Conheça mais sobre o nosso modelo INFINITY INOX, entenda como ele pode agregar qualidade
e beleza a sua obra elevando o acabamento do ambiente a outro nível.

CÓDIGOS DE FÁBRICA:
CÓDIGO DESCRIÇÃO

EAN

NCM

258

Ralo Linear Infinity - Tampa Oculta 120 cm

7898566251188 7326.19.00

259

Ralo Linear Infinity - Tampa Oculta 160 cm

7898566251195 7326.19.00

- RALO LINEAR – INFINITY INOX:
* Perfil em aço INOX 304 fabricado com corte a laser (perfil pode ser cortado ou conectado);
* Base vazada possibilitando o trabalho da calha na alvenaria;
* Abas para prevenir infiltrações no piso;
* Altura do perfil de 20mm (permite calha com pouca profundidade);
* Contem 2 sub-tampas de 60cm no modelo de 120cm e 2 de 80cm no modelo de 160cm
(fabricadas também em INOX 304) onde o próprio revestimento pode ser aplicado deixando o
ralo mais discreto e mantendo sua eficiência de captação;
* As tampas também podem ser cortadas para se adaptar a instalação;
* 10 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
- DESCRIÇÃO: O Infinity foi desenvolvido para substituir as tradicionais grelhas de área externa
e áreas públicas onde por necessidade a calha é trabalhada na alvenaria/cimento (onde
normalmente seria colocado uma grade de ferro simples). Além de oferecer todos os
benefícios da aba que ajuda na prevenção de infiltrações, ele trará um acabamento inovador
para o ambiente se tornando também uma tampa muito mais eficiente pois evitará a queda de
objetos e detritos na calha de alvenaria, pois o espaço onde a água vaza possui
aproximadamente 4mm. Isso tudo tornou o Infinity o modelo preferido de arquitetos e
engenheiros para áreas de piscina, varanda, vestiários, etc.
- AREA DE VAZÃO DE AGUA: Um ralo tradicional de 15x15cm possuí área de vazão de 2026
milímetros quadrados, quanto o modelo de infinity possui 8.775 milímetros quadrados de área
de vazão:
MODELO

TAMANHO

VAZÃO

TRADICIONAL

15x15

cm

2026

mm²

TRADICIONAL

10X10

cm

1291

mm²

INFINITY INOX

120

cm

7650

mm²

INFINITY INOX

160

cm

8250

mm²

TRADICIONAL: Refere-se as tradicionais Grelhas colocada sobre as caixas sifonadas.

- FACILIDADE NA INSTALAÇÃO: A instalação de um perfil Infinity evita que o instalador de
pisos trabalhe com diversas quedas d’agua, basta realizar uma queda única em direção ao ralo,

o tempo de instalação é mais rápido diminuindo o desperdício de material e o custo de mão de
obra.

- PERFIL: Pode ser colocado um ao lado do outro, dessa forma o ralo pode ser estendido ao
longo do ambiente.

INSTALANDO OS PERFIS:
Após a calha moldada na alvenaria os perfis são colocados um ao lado do outro até completar
toda a extensão de ralo desejada, veja:

Após o perfil ser assentado sobre o contra piso sobre a aba deve ser aplicado silicone e em
seguida o piso/revestimento deve ser assentado sobre a aba.

- ABAS: As abas do perfil do ralo foi desenvolvida para prevenir a obra de infiltrações entre a
base e o piso, a aba de nossos ralos é instalada entre o piso e o contra piso e selada com
silicone (fazendo um ‘’sanduíche com a aba’’) eliminando a possibilidade de infiltrações.

- CALHA NA ALVENARIA: Esse modelo oferece um perfil vazado onde a calha deve ser moldada
no cimento/alvenaria. Isso por que cada área externa possui uma necessidade de altura de
calha, desta forma o engenheiro ou arquiteto tem a liberdade de desenvolver a calha de
captação de água de acordo com a necessidade do ambiente.

- TAMPA OCULTA: Além de proporcionar ao ambiente um acabamento belíssimo, a tampa é
fabricada em Inox 304, essa matéria prima possui alta durabilidade. Na tampa desse
modelo, o piso que será usado no acabamento é assentado sobre a subtampa com rejunte
epoxi ou silicone, veja os exemplos de instalações abaixo:

- GARANTIA: Confiamos tanto em nossos que oferecemos em garantia de 10 anos contra
defeitos de fabricação.

- DESENHO TÉCNICO INFINITY PVC/INOX:

