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APLICAção    
Fabricada conforme a ABNT - NBR 14177, trançado de os TOMBACK, tubo corrugado em inox
304, utilização ideal para pressões abaixo de 5 kPa em uma temperatura máxima de 120°C.
É constituído de liga TOMBACK, borracha nitrílica, liga de latão e aço inox 304.

 

Especificações técnicas

Pressão

 

Tipo de gás

 

  

 

   

 

 

Flexível TOMBACK

Baixa Pessão

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Mangueira

Tipo de rosca

Temperatura Máxima

Diâmetro 1/2"

Modelos

» Mangueira Flexível em TOMBACK GLP/GN 40 centímetros 1/2"(I) / R. 1/2" NPT (E) x 1/2" BSP (I)

»

GLP - (Gás Liquefeito de Petróleo) / GN - (Gás Natural)

120ºC

NPT x BSP

  

Aplicação

Norma ABNT NBR 14177

Residencial / Comercial / Industrial

Mangueira Flexível em TOMBACK GLP/GN 60 centímetros 1/2"(I) / R. 1/2" NPT (E) x 1/2" BSP (I)

- Este flexível deve ser utilizado somente em baixa pressão ( Pressão abaixo de 5 kPa);

- Este flexível foi construído conforme Norma NBR 14177;

- Este flexível é indicado para união entre o ponto de alimentação na parede ou regulador de pressão de GLP e o aparelho de queima de gás;

- É proibido efetuar qualquer tipo de inserção ou emenda;

- Este flexível pode ser utilizada para as Classes 1 e 2:

   - Classe 1: Tubo metálico flexível para ligação de aparelhos móveis (fogão com pés) ou ligação em recipientes transportáveis de GLP (Botijão);

   - Classe 2: Tubo metálico flexível para ligação de aparelhos fixos (fogão de embutir, aquecedor);

- Não é permitido o uso de mais de 01 tubo flexível em série;

- Não deve atravessar tão pouco ser embutido em paredes ou pisos;

- Não utilizar em ambiente ou ponto de ligação com temperatura acima de 120°C;

- Não deve ser instalado torcido;

- Teste de vazamento, somente com espuma;

- É de responsabilidade de o instalador verificar a compatibilidade da matéria do flexível ao ambiente

 de aplicação;

- Os flexíveis tomback tem validade indeterminada, porém é preciso fazer a troca da arruela de vedação 

quando realizar manutenção;

- Recomenda-se o acompanhamento de um profissional qualificado para realizar a instalação.


