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ESGOTOS E PLUVIAIS
REDES

ÁGUA
FIXAÇÕES

CALEFAÇÃO

TODOS OS SISTEMAS. TODOS OS FLUIDOS.
TODA A VIDA.

O CONFORTO QUE SE DESFRUTA.

A QUALIDADE QUE O ASSEGURA

Quando se abre um chuveiro ou uma torneira,
quando se acende o fogão na cozinha ou a caldeira que
fornece a água quente e permite a calefação, muitos metros de
tubos levam conforto a todos os cômodos da casa.
Utilizando tecnologia de ponta e máxima confiabilidade, o Grupo DEMA produz
todos os sistemas de condução de fluidos necessários para garantir este conforto
que se desfruta todos os dias.
Um único fornecedor. Uma qualidade superior. Uma garantia plena.
Água, Gás, Redes de Esgoto, Pluvial, Calefação, Refrigeração e Ar Comprimido,
com a máxima garantia e assistência.

MEM RO
B

É o sistema inteligente de condução de água quente,
fria, gelada e de ar comprimido para as prumadas,
ramais, chuveiros e torneiras, sem corrosão e
vazamentos, produzido em polipropileno
copolímero random, com união por Termofusão.
Há mais de 25 anos a tecnologia de condução de
água quente e fria vem evoluindo gradativamente,
desde as tubulações de metal e depois de materiais
plásticos mais comuns, até chegar ao avançado
sistema em PP-R (Polipropileno Copolímero
Random), com união por termofusão, atendendo
todos os requisitos da norma ABNT NBR 15813 Sistemas de tubulações plásticas para instalações
prediais de água quente e fria.
A única marca com centenas de milhares de obras
realizadas no Brasil e mais de 25 anos de experiência
no sistema de termofusão.

Máxima Pressão e Temperatura.
Acqua System suporta pressões constantes de até
25 kgf/cm2 e temperaturas constantes de 80º C, com
picos de mais de 100° C.

Termofusão: a União Perfeita.
Na Termofusão os tubos e conexões Acqua System
são aquecidos e se termofusionam, tornando-se uma
tubulação contínua, sem roscas e soldas.

Mais Água,
para Sempre
A Maior Resistência.
Acqua System oferece máxima resistência à corrosão e
possui um grau de elasticidade elevado. Uma das
principais características é a resistência a impactos,
sem risco de sofrer avarias ou quebrar.
O maior volume de água transportado nas tubulações
oferece pleno conforto durante a distribuição de água
quente e fria.
Possui a mais completa linha de tubos,
conexões e acessórios nos diâmetros de
20 a 160 mm.

O sistema flexível para
uma instalação integral
O sistema Acqua System é integrado também por
tubulações flexíveis de união mecânica, marca
Acqua System Flex, que ampliam as alternativas no
traçado das instalações de distribuição de água aos
aparelhos de banheiros e cozinhas, em medidas que
vão de 16 a 32 mm.
A matéria-prima PE-X - Polietileno Reticulado - de
Acqua System Flex, suporta alta pressão e altas
temperaturas, atendendo todos os requisitos da
norma NBR 15939. Material com excelente
estabilidade e resistência à pressão a longo prazo,
alta resistência química, livre de corrosão, alta
resistência à abrasão e baixa perda térmica.
Acqua System Flex, com união mecânica de anel
deslizante oferece uma instalação com alto
desempenho e absoluta potabilidade da água, pois
não utiliza adesivos.
Sua instalação é fácil e rápida, com ferramentas
práticas e precisas e menor custo final.

A Segurança
da Pronta Entrega
Sistemas de kits industrializados para condução de
água quente e fria, esgoto e gás, que garante
segurança e agilidade na instalação.
Principais vantagens da linha Master Kit:
• Os kits podem ser aplicados em todos os tipos de
obra (alvenaria, concreto e drywall).
• Produzido de forma totalmente industrializada e
automatizada.
• 100% testado, garantindo a sua qualidade e
desempenho.
• Produtos em estoque (pronta entrega).
• Os kits chegam na obra identificados para cada tipo
de apartamento e de acordo com o funcionamento
dos equipamentos, anulando os riscos de
entupimento da tubulação e válvulas.
• É fornecido nos diâmetros de 20 a 110 mm.
Os produtos da linha Master Kit são fabricados pela
Tecnofluidos com os mais exigentes e rigorosos
critérios de produção baseados na norma ISO 9001.

