação tampa:
Roscas:
Ferramenta de corte:
Elementos de Fixação:
Pressão de trabalho:
Rosca do corpo, ferramenta e tampa:
Rosca do acoplamento da porca ao corpo:
Dimensões do acoplamento do tubo:
Dimensões:

corpo em copolímero de PP
copolímero de PP

SABESP NTS-177e 178
poliacetal branca (POM)

borracha nitrílica
borracha nitrílica

NBR NM-ISO 7-1
latão alta resistência

aço Inox 304
1,6 MPa

NBR NM-ISO 7-1
ISO-228-1

20/32 mm
ver tabela para DN/DE em PVC

Adaptador para tubo PEAD NTS-179
Material corpo:
Norma Aplicável:
Garras:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Extremidades:

copolímero de PP
Sabesp NTS-179

poliacetal branco (POM)
1,6 MPa

40 ºC
R-1/2" e R-3/4"

rosca NBR NM-ISO 7-1 / adaptador DN-20/32 mm

DN/DE
(mm)

50/60

75/85

100/110

1/2"

3/4"

1"

DNR
(pol.)

20

32

Te de serviço integrado
NTS-175
Material:
Braçadeira inferior:
Norma Aplicável:
Garra:
Vedação braçadeira e tampa:
Rosca:
Ferramenta de corte:
Elementos de Fixação:
Pressão de trabalho:

Rosca do corpo, ferramenta e tampa:
Rosca do acoplamento da porca ao corpo:
Dimensões do acoplamento do tubo:
Dimensões:

corpo em monolítico copolímero de PP
copolímero de PP

SABESP NTS-175
poliacetal branco (POM)

borracha nitrílica
NBR NM-ISO 7-1

latão alta resistência
aço Inox 304

1,6 MPa
Temperatura máxima de trabalho: 40 ºC

NBR NM-ISO 7-1
ISO-228-1

20 mm
ver tabela para DN/DE em PVC

DN/DE
(mm)

50/60

75/85

100/110

20

32

tubo
DN(mm)

tubo
DN(mm)

tubo
DN(mm)
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Luva flexível com adaptador
Material: Garra:
Anel de vedação:
Aplicação:
Dimensões:

copolímero de PP :: poliacetal (POM)
borracha nitrílica

transição de tubo de F°F°, F°G° ou PVC para PEAD ou PVC.
transição DN-20 / 25 mm / adaptador DN-20 mm

Adaptador para tubo PEAD DN-20 mm
Material corpo: Norma Aplicável:
Garras: Pressão de trabalho:
Dimensão:
Extremidades:

copolímero de PP :: ABNT NBR-9798
poliacetal preto (POM) :: 1,0 MPa

DN-1/2" / 3/4"
roscas NBR NM-ISO 7-1 / adaptador DN-20 mm

União para tubo PEAD DN-20 mm
Material corpo: Norma Aplicável:
Garras: Pressão de trabalho:
Dimensão: Extremidades:

copolímero de PP :: ABNT NBR-9798
poliacetal preto (POM) :: 1,0 MPa

DN-20 mm :: adaptador DN-20 mm

Cap para tubo PEAD DN-20 mm
Material: Norma Aplicável:
Garras: Pressão de trabalho:
Rosca: Adaptador:

copolímero de PP :: ABNT NBR-9798
poliacetal preta (POM) :: 1,0 MPa

NBR NM-ISO 7-1 :: DN-20 mm

Cotovelo com adaptador para tubo PEAD
Material corpo:
Norma Aplicável:
Garras:
Pressão de trabalho:

copolímero de PP
ABNT NBR-9798

poliacetal branco (POM)
1,0 MPa

Dimensão: DN-1/2" / 3/4"
Extremidades: roscas NBR NM-ISO 7-1 e adaptador DN-20 mm

União para tubo PEAD NTS-179
Material corpo:
Norma Aplicável:
Garras:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Extremidades:

copolímero de PP
Sabesp NTS-179

poliacetal branco (POM)
1,6 MPa

40 ºC
adaptador DN-20/32 mm



Conheça os produtos Doal Plastic
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Tubete curto maciço
Material tubete:
Corpo do tubete:
Norma Aplicável: Pressão de trabalho:
Rosca do tubete:

copolímero de PP (branco/preto)
liso
ABNT NBR-8194 :: 1,6 MPa
R-1/2" e R-3/4"

Aplicação: Corte de água

Tubete curto e porca
Material porca e tubete:
Norma Aplicável: Corpo do tubete:
Porca: Inserto metálico na porca:
Pressão de trabalho:
Roscas da porca: Rosca do tubete:
Porca:

copolímero de PP (branco/preto)
ABNT NBR-8194 :: liso/oitavado

G-3/4" :: opcional
1,6 MPa

G-3/4" e G-1" :: R-3/4" e R-1/2"
com furo para passagem fio metálico

Tubete longo e porca
Material porca e tubete Norma Aplicável:
Corpo do tubete: Porca:
Inserto metálico na porca: Pressão de trabalho:
Roscas da porca: Rosca do tubete:
Porca:

: copolímero de PP :: ABNT NBR-8194
liso / oitavado :: sextavada ou estriada

opcional :: 1,6 MPa
G-3/4" e G-1" :: R-1/2" e R-3/4"

com furo para passagem de fio metálico

Arruela de vedação para hidrômetros
Material: Norma Aplicável:
Espessura: Dureza:
Aplicação:

borracha nitrílica :: ABNT NBR-8194
3,0 mm :: 70 ± 5 Shore A
Porca DN- G-3/4" e G-1"

