
    1.APRESENTAÇÃO     2.DIMENSÕES

RALO DE FUNDO  
QUADRA ENCAIXE

2.1 RALO DE FUNDO QUADRA ENCAIXE 160x160

Especificações Mecânicas
Material do Corpo Aço Inox 316L 

Acabamento do Corpo Polido Espelhado

Dimensões 160x160mm 
210x210mm

Encaixes

Tubos de PVC 50mm 
Tubos de PVC 60mm
Tubos de PVC 75mm 
Tubos de PVC 85mm 
Tubos de PVC 110mm 
Sobrepor em Contramarco

Vazão Nominal 160x160mm: 15m³/h 
210x210mm: 23m³/h

    3.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 O único ralo de fundo de ENCAIXE do 
mercado que atende às exigências de seguran-
ça da normativa  ANBT NBR 10339-2018. Tam-
bém disponivel em sobrepor para contramarco. 
Encaixes disponíveis para tubos de PVC de 
50mm, 60mm, 75mm, 85mm e 110m.  
 Disponível em duas opções de tamanho: 
160x160mm e 210x210mm.
 Nossos ralos de fundo contam com a 
mais nova tecnologia em segurança para ba-
nhistas, eles contam com sistema de anti-tur-
bilhão, anti-aprisionamento e difusor para es-
tabilização do fluxo da água, se tornando mais 
seguro para os banhistas que se aproximarem 
do mesmo, evitando aprisionamento de cabelo 
e membros do corpo. 

GARANTIAS: 

 O termo de garantia dos produtos da Cristal Led Inox pode 
ser encontrado em: 

https://www.cristalledeinox.com.br
NORMAS: 
 Deverá ser respeitada a Norma ABNT NBR10339-2018

CONTATO:
site: www.cristalledeinox.com.br | telefone: (12) 3896-2831 

email: atendimento@cristalled.com.br

    4.INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Para garantir funcionamento correto dos ralos de fun-

do, deverá ser respeitada as vazão máxima nominal 
por ralo de fundo.

 
• Todos os ralos de fundos de encaixe devem ser cola-

dos com Cola Epoxi Araldite.

• Caso seja necessário realizar alguma manutenção 
ou reposicionamento dos ralos de fundo será preciso 
aquecer seu centro por alguns segundos usando um 
soprador de calor ou maçarico até que a cola fique 
maleável, permitindo a remoção ou manuseio do dis-
positivo.

• Contramarco vendido separadamente

*

*Medidas variam em função do tamanho do encaixe
Medidas em milímetros

*

*Medidas variam em função do tamanho do encaixe
Medidas em milímetros

 De acordo com a normativa da ABNT 
NBR 10339-2018, devem ser usados pelo me-
nos dois ralos de fundo a um mínimo de 1,5m 
de distância um do outro com balanceamento 
hidráulico. 

RALO DE FUNDO  
QUADRA SOBREPOR

2.2 RALO DE FUNDO QUADRA ENCAIXE 210x210

Medidas em milímetros

2.3 RALO DE FUNDO QUADRA SOBREPOR 160x160

Medidas em milímetros

2.4 RALO DE FUNDO QUADRA SOBREPOR 210x210

Contramarco vendido separadamente

Contramarco vendido separadamente