Linha de KITS:
1) KIT HID CHUVEIRO I – PEX
2) KIT HID CHUVEIRO H - PEX
3) KIT HID ÁREA DE SERVIÇO - PEX
4) KIT HID CHUVEIRO I - PPR
5) KIT HID CHUVEIRO H - PPR
6) KIT HID CHUVEIRO MONOCOMANDO - PPR
7) KIT HID ÁREA DE SERVIÇO – PPR
8) KIT DE CHICOTES BANHO E COZINHA
Solicite Fichas TÉCNICAS aos nossos representantes técnico-comerciais.

O primeiro sistema para distribuição interna de gás
em aço revestido em polietileno para as prumadas,
ramificações e aos pontos de consumo, com o
máximo nível de segurança e confiabilidade, com
união por Termofusão, atendendo todos os
requisitos da norma ABNT NBR 15526 - Redes de
distribuição interna para gases combustíveis em
instalações residenciais e comerciais.
O único sistema com tripla proteção para condução
de gás (GN e GLP). O Sigas Termofusão não requer
proteção anticorrosiva e se destaca pela sua
característica de grande resistência a impactos.
• Cobertura de Polietileno - Assegura máxima
proteção anticorrosiva.
• Reforço de Aço - Garante alta resistência mecânica.
• Termofusão - Segurança total nas uniões.

Para instalação em área INTERNA - Utilize o Sistema
Sigas Termofusão Amarelo.
Disponível nos diâmetros DN20, DN25, DN32, DN40,
DN50, DN63, DN75, DN90 e DN110 mm.

Excepcionais Vantagens na Instalação.
• Permite iniciar a instalação por qualquer ponto.
• Facilita as modificações e reparações.
• Evita o uso generalizado de selantes e insumos
de solda.
• Favorece um ambiente de trabalho limpo.
• Protege a saúde do instalador.
• Economiza tempo de trabalho.
• Elimina risco de vazamentos.

Para instalação em área EXTERNA - Utilize o Sistema
Sigas Termofusão UV Preto, que não necessita de
proteção ultravioleta, tornando sua instalação muito
mais rápida e segura.
Disponível nos diâmetros DN20, DN25, DN32, DN40,
DN50, DN63, DN75, DN90 e DN110 mm
.

Tripla Segurança
na Condução de Gás

Tubos e conexões
de Polietileno

Máxima Proteção
e material anticorrosivo

Estrutura de Aço

Alta Resistência
contra esmagamento
e perfurações
União por Termofusão
Segurança total nas uniões

Sigas Flex e Sigas Termofusão conformam um
sistema integral complementário, no qual os tubos
de aço revestido em polietileno, unidos por
termofusão, utilizados em diâmetros de 20 mm
a 110 mm, são os únicos que oferecem transições
diretas sem roscas com as tubulações flexíveis
multicamada de Sigas Flex com união mecânica,
que ampliam as alternativas no traçado das
instalações de distribuição interna de gás (GN e GLP)
aos pontos de consumo, para montagem rápida,
simples e segura.
O sistema Sigas Flex, em medidas que vão de 16 a
32 mm, é projetado e produzido conforme as
Normas Internacionais ISO 17484, ABNT NBR 16821 Sistema de tubos multicamadas para instalações
internas de gás e UNI TS 11344 - Sistema de
tubulações multicamadas plástico-metal para
transporte de combustíveis gasosos em instalações
prediais.

O Sistema de tubulação flexível para condução de gás
com montagem mais rápida, simples e segura.
COMPONENTES DO SISTEMA.
Tubo multicamada flexível de alta segurança.
Camada Interna de PEX / PE:
• Flexibilidade.
• Resistência à pressão por mais de 50 anos.
Alumínio com Solda a Topo:
• Impermeabilidade aos gases.
• Permanência da forma, mesmo depois de curvado.

Diâmetros
Diâmetros
até110
110mm
Até
mm.
Diâmetros
até 32mm

Camada Externa de PEX / PE:
• Resistência à corrosão.
• Opção Amarela: Cor de referência normativa,
sem a necessidade de ser pintado.
• Opção Branca: Resistência aos raios UV.
Conexões de união com anel para prensar,
que confere alto padrão de segurança.
O Sistema oferece transições diretas, sem roscas,
para o Sigas Termofusão e transições para outros
sistemas metálicos ou multicamadas.
Disponível nos diâmetros DN16, DN20, DN26
e DN32 mm.