Conexões Especiais
A Doal Plastic desenvolve conexões e peças especiais sob encomenda,com avaliação do projeto e

viabilidade de fabricação de moldes e ferramental e quantidades a serem produzidas.
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Luva Flexível com rosca macho
Material corpo: Norma Aplicável:
Aplicação:

Vedação: Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:

homopolímero de PP :: NBR-9798
manutenção e transição de tubo de FºFº, PVC ou FºGº para conexão de

redução de DN-3/4”
borracha nitrílica :: 1,0 MPa

40 ºC
DN-20 x 3/4” e DN-25 x 3/4”

Tee de Compressão DN-20 mm
Material corpo:
Norma Aplicável:
Vedação braçadeira:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Extremidades:

copolímero de PP
NBR-9798

borracha nitrílica
1,6 MPa

40 ºC
junta mecânica DN-20 x 20 x 20 mm

Dispositivo Anti Fraude do Tubete
Material corpo:
Norma Aplicável:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:

PVC rígido
Sabesp NTS-195

1,6 MPa
40 ºC

Para tubete DN-3/4"

Tee de Compressão DN-32 mm
Material corpo:
Norma Aplicável:
Vedação braçadeira:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Extremidades:

copolímero de PP
NBR-9798

borracha nitrílica
1,6 MPa

40 ºC
junta mecânica DN-32 x 32 x 32 mm

Adaptador Fêmea
Material corpo:
Norma Aplicável:
Vedação braçadeira:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Extremidades:

homopolímero de PP
NBR-9798

borracha nitrílica
1,0 MPa

40 ºC
20 x 3/4"

junta mecânica DN-20 mm e rosca fêmea de DN-3/4"

União Cônica Flexível
Material corpo:
Norma Aplicável:
Aplicação:
Vedação:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:

homopolímero de PP
NBR-9798

manutenção e transição de tubo de FºFº, PVC ou FºGº
borracha nitrílica

1,0 MPa
40 ºC

DN-20 x 20 mm e DN-25 x 25 mm



Conheça os produtos Doal Plastic
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Material das conexões:
Norma Aplicável:
Aplicação:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Componentes:

PVC azul
NTS-195

Caixa de proteção de hidrômetro DN-3/4” – P adrão Sabesp
1,6 Mpa

40 ºC
DN-3/4”

suporte personalizado com abraçadeiras e parafusos, registro com
adaptador, cotovelo 90º rosca fêmea + tubete curto + porca sextavada, dispositivo
prolongador, porca sextavada junta de vedação.

Kit SABESP NTS-195

Kit Cavalete para Caixa de Proteção de Hidrômetros
Material das conexões: Norma Aplicável:
Aplicação:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Componentes:

PVC (azul ou branco) :: NBR-9184
Caixa de proteção de hidrômetro DN-1/2“ e 3/4” – P adrão Sanasa

1,6 MPa
40 ºC

DN-1/2” e DN-3/4”
tubete curto ou longo, porca sextavada, junta de vedação, cotovelo

90º rosca fêmea, registro com adaptador, fita veda rosca, abraçadeira

Chave Para Tê de Serviço Integrado
Material:
Norma Aplicável:
Aplicação:
Dimensões:
Acabamento:

Aço carbono
NTS-175 / IT/OP-820

Tê de Serviço Integrado DN-50 a 110 x DNR-20 e 32 mm
soquete sextavado de 10 e 13 mm; haste sextavada de 10 e 12,7 mm

galvanizado eletrolítico

Cotovelo 90º PVC com Inserto Metálico - Saneamento
Material corpo:
Norma Aplicável:
Aplicação:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Extremidades:
Dimensões:
Inserto Metálico:

PVC azul (opcional na cor branca)
NBR-9052

Kit cavalete para caixa de proteção
1,6 MPa

40 ºC
rosca NBR NM-ISO 7.1

DN-1/2” e 3/4”
somente uma extremidade com inserto metálico

Cotovelo 90º PVC com Anel de Reforço– Saneamento
Material corpo:
Norma Aplicável:
Aplicação:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Extremidades:
Dimensões:
Anel de Reforço:

PVC (branco ou azul)
NBR-9052

Kit cavalete padrão
1,6 MPa

40 ºC
rosca NBR NM-ISO 7.1

DN-3/4”
Alumínio

Cotovelo 90º PVC com Inserto Metálico– Linha Predial
Material corpo:
Norma Aplicável:
Aplicação:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Extremidades:

PVC azul
NBR-9052

instalação predial de água fria
0,75 MPa

40 ºC
25 mm x 1/2"/ 25 m x 3/4"

rosca (com inserto) e solda (lisa)
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Conexões em PVC – Linha Material de Construção
Material corpo:
Norma Aplicável:
Aplicação:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Extremidades:
Embalagem:

PVC (marrom, branco e azul)
NBR-11306, 9052, 5626 e 5648

instalação predial de água fria
0,75 Mpa

40 ºC
DN-20 e 25 mm; DN-1/2", 3/4" e 1"

solda (lisa) e rosca NBR-NM ISO-7.1
plástica com 01 unidade para display

Tubete oitavado curto
Material corpo:
Norma Aplicável:
Corpo do tubete:
Aplicação:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Rosca do tubete:

PP (preto, branco e azul) / PVC (branco e azul)
NBR-9184
oitavado

kit cavalete / hidrômetros
1,6 Mpa

40 ºC
R-1/2" e R-3/4"

Te de Serviço Integrado - Articulado

Registro Esfera PVC – Tubete Telescópico
Material corpo: Material da esfera e haste:
Batentes laterais:
Anel de vedação:
Acionamento:
Anel de travamento:
Aplicação:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Extremidades:

PVC branca / azul :: Poliacetal (POM)
poliuretano (PU)
borracha nitrilica (borboleta e tubete telescópico)

cabeça quadrada, borboleta (branca / azul)
aço inoxidável

kit cavalete para água fria
1,6 Mpa

60 ºC
15, 20 e 25 mm

rosca NBR-NM ISO-7.1

Registro Esfera PVC – Saída Auxiliar
Material corpo: Material da esfera e haste:
Batentes laterais:
Anel de vedação:
Acionamento:
Anel de travamento: Aplicação:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Extremidades:

PVC branca / azul :: Poliacetal (POM)
poliuretano (PU)
borracha nitrilica (bujão auxiliar e borboleta)

cabeça quadrada, borboleta (branca / azul)
aço inoxidável :: kit cavalete para água fria
1,6 Mpa

60 ºC
15, 20 e 25 mm

rosca NBR-NM ISO-7.1

Material:
Braçadeira inferior:
Norma Aplicável:
Garra:
Anel de vedação:
Garras:
Rosca:
Ferramenta de corte:
Elementos de fixação:
Pino de articulação:
Pressão de trabalho:
Rosca do corpo, ferramenta e tampa:
Rosca do acoplamento da porca ao corpo:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões do acoplamento do tubo PEAD:
Dimensões:

corpo monolítico de copolímero de PP
copolímero de PP

SABESP NTS-175
poliacetal branco (POM)

borracha nitrílica
poliacetal branco (POM)

NBR NM-ISO 7-1
latão alta resistência
aço Inox 304L

aço inox 304L
1,6 MPa

NBR NM-ISO 7-1
ISO 228-1

40 ºC
20 e 32 mm

ver tabela al lado

DN/DE da
Rede (mm)

50/60 (PVC)

63 (PEAD)

75/85 (PVC)

90 (PEAD)

100/110 (PVC / PEAD)

20

32

DN
(mm)



Conheça os produtos Doal Plastic
CCCCooonnneeexxxõõõõeeesss ddddeee PPPPPPPP eee PPPPVVVVCCCC

Material corpo:
Norma Aplicável:
Corpo do tubete:
Aplicação:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Rosca do tubete:

PP (preto, branco e azul) PVC (branco e azul)
NBR-9184
oitavado

kit cavalete / hidrômetros
1,6 Mpa

40 ºC
R-3/4"R-1/2" e

Tubete oitavado longo

Porca Sextavada
Material corpo:
Norma Aplicável:
Corpo da porca:
Aplicação:
Temperatura máxima de trabalho:
Rosca do tubete:
Furo de passagem de lacre:

PP (preto, branco e azul) / PVC (branco e azul)
NBR-9184

sextavada
kit cavalete / hidrômetros

40 ºC
G-1/2" e G-3/4“ com ou sem inserto metálico

02 furos a 180º

Te de Serviço Integrado – Rosca Macho
Material:
Braçadeira inferior:
Norma Aplicável: Garra:

Rosca:
Ferramenta de corte:
Elementos de fixação:
Pino de articulação: Pressão de trabalho:
Rosca do corpo, ferramenta e tampa:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões da rosca macho:
Dimensões:

corpo em monolítico copolímero de PP
copolímero de PP

SABESP NTS-175 :: poliacetal branco (POM)
borracha nitrílica :: NBR NM-ISO 7-1

latão alta resistência
aço Inox 304L

aço inox 304L :: 1,6 MPa
NBR NM-ISO 7-1

40 ºC
R-3/4”

DN-50 x DNR-3/4”

Anel de vedação:

Luva Soldável – Com Inserto
Material corpo: Norma Aplicável:
Aplicação: Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões: Rosca:
Extremidades:

PVC (azul) :: NBR-5648
instalação predial de água fria :: 0,75 Mpa

40 ºC
25 mm x 1/2"/ 25 m x 3/4“ :: NBR NM-ISO 7.1

rosca e solda (lisa)

Tee Soldável – Com Inserto
Material corpo: Aplicável:
Aplicação: Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Extremidades:

PVC (azul) Norma :: NBR-5648
instalação predial de água fria :: 0,75 Mpa

40 ºC
25 mm x 1/2"/ 25 m x 3/4"

rosca e soldas (lisas)
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Kit Conexões da Caixa de Passeio - PVC
Material corpo:
Norma Aplicável:
Registro esfera PVC:
Porca do hidrômetro:
Junta de Vedação:
Niple:
Porca e contra-porca:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Extremidades:

PVC (branco)
NBR-8194, 9052 e 11306

rosca macho ou fêmea com porca giratória
sextavada com inserto metálico DN-3/4” e 1”

composto de PVC flexível
com porca de encosto incorporada

sextavada DN-1/2” e 3/4”
1,6 MPa

60ºC
DN-1/2” e 3/4”

rosca NBR NM ISO 7.1

Kit Cavalete Ramal Predial Padrão – NBR 11304
Material corpo e conexões:
Norma Aplicável:
Coluna aletada:
Porca do Tubete:
Tubete:
Junta de vedação:
Tee MFF:
Cotovelo 90º na saída:
Cotovelo 90º na entrada:
Registro Esfera:

Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Conexões:
Blindagem:
Rosca:

homopolímero de PP
ABNT NBR-11304

DN-1/2” e 3/4”
sextavada com ou sem inserto

oitavado, curto ou longo
composto de PVC flexível

rosca macho na derivação inferior e fêmea nas demais
rosca macho e fêmea

rosca macho e extremidade para tubo PEAD
PVC com rosca macho e porca com ou sem inserto

giratória
0,75 MPa

40ºC
DN-1/2” e 3/4”

com ou sem blindagem (reforço nas bolsas)
liga de alumínio

NBR NM ISO 7.1

Kit Cavalete Ramal Predial Padrão – NBR 10925
Material corpo e conexões:
Norma Aplicável:
Coluna aletada:
Porca do Tubete:
Tubete:
Junta de Vedação:
Tee MFF:
Cotovelo 90º na saída:
Cotovelo 90º na entrada:
Registro Esfera:

Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Conexões:
Blindagem:
Rosca:

homopolímero de PVC branco
ABNT NBR-10925

DN-1/2” e 3/4”
sextavada com ou sem inserto

oitavado, curto ou longo
composto de PVC flexível

rosca macho na derivação inferior e fêmea nas demais
rosca macho e fêmea

rosca macho e extremidade para tubo PEAD
PVC com rosca macho e porca com ou sem inserto

giratória
0,75 MPa

40ºC
DN-1/2” e 3/4”

com ou sem blindagem (reforço nas bolsas)
liga de alumínio

NBR NM ISO 7.1
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Cotovelo 90º para tubo PEAD - FÊMEA
Material corpo:
Norma Aplicável:
Garras:
Vedação:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Extremidades:

copolímero de PP
NBR-9798

poliacetal branco (POM)
borracha nitrílica

1,6 MPa
40ºC

DN-20mm x 3/4” B SP
rosca NBR-NM-ISO 7.1 e junta mecânica DN-20mm

Cotovelo 90º para tubo PEAD-PEAD
Material corpo:
Norma Aplicável:
Garras:
Vedação:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Dimensões:
Extremidades:

copolímero de PP
NBR-9798

poliacetal branco (POM)
borracha nitrílica

1,6 MPa
40ºC

DN-20 x 20mm
junta mecânica DN-20mm

Colar de Tomada NBR 11821
Reforço e Parafusos
Material corpo:
Norma Aplicável:
Dimensões e Derivação:
Vedação braçadeira:
Pressão de trabalho:
Temperatura máxima de trabalho:
Elementos de fixação:
Rosca:
Pressão de trabalho:

homopolímero de PP
NBR-11821

ver tabela
borracha nitrílica
1,6 MPa

40ºC
aço zincado branco/ bicromatizado

rosca NBR-NM-ISO 7.1
1.6 Mpa

DN/DE
(mm)

50/ 60

75/ 85

100/ 110

DNR
(mm)

1/2"/ 3/4"

1/2"/ 3/4"

1/2"/ 3/4"



Caixa de proteção para hidrômetros
A caixa de proteção para hidrômetros em polipropileno da DoalPlastic é
um produto revolucionário. Sua instalação é fácil e dispensa obras com
complexos sistemas de fixação. Pode ser fixada diretamente em paredes
ou muros, ou ainda em condomínios através do exclusivo sistema de
instalação em série. O produto permite diversas configurações de
instalação e é o único da categoria que oferece 3 anos de garantia
contra defeitos de fabricação. Proporciona fácil padronização,
durabilidade, segurança e minimiza gastos na instalação, além de não
sofrer as intempéries do tempo.
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Características dimensionais (mm)CONCEITO DO PRODUTO

BENEFÍCIOS

APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO

MATÉRIA-PRIMA

A de hidrômetros fabricada em polipropileno foi projetada e
desenvolvida para atender as necessidades de instalação das conexões e do hidrômetro no
formato Tipo “ U” , ou seja, com a entrada e saída das conexões do lado inferior da caixa. Seu
projeto atual com novo dimensional proporciona ao cliente vários tipos de layout com as
conexões padronizadas na sua ligação local e que pode ser configurado da forma que melhor se
ajuste a Empresa de Saneamento.
Este é mais um produto de durabilidade e de qualidade fabricado por nossa empresa e que
apresenta alta resistência ao impacto e compressão, buscando diminuir as fraudes no hidrômetro
e principalmente contra vandalismo no sistema de medição, pois o conjunto caixa – tampa são
fixados através de parafusos especiais que somente a empresa de saneamento poderá fazer a
abertura e fechamento com uma chave especial que é fornecida para nossos clientes quando da
entrega dos produtos.

Padronização das ligações da rede de água nos Municípios e Condomínios.
Atende a Portaria INMETRO Nº 246, item "9.0 - Condições de Uso” .
Menor incidência de quebras e manutenção devidas as fraudes.
Facilidade de leitura do hidrômetro com relojoaria inclinada a 45º.
Diminui sensivelmente o índice de fraudes e violação do hidrômetro.
Maior facilidade e rapidez no corte e na religação do abastecimento de água.
Menor tempo operacional para a Empresa na ligação de água.
Montagem correta do hidrômetro, não permite a inclinação na montagem.
Menor risco de vandalismo, roubo e depredação do hidrômetro.
Montagem no lado direito ou esquerdo sem a necessidade de virar a caixa.
Facilita a manutenção do ramal predial, diretamente no interior da caixa.
Desnecessário a montagem do registro no passeio e não necessita manobra na calçada ou no
asfalto.
Proteção total contra corrosão e intempéries naturais.

A instalação da caixa de proteção deverá ser preferencialmente no muro frontal ou parede que
permita sua montagem e a passagem do tubo camisa e do tubo de PEAD para ligação de água
fria potável. As dimensões foram desenvolvidas para montagem no tipo em “ U” para hidrômetro
velocimétrico monojato, multijato e volumétrico com relojoaria plana e inclinada a 45º e de Qn
0,75 a 2,5 m³/h.

