
REFEITÓRIO

PISO CERÂMIC0

36,11 M2

+0,25

AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO

PISO CERÂMIC0

92,81 M2

+0,25

ESCALA: 1/50

              PROJETO HIDRAÚLICO

   TUBULAÇÃO VINDO  

   PVC - Ø 50mm 

Área Existente

Área Existente
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Projeção da Cobertura
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 Detalhe C 

 Detalhe A 

 Detalhe B 

    LIGAR A TUBULAÇÃO

AO SISTEMA DE ESGOTO

EXISTENTE
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ESCALA: 1/50

 Vista em Corte

ESCALA: 1/50

 Vista em Corte

ESCALA: 1/50

 Vista em Corte

              DETALHE ISOMÉTRICO

LEGENDA DE SÍMBOLOS

DescriçãoSimbologia

Tanque de LavarTQe

Água Fria

AF

DiâmetroØ

CS Caixa Sinfonada

RG Registro de Gaveta

BE

Bebedouro

TJ Torneira de Jardim



SEM ESCALA

              DETALHE PONTOS HIDRAÚLICOS

Proveniente Ramal

      Água Fria

         Plug

      Roscável

         Conexões de bucha de latão

fazem a transição entre tubulações de PVC

e conexões metálicas destinadas para a

           condução de água fria

         Esta conexão  deve ser protegida

através de um Plug Roscável contra

qualquer elemento que possa entrar na tubulação

durante a execução até a ligação com a peça de

utilização do bebedouro e tanque de lavar

         Furo de diâmetro

         menor b/3

        Viga de Concreto Armado

        Tubulação HidroSanitário - Água Fria

        Área Disponível para Furos

SEM ESCALA

              FURO VERTICAL EM VIGAS DE CONCRETO ARMADO

              CONFORME NBR 6118

Maior que 5cm  e duas vezes

o cobrimento

Tubulação que desce

Tubulação que sobe

LEGENDA COLUNAS DE ALIMENTAÇÃO

Tubulação da Rede de Água Fria

LEGENDA DE TUBULAÇÕES

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as

extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões

roscados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo

admitido o uso de buchas de madeira ou até papel, para tal fim.

Todas as instalações deverão estar de acordo com os

requisitos da ABNT, materiais aprovados pela ABNT INMETRO, e

deverão ser executados por profissionais habilitados de acordo

com detalhes e informações contidas no projeto específico, e

padrões aprovados pelas concessionárias de serviço público.

Todos os equipamentos e materiais danificados durante o

manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados as

expensas da Contratada.

As instalações de Água Fria devem ser realizadas de

acordo como projeto específico. As tubulações serão em PVC

rígido soldável e deverão ser protegidas contra movimentações

mecânicas . Os respectivos diâmetros podem ser consultados no

projeto base.

A alimentação de água fria é proveniente da Interlação com

a caixa da água existente.

O barrilete percorrerá todo o caminho indicado no projeto,

saindo do reservatório até alcançar as colunas de distribuição

localizaas na cobertura. Vererá ser montado com declividades

mínimas de 0,5% de forma que o ar por ventura existente na rede

seja eliminado na caixa da água.

As colunas de distribuição serão abastecidas pelos ramais

provenientes dos barriletes, e cada uma delas deverá conter um

registro geral de gaveta  com bitola informada nos detalhes

isométricos do projeto de água fria. Destas colunas derivam os

subramais que alimentarão os aparelhos sanitários, sendo que os

seus respectivos diâmetros podem ser verificados nos detalhes

isométricos de cada coluna.

Todos os tubos devem ser soldados com adesivo especial

próprio, para isso a superfície do mesmo deve ser devidamente

lixada e limpa, para eliminar todas as impurezas e gorduras. Após

finalizado esse processo aplica-se o adesivo distribuindo-o de

maneira uniforme. O encaixe deve ser feito com uma leve rotação

entre as peças até atingir a posição definitiva. O excesso de

adesivo deve ser removido imediatamente após o encaixe. Deve-se

aguardar uma hora para encher a tubulação de água e doze horas

para fazer o teste de pressão (ou estanqueidade).

Todas as canalizações verticais de água fria deverão ser

embutidas nas alvenarias. Entretanto antes do cobrimento das

mesmas deve-se verificar o resultado da instalação hidráulica a fim

de verificar possíveis vazamentos e eventuais erros de instalação.

SEM ESCALA

              DETALHE PONTO HIDRÁULICO TANQUE DE LAVAR

        Parede em Alvenaria

        Nível Piso Acabado

        Sifão Copo Plástico Multiuso

        Tubo Pvc - Ø 50 mm

CAIXA SIFONADA 150x150x50

SEM ESCALA

Ralo Quadrado Convencional

Base de Areia

Compactada

(Fita perfilada em caso de laje)

Fecho Hidrico

(Desconector)

Conforme NBR 8160

Prolongador de Tubo

de PVC 150mm

Prolongador

PVC 150mm

Caixa Sifonada

Ø50

Ø
4
0

Ø
4
0

Ø

4

0

Ø

4

0

Ø40

Ø

4

0

Ø

4

0

Tampão para

Inspeção

Toda tubulação deve ter

inclinação mínima de 2%

7 Entradas de Ø40mm

1 Saída de Ø50mm

Vai para

Rede Primária

Impermeabilização com

Argamassa Polimérica

Bicomponente

Ligação Contrapiso-Tubo

com PU

SEM ESCALA

              DETALHE CAIXA DE PASSAGEM
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