ÚNICO SISTEMA
DE TRANSIÇÃO
SEM ROSCA

O mais alto grau de qualidade
em condução de esgotos

Qualidade Potenciada

DURATOP X é o sistema de condução de
esgotos e redes pluviais em Polipropileno de
cor preta, de grande resistência ao impacto e
aos raios ultravioleta, que substitui com
destacadas vantagens os sistemas de
condução de esgoto de PVC.
Sua união deslizante assegura máxima
estanqueidade em instalações embutidas,
enterradas e aparentes, sob teto e à
intempérie, em construções de todo tipo.
DURATOP X oferece também uma maior
resistência à água quente e ao óleo de frituras
do que os tubos de esgoto de PVC, além da
praticidade no trabalho, pois permite
modificar a posição das conexões durante a
instalação, evitando assim o desperdício de
materiais.

MÁXIMA ESTANQUEIDADE NAS UNIÕES
A LINHA X DE DURATOP INCORPORA O ANEL DE
VEDAÇÃO, de acordo com a Norma EN 681. Este anel
de vedação tem demonstrado um melhor desempenho
na estanqueidade da união, porque cobre qualquer
pequena imperfeição do interior de seu alojamento. Em
caso de ser necessário reinserir algum anel, a operação
se torna mais simples do que fazê-la com anéis de lábio
duplo com reforço interior, fatíveis de poderem se
retorcer e ficar mal posicionados.

COMPLETA LINHA DE MEDIDAS E CONEXÕES
(ATÉ 160 MM)
A linha de tubos e conexões de DURATOP X, em
diâmetros de 40, 50, 63, 75, 110 e 160 mm e tubos de
largo útil de 250 mm a 4.000 mm, dá resposta integral
às exigências de todo tipo de instalações.

Ralos de alta resistência para
drenagem de superfícies
DURATOP LINHA X inclui Ralos de Alta
Resistência, com modelos para coberturas
transitáveis e não transitáveis, modelos para manta
de impermeabilização e dois exclusivos Ralos
Sifônicos.
Os ralos para coberturas transitáveis possuem
grelhas plásticas de design inovador e grande
resistência, existindo também a opção
com marco e grelha de ferro fundido.
Em coberturas não transitáveis, a grelha evita a
acumulação de folhas.
Os inovadores RALOS PARA MANTA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO contam com um flange para
fixar a manta com parafusos.
Os exclusivos RALOS SIFÔNICOS DURATOP
funcionam de modo convencional para vazões
normais, porém aumentam seu fluxo de
escoamento entre 5 e 10 vezes em caso de uma
chuva fora do comum.

DURATOP

xR

Fortaleza Extrema

O SISTEMA MAIS COMPLETO,
RESISTENTE E SILENCIOSO
DURATOP XR
É o sistema de condução de esgotos de superior
resistência e baixo nível de ruído, como alternativa às
instalações metálicas, pois facilita as instalações e
garante a total segurança das uniões.

MÁXIMA RESISTÊNCIA
• Maior resistência ao impacto e ao esmagamento.
• Alto grau de Rigidez Anular, que permite sua instalação aparente
com menor quantidade de fixações, mantendo o perfeito
alinhamento da instalação.
• Permite a instalação enterrada em diferentes
profundidades.

SUPERIOR ISOLAMENTO ACÚSTICO
As conexões de DURATOP XR possuem uma densidade
compreendida entre 1,6 e 1,9 g/cm3.
Estes valores as definem como XRS, o que, somado à alta densidade
dos tubos XR, tornam este sistema o mais silencioso da América
Latina, porque a um litro por segundo propaga apenas 7 dB,
conforme testes aprovados pelo Institut Für Bauphysik (IBP) da
Alemanha.

ÓTIMA RESISTÊNCIA AOS UV E ÀS ALTAS
TEMPERATURAS
• Mínimo coeficiente de dilatação, que dá como resultado
o melhor comportamento frente às variações de temperatura.
• Maior resistência e longa vida útil em instalações expostas aos raios
UV.
• Resistência ao Fogo: Classificação B2, segundo norma DIN 4102.

COMPLETA LINHA DE MEDIDAS E CONEXÕES
(ATÉ 200 MM)
A linha de tubos e conexões de DURATOP XR,
em diâmetros de 40, 50, 63, 75, 110, 160 e 200 mm,
dá resposta integral às exigências de todo
tipo de instalações.