A altura e posicionamento da instalação da caixa de proteção deve ser definida pela Empresa de Saneamento local. Sua instalação é fácil e
dispensa obras complexas para sua fixação. As instruções técnicas devem estar de acordo com o Guia da Empresa de Saneamento para que
o consumidor/ instalador se oriente durante a instalação em sua residência ou comércio.

A caixa e tampa são fabricadas em resina termoplástica de polipropileno com carga especial de alta resistência ao impacto e a compressão;
com proteção UV (ultravioleta) e demais elementos necessários que garantem a rigidez e durabilidade deste produto. O suporte das
conexões é integralizado durante a injeção ao fundo da caixa, conferindo maior rigidez na sua fixação. A tampa pode ser fornecida em
policarbonato (PC), material de alta transparência e grande resistência ao impacto e texturizado. Os parafusos de fixação são fabricados em
liga anticorrosiva.

nova caixa de proteção

Furo de Ø 50mm para passagem
do tubo camisa. Detalhe do encaixe

inferior da tampa na caixa.

Detalhe das nervuras laterais de
reforço longitudinais e transversais e no

lado externo superior e inferior.

Suporte integralizado na injeção,
alojamento do parafuso de fixação

da tampa na caixa. Fixação
das conexões por abraçadeiras.

GARANTIA DOAL PLASTIC

KIT CONEXÕES DO CAVALETE

A caixa de proteção é garantida contra quaisquer defeitos de fabricação e matéria-prima pelo período de 03 (três) anos consecutivos.

Para instalação completa do sistema da unidade de medição, podemos fornecer o Kit Cavalete em PP ou PVC, que melhor se ajuste a sua
instalação e que pode ser adquirido em conjunto ou separado. Consulte nosso Departamento de Vendas para maiores esclarecimentos.

DoalPlastic Indústria e Comércio Ltda
Rua Tupis, 3326 - Distrito Industrial de Cillo :: 13457-052 - Santa Bárbara d´Oeste/SP :: PABX 55 19 3454-8808

www.doalplastic.com.br :: vendas@doalplastic.com.br :: doalplastic@doalplastic.com.br
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Tampa em PP gradeada
com visor de leitura e em PC

totalmente transparente com logotipo
personalizado do Cliente.

DETALHES DE FABRICAÇÃO

Sinta-se seguro com sua conexão e solicite produtos em conformidade com as Normas Técnicas e
garanta a eficiência da rede de água com produtos Doal Plastic.



Caixa de proteção para hidrômetros
A caixa de proteção para hidrômetros em polipropileno da DoalPlastic é
um produto revolucionário. Sua instalação é fácil e dispensa obras com
complexos sistemas de fixação. Pode ser fixada diretamente em paredes
ou muros, ou ainda em condomínios através do exclusivo sistema de
instalação em série. O produto permite diversas configurações de
instalação, é o único da categoria que oferece 3 anos de garantia contra
defeitos de fabricação. Proporciona fácil padronização, durabilidade,
segurança e minimiza gastos na instalação, além de não sofrer as
intempéries do tempo, como ferrujem e/ou oxidação.
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Características Dimensionais (mm)

CONCEITO DO PRODUTO
A caixa de proteção da unidade de medição em polipropileno foi desenvolvida para “ PROTEGER” o sistema de medição e proporcionar uma
solução de durabilidade e de resistência na instalação de hidrômetro e suas conexões; seu projeto moderno com tecnologia de engenharia de
processos e produção, permitiu obter um produto de alta resistência ao impacto e compressão, melhorando desta forma a qualidade final do
produto contra vandalismo e fraudes no hidrômetro do consumidor.

BENEFÍCIOS

APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO

MATERIAL

COMPONENTES DE FORNECIMENTO

DETALHES DE FABRICAÇÃO

- Padronização das ligações da rede de água nos Municípios e Condomínios.
- Atende a Portaria INMETRO Nº 246, item "9.0 - Condições de Uso” .
- Menor incidência de quebras e manutenção devidas às fraudes.
- Facilidade de leitura do hidrômetro com relojoaria inclinada a 45º.
- Diminui sensivelmente o índice de fraudes e violação do hidrômetro.
- Maior facilidade e rapidez no corte e religação do abastecimento de água.
- Menor tempo operacional para a Empresa na ligação de água.
- Montagem correta do hidrômetro, não permite a inclinação na montagem.
- Menor risco de vandalismo, roubo e depredação do hidrômetro.
- Montagem no lado direito ou esquerdo sem a necessidade de virar a caixa.
- Facilita a manutenção do ramal predial, não é necessária a montagem do registro "Passeio", toda a manobra pode ser realizada no registro,

instalado internamente na caixa, sem necessitar abertura de vala na calçada.
- Proteção total contra corrosão e intempéries naturais da região de instalação.

A instalação da caixa deverá preferencialmente ser no muro frontal ou parede que permita sua montagem e a passagem do tubo camisa e do
tubo de PEAD para ligação de água fria potável. As dimensões da caixa foram desenvolvidas para montagem do hidrômetro monojato ou
multijato com relojoaria inclinada a 45º e de Qn 0,75 a 2,5 m³/h. A altura e posicionamento de instalação é definida pelo Cliente local, sua
instalação é fácil e dispensa obras com complexos sistemas de fixação. As instruções técnicas devem estar em um folheto da empresa de
saneamento para o consumidor orientar-se durante a instalação em sua residência.

