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SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA
TUBULAÇÃO DE ESGOTO
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COMPONENTES

INSTALAÇÃO

Utilizado para sustentar tubulações aparentes de esgoto. A fixação é feita por meio de um adesivo, que dá mais velocidade e praticidade à 
instalação. O sistema de fixação não é invasivo, não utiliza ferramentas elétricas ou pistola para instalação; também não possui material 
corrosivo, um diferencial vantajoso em relação aos sistemas tradicionais.

Código Medidas

STF/PR8
STF/PR15

80 mm
150 mm 

Tirante

Código Medidas

STF/40
STF/50
STF/75

STF/100

40 mm
50 mm 
75 mm

100 mm

Abraçadeira com trava

Código

STF/CS

Kit de fixação para
caixa sifonada

Código

STF/TB

Base de fixação para
tubo de alimentação

Código

STF/BA

Base suporte
para tubulação

4) Meça o comprimento 
necessário para o tirante e, com 

uma serra, corte a área necessária.

3) Pressione a base por 5 
segundos. Aguarde 24 horas 

para colocar carga.

1) Limpe a superfície e a base 
de cada peça utilizando uma 

lixa ou escova de aço. 

5) Rosqueie o tirante na 
abraçadeira.

6) Encaixe o tirante na base 
e a abraçadeira no tubo. Em 

seguida, fixe a trava na 
abraçadeira. 

7) Para a fixação da caixa 
sifonada, cole a  base vermelha 
com selante híbrido Astra no fundo 

da caixa.

8) Cole a base amarela 
mantendo a distância 

indicada, conforme descrito 
abaixo.

9) Segure a trava e estique 
uma das pontas da fita até 

que fique tracionada.

10) Ajuste a fita no centro da 
base colada no fundo da caixa 

sifonada.

Código

SEH/MS55

Selante híbrido

2) Faça um cordão de adesivo 
por toda a base. 

DISTÂNCIA ENTRE OS PONTOS DE FIXAÇÃO

Ø nominal da
tubulação (mm)

40
50
75
100

Distância entre pontos
de fixação (D) - mm

400
500
750

1000

DISTÂNCIA INDICADA PARA FIXAÇÃO E CARGA MÁXIMA

Após instalar a caixa sifonada, utilize a tabela 
abaixo para definir a distância (D) entre a borda 
da caixa sifonada e as bordas das hastes (passo 
8 da instalação).

F=15 KGF

A resistência do STF/CS, sob 
carga, equivale a 15 kgf.

D

D min (mm)

60 300

150

60

60

60

D máx (mm)Caixa Sifonada
CS1, CS2,
CS3 e CS4

CS5, CS6,
CS7 e CS8 

CS9, CS10,
CS11 e CS12 

Medida

10,5 x 12

15 x 15

10 x 18


