
Propriedades gerais.
• Os tubos TIGRE de PVC rígido resistem

à ação dos ácidos, álcalis, óleos e sais.
Suas paredes internas se mantêm lisas,
mesmo após um longo tempo de uso, o
que impede a formação de depósitos ou
incrustações.

• A grande flexibilidade e o pequeno mó
dulo de elasticidade, dão condicões aos
tubos de PVC rígido de suportár as de 
formações sem acumular tensões.

• Sendo inteiramente atóxicos, os tubos de
PVC rígido TIGRE não afetam a compo
sição, o odor, a cor ou o gosto da água.

• O pequeno peso desses tubos facilita o
seu transporte e manuseio.

• A adoção da junta soldável ou ros
queável, permite a rápida e fácil insta
lação dos tubos TIGRE de PVC rígido,
que têm o seu dimensionamento espe
cificado na EB -183 da ABNT, con
forme tabela abaixo:

Série A - Tubos para instalações prediais. Uma única classe de
tubos (equivalente à classe 15).

TUBOS DE PVC RíGIDO
SÉRIE A- TUBOS PARA INSTALACÕES PREDIAISDIMENSÕES E PESOS (20°C)_ PRESSÃO DE SERViÇO 7,5 kgf/cm2
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?ropriedades físicas e mecânicas.
GERAIS:
Peso específico
Calor específico
Módulo de elasticidade
Coeficiente de dilatação linear (O°C a 40°C)
riesistência à tracão instantânea a 20° C
Resistência à flexão instantânea a 20° C
Condutibilidade térmica
riesistência dielétrica
~igidez dielétrica

1,4 g/cm3
0,24 cal;oC g
30 000 kgf / cm2
7 x 10-5;oC
520 kgf / cm2
1 200 kgf / cm2
35 x 10-5 cal/cm s °C
10- ohm/cm .
40 kV/mm