A caixa e tampa são fabricadas em resina termoplástica de polipropileno com carga especial de alta resistência ao impacto, a compressão,
com proteção UV (ultravioleta) e demais elementos que garantem a rigidez e durabilidade deste produto. Os alojamentos roscáveis possuem
insertos metálicos de latão para montagem das conexões de derivação e do suporte do sistema de medição. O suporte também é injetado
com a mesma resina de polipropileno. A tampa pode ser fornecida opcionalmente em policarbonato, material de alta transparência e grande
resistência ao impacto.

01 Caixa em PP 01 Tampa em PP (PC) 01 Suporte em PP 03 Plugs em PP 02 Abraçadeiras Nylon 01 Embalagem| | | | |

Alojamento com inserto metálico
Lado interno e externo e com

limitador de aperto da conexão

Furos de Ø 2,0 mm para passagem
do lacre entre a tampa e caixa.

Detalhe das nervuras de reforço.

Furo de Ø 50 mm para passagem
do tubo camisa. Detalhe do

encaixe inferior da tampa na caixa.

Tampa gradeada com visor de
Leitura e logotipo

personalizado do Cliente.

GARANTIA
A caixa e tampa são garantidas contra quaisquer defeitos de fabricação e de matéria prima pelo período de 03 (três) anos consecutivos,
incluindo a garantia legal que é de 90 dias.

OPCIONAL
Para instalação completa do sistema da unidade de medição, a Doal Plastic poderá fornecer o respectivo Kit Cavalete em PP ou PVC, o qual
pode ser adquirido em conjunto ou separado. Consulte nosso Departamento de Vendas para maiores esclarecimentos.

DoalPlastic Indústria e Comércio Ltda
Rua Tupis, 3326 - Distrito Industrial de Cillo :: 13457-052 - Santa Bárbara d´Oeste/SP :: PABX 55 19 3454-8808

www.doalplastic.com.br :: vendas@doalplastic.com.br :: doalplastic@doalplastic.com.br
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Caixa de proteção de passeio
A caixa de proteção de passeio foi projetada e desenvolvida para instalação na
calçada ou em locais onde inexista a possibilidade de utilizar a caixa de proteção
de hidrômetros ou o kit cavalete para ligação de água fria potável no consumidor.
Injetada em polipropileno, foi desenvolvida para “ PROTEGER” todo sistema de
medição (hidrômetros ou instrumentação) e controle de fluxo (conexões e
válvulas), proporciona maior durabilidade e tem alta resistência contra as
intempéries e permite fácil acesso ao sistema interno instalado. Projeto moderno e
com tecnologia de ponta, a qual permitiu produzir um produto de alta resistência
ao impacto e a compressão vertical.
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Características Dimensionais (mm)

Detalhes de Fabricação

Benefícios

O acabamento é liso em toda a superfície da caixa, com nervuras internas e externas para garantir a rigidez e robustez da caixa. Suas
extremidades são com furos passantes com Ø 34 mm para passagem do tubete, tubo ou outro acessório que faz parte da instalação local,
podendo ser utilizado porca e contra-porca se o projeto do cliente especificar. A tampa estrutural possui fecho para abertura e fechamento;
a superfície superior tem desenho antiderrapante e com o logotipo do cliente e data de fabricação para rastreabilidade, superfície interna
com nervuras dimensionadas para atender o esforço de compressão.

Tampa com articulação, com pino em PP e sistema de fechamento por lingüeta que proporciona maior segurança do sistema instalado com
chave de manobra da tampa. A base da caixa é estrutural com dreno para água de chuva e nervuras no lado inferior que garante rigidez da
base.

Furos Ø 34 mm
para passagem

de conexão ou tubo

Articulação entre a tampa
e caixa, com pino em

polipropileno, resistente
a torção e cisalhamento.

Tampa superior personalizada
com a logomarca

da empresa de
saneamento e do fabricante.

Tampa superior com sistema
de travamento por lingüeta

e mola e acionamento
por chave especial.

GARANTIA

OPCIONAL

A caixa e tampa são garantidas contra quaisquer defeitos de fabricação e de matéria prima pelo período de 03 (três) anos consecutivos,
incluindo a garantia legal que é de 90 dias.

Para instalação completa deste sistema de proteção de hidrômetro e válvulas, a Doal Plastic poderá fornecer as respectivas conexões em PP
ou PVC, o qual pode ser adquirido em conjunto ou separado. Consulte nosso Departamento de Vendas para maiores esclarecimentos.

DoalPlastic Indústria e Comércio Ltda
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- Padronização das ligações da rede de água nos Municípios e
Condomínios.

- Grande resistência a ação química e as intempéries locais.
- Facilidade no acesso ao sistema interno.
- Maior facilidade na montagem de hidrômetros e válvulas de controle.
- Menor tempo operacional para a Empresa na ligação de água.

- Montagem em locais enterrados com temperatura entre – 20 a 60 ºC.
- Montagem na calçada ou em locais com piso horizontal.
- Facilidade de instalação e nivelamento, não é necessário suporte ou

dispositivo para a montagem no piso definido pela Cia. Saneamento.
- Proteção total contra corrosão e intempéries naturais da região de

instalação.

Aplicação e Instalação

Material

Componentes de Fornecimento

Detalhes de Fabricação

A instalação da caixa de passeio deverá preferencialmente ser na calçada que permita sua montagem correta para ligação de água fria
potável. As dimensões da caixa foram desenvolvidas para montagem do hidrômetro monojato ou multijato com relojoaria plana ou
inclinada a 45º com Qn 0,75 a 2,5 m³/h. A instalação é fácil e dispensa obras com complexos sistemas de fixação, somente é necessário a
abertura de um alojamento para abrigar a caixa, nivelando a tampa superior com a da superfície do local onde será instalada. Na instalação
deve ser verificada a impossibilidade de uso da caixa de proteção no muro onde o local seja de difícil montagem do sistema de medição,
como o centro da cidade, lojas sem local de instalação, prédios tombados e locais de difícil acesso pela Cia de Saneamento.

A caixa e suas tampas são fabricadas em resina termoplástica de polipropileno com carga especial de alta resistência ao impacto, a
compressão, com proteção UV (ultravioleta) e demais elementos que garantem a rigidez e durabilidade deste produto. Sua principal
característica é quanto a resistência a compressão.

01 Caixa em PP 01 Tampa Superior em PP 01 Tampa Inferior em PP 01 Chave em PP 01 Embalagem| | | |

Nervuras laterais
externa e interna

para maior rigidez.



Kit Cavalete Versátil em PVC Rígido
O Kit Cavalete Versátil é um produto novo e revolucionário da Doal
Plastic e fabricado em PVC rígido. Você poderá especificar e
configurar tecnicamente o seu kit cavalete e as conexões que são
padronizadas pela Norma ABNT, adequando e padronizando a
instalação do seu ramal predial. O produto permite diversas
configurações na instalação e é o único que oferece garantia total
contra defeitos de fabricação e de matéria-prima.

Tranquilidade e Segurança para Você.

Tecnologia

Durabilidade

Qualidade
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A Doal Plastic desenvolveu seu Kit Cavalete para hidrômetro monojato e
multijato de vazão máxima de 1,5 a 5 m³/h com rosca de 1/2 ” e 3/4” BSP.
Na concepção deste produto buscamos a versatilidade para com a
montagem do conjunto de conexões e menor quantidade de
componentes roscados possíveis, os quais podem ser configurados pela
Empresa de Saneamento para obter o melhor “ layout” que se ajuste a sua
instalação, pois o produto tem como principal finalidade a configuração
do Kit Cavalete pelo profissional da empresa de saneamento com o
objetivo que se deseja:

Esta nova tecnologia de “ configurar” o Kit Cavalete é uma inovação da
Doal Plastic concomitante com a experiência de vários profissionais das
empresas de saneamento do Brasil, que nos direcionou a projetar um Kit
Cavalete que facilite o manuseio dos componentes na instalação
residencial ou comercial, com conexões padronizadas pela ABNT/ ABPE e
com material de alta qualidade e resistência a intempéries naturais (raios
ultravioletas e temperatura local).

diminuir a ocorrência de vazamento nos

pontos de montagem após a instalação no consumidor.

Sinta-se seguro com sua conexão e solicite produtos em conformidade com as Normas Técnicas e
garanta a eficiência da rede de água com produtos Doal Plastic.

DoalPlastic Indústria e Comércio Ltda
Rua Tupis, 3326 - Distrito Industrial de Cillo :: 13457-052 - Santa Bárbara d´Oeste/SP :: PABX 55 19 3454-8808
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Kit Cavalete Versátil em PVC Rígido - Doal Plastic
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O proporciona vários layouts (configurações) de montagem, residencial e comercial. Verifique
alguns layouts abaixo e verifique qual melhor se ajusta a sua ligação predial. Solicite pelo código de sua escolha abaixo ou configure seu
modelo:
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Retentor de Partículas para hidrômetros
velocimétrico e volumétrico
Este é o produto que faltava para seu hidrômetro. Agora o hidrômetro
terá melhor desempenho contra as impurezas e substâncias em
suspensão na água, como pedrinhas, folhas, raízes e pequenas
partículas em suspensão na água, conferindo melhor e maior
durabilidade ao conjunto de medição (turbina, mancal inferior, imã e
pivô). O Retentor de Partículas apresenta baixa perda de carga na rede e
retifica o fluxo na entrada do hidrômetro.

Filtre melhor sua água da rede predial. Seu hidrômetro vai

aprovar esta nova tecnologia bem antes de você!!!

Tranquilidade e Segurança para Você.

Tecnologia

Durabilidade

Qualidade
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Sinta-se seguro com sua conexão e solicite produtos em conformidade com as Normas Técnicas e
garanta a eficiência da rede de água com produtos Doal Plastic.

DoalPlastic Indústria e Comércio Ltda
Rua Tupis, 3326 - Distrito Industrial de Cillo :: 13457-052 - Santa Bárbara d´Oeste/SP :: PABX 55 19 3454-8808
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CONCEITO DO PRODUTO
O para hidrômetros velocimétrico e volumétrico foi projetado para atender a necessidade de reter substâncias
em suspensão no fluxo de água potável residencial e comercial, aonde o fluxo de água que vem do sistema de distribuição da rede
predial conduz água potável pela tubulação e chega até o cavalete e antes de chegar ao hidrômetro terá seu fluxo orientado a passar
pelo retentor de partículas e este com o elemento filtrante fará a retenção das partículas. Podemos oferecer elemento filtrante com
malha menor desde que a perda de carga não exceda aos limites estabelecidos na norma.

Seu projeto foi orientado para a montagem com conexões instalada em caixa de proteção de hidrômetro e para kit cavalete (PVC / PP ou
em FºGº) para hidrômetro com vazão nominal de 0,75 a 2,5 m³/h, velocimétrico ou volumétrico o hidrômetro que proporciona ao
cliente vários tipos de layout na sua ligação local e que pode ser configurado da forma que melhor se ajuste a Empresa de Saneamento
com os três modelos existentes.