O mais alto grau
de Conforto Térmico
É o primeiro piso térmico do continente americano
com união por Termofusão. O sistema inclui o tubo
de polietileno de alta resistência (PERT) e os
coletores e conexões de regulagem necessários para
distribuir a água quente e gelada, garantindo o mais
alto grau de conforto da calefação e para as
indústrias de refrigeração.
Primeiro piso térmico com união por termofusão.
Tubotherm é um sistema de calefação e refrigeração
de piso que durante sua longa vida útil provê calor,
frio e a mais agradável sensação de bem-estar
térmico em todos os cômodos da casa, protegendo a
saúde e garantindo o conforto.
Seu sistema é produzido com PE-RT (Polietileno de
Alta Resistência Térmica), material de última geração
com uma reconhecida gama de vantagens sobre o
polietileno reticulado:
• Máxima segurança de suas uniões por Termofusão.
• Possibilidade de implementar com total liberdade o
traçado dos circuitos, sem limitação.
• Maior flexibilidade do tubo e grande facilidade de
trabalho.
• Economia de custos de acessórios, tempo e
materiais.
• Sistema completo, com todas as conexões,
coletores, ferramentas e equipamentos para uma
ótima instalação.
Tubotherm
Conforto térmico, para sempre.

Redes de Água,
Gás e Drenagens
É o sistema integral para redes de água, gás e
drenagens, além de diversas aplicações nos setores
industrial, petróleo e mineração. É produzido em
polietileno de alta densidade (PE80 e PE100), com
união por Termofusão e Eletrofusão.
O Grupo DEMA, em associação com a Georg Fischer,
é a única empresa da América Latina que o produz
de forma integral.
A qualidade de seus tubos e conexões e a segurança
de seus sistemas de união por termofusão e
eletrofusão respondem ao mais alto nível de
exigência dos operadores de redes de gás. E também
de quem requer garantias no transporte de água
potável livre de contaminação e realizar instalações
de drenagens com pleno cuidado com o meio
ambiente.
Em medidas de 20 mm a 710 mm e com a mais
ampla linha de conexões e acessórios, Polytherm é o
sistema para redes mais completo da América Latina.

DEMA FIX

Sistema integral
de suportes

DEMAFIX Autoajustável
• Sustenta o tubo sem parafusos nem ferramentas.
Basta pressionar para que o suporte feche e retenha
o tubo.
• Permite liberar os tubos manualmente, com grande
facilidade.
• Ajuste variável, para realizar pontos fixos ou
deslizantes com o mesmo diâmetro de tubo.
• Sistema que facilita montagens verticais e
horizontais, de uma ou múltiplas tubulações.
• Diâmetros de 16, 20, 25, 32 e 40 mm para as linhas
Acqua System, Duratop, Tubotherm e qualquer outro
tipo de tubulações.
DEMAFIX de Cremalheira
• O ajuste da tubulação é feito através de uma
cremalheira, sem parafusos.
• Permite realizar pontos fixos ou deslizantes para um
mesmo diâmetro de tubo, de acordo com a posição
da dobradiça.
• Sistema que facilita montagens verticais e
horizontais, de uma ou múltiplas tubulações.
• Os suportes para instalações acústicas possuem
uma tira de borracha EPDM, o material de maior
resistência à intempérie, utilizado nas vedações da
indústria automotiva.
• Diâmetros de 40, 50, 58/63, 75/78, 90, 110 e 160
para as linhas Acqua System e Duratop.

Sistema de Fixação de Tubulações desenvolvido com
plástico de engenharia de grande resistência
mecânica e prolongada vida útil.
Aplicação de suportes DEMAFIX sobre cada sistema
de tubulação.

Aplicação de suportes DEMAFIX sobre cada sistema de tubulação.
Sistema

Autoajustável
DN 16 a 40

De Cremalheira
DN 40 a 160

Com Borracha
DN 40 a 160

Acqua System
Água Fria

PF / PD

PF / PD

PF

Acqua System
Água Quente

PD

PD

PF

Duratop

PF / PD

PF / PD

PF Acústico

PF=Ponto Fixo
PD=Ponto Deslizante

Nota: Se bem os suportes DEMAFIX poderiam sustentar corretamente as tubulações
SIGAS