Retentor de Partículas

Retentor de Partículas para hidrômetros
velocimétrico e volumétrico

MODELOS FABRICADOS

D
N

-3
/4

"
D

N
-3

/4
"

DoalPlastic

DN 3/4"-

06

07

11
10

09

08

02

06 05

03

04

0112

07

11
10

09

08

02

06 05

03

04

0112

DN-3/4" - 20 mmDN-3/4" - 20 mm

DN 3/4"

PAT. REQ

DoalPlastic

E

-

.

-

R
P
-0

1
-

C
O

M
R

E
G

IS
TR

O
E

P
O

R
C

A
G

IR
A

TÓ
R

IO
S

R
P
-0

2
-

C
O

M
P

O
R

C
A

G
IR

A
TÓ

R
IA

R
P
-0

3
-

S
E
M

R
E
G

IS
TR

O
E

P
O

R
C

A

BENEFÍCIOS

APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO

MATÉRIA-PRIMA

GARANTIA DOAL PLASTIC

Padronização das ligações da rede de água nos Municípios e Condomínios.
Menor incidência de troca de medidores por travamento da turbina.
Facilidade de montagem e de manutenção .
Diminui sensivelmente o índice de passagem de substâncias suspensas na água.
Maior facilidade e rapidez na limpeza do elemento filtrante com água da rede.
Montagem no lado direito ou esquerdo da caixa ou do kit cavalete.
Facilita a manutenção do ramal predial, diretamente no interior da caixa.
Desnecessário o uso de ferramentas especiais.
Proteção total contra corrosão e intempéries naturais.

A instalação deverá ser preferencialmente no kit cavalete e caixa de proteção do hidrômetro. As dimensões foram desenvolvidas para
montagem com hidrômetro velocimétrico monojato/ multijato com relojoaria plana/ inclinada e do hidrômetro volumétrico.

O posicionamento da instalação do kit cavalete ou da caixa de proteção deve ser definida pela Empresa de Saneamento local, para
que a instalação do Retentor de Partículas seja em quaisquer obras complexas para sua fixação e manutenção. As instruções técnicas
devem estar de acordo com o Guia da Empresa de Saneamento para que o consumidor/ instalador se oriente durante a instalação em
sua residência ou comércio.

Os materiais utilizados na fabricação dos componentes deste produto são em resina termoplásticas de alta resistência ao impacto;
proteção UV (ultravioleta) e demais elementos necessários que garantem a rigidez e durabilidade deste produto. Devido ao emprego
adequado da matéria-prima e do projeto estrutural dos componentes deste produto, foi possível minimizar os problemas de ordem
dimensional e instalação, que certamente dará maior retorno quanto a manutenção do sistema de medição.

Este produto tem a garantia contra quaisquer defeitos de fabricação e matéria-prima pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

in loco



Todos os produtos com a marca
Doal Plastic são fabricados
segundo as normas técnicas da
ABNT, ISO, DIN e também as
normas técnicas elaboradas pelos
nossos Clientes.

No processo de fabricação deve
estar presente a normalização,
mas não apenas aos produtos,
devemos também dar grande
importância aos procedimentos
industriais, visando garantir a
melhoria da qualidade com a
transferência de tecnologia
aplicada a todos processos.

Desde a especificação da matéria-
prima, de conformidade com a
Portaria Nº 912 da Secretária da
Vigilância Sanitária do Ministério
da Saúde, até os ensaios de
inspeção, seguimos as
determinações das normas para
cada produto, com as
importâncias necessárias e
responsáveis ao cumprimento das
exigências solicitadas.

A Doal Plastic estabeleceu
normas e procedimentos de
caráter administrativo e técnico,
promovendo constantemente a
melhoria e a verificação da
qualidade de suas conexões. Este
procedimento tem o objetivo de
que nossos clientes solicitem na
especificação as normas técnicas
pertinentes para a comprovação
da qualidade dimensional,
material com Certificação e do
atendimento das características
metrológicas, físicas e químicas
de cada conexão.

Sinta-se seguro com sua conexão,
solicite produtos em
conformidade com as normas
técnicas e garanta a longevidade
e qualidade de sua instalação
com produtos da Doal Plastic.

Conexões produzidas em conformidade
com as Normas ABNT e de Clientes.
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Doal Plastic indústria e Comércio Ltda
Rua Tupis, 3326 - Distrito Industrial de Cillo

13457-052 - Santa Bárbara d´Oeste/SP
PABX 55 19 3454-8808
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Como chegar a Doal Plastic

www.doalplastic.com.br
vendas@doalplastic.com.br

doalplastic@doalplastic.com.br

Pressão de Trabalho (máx): 1,6 MPa
Temperatura de Trabalho (máx): 40 ºC

ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas
ISO- International Organization for Standardization

DIN- Deutsches Institut für Normung
NTS - Norma Técnica Sabesp

NBR 5626 – Instalações Prediais de Água fria
NBR NM-ISO 7-1 – Rosca para Tubos
MPa - Unidade de pressão em Pascal

Portaria Nº 912 da SVS - Ministério da Saúde
DN - Diâmetro Nominal

DNR/S – Diâmetro Nominal de Rosca / solda
DE - Diâmetro Externo
PN – Pressão Nominal

PBA – P onta, Bolsa com Anel
PVC – P olicloreto de Vinila

PP - Polipropileno
POM - Poliacetal
PU - Poliuretano

PEAD - Polietileno de Alta Densidade

Informações Técnicas

O
N

E
U

P.
C

O
M

.B
R

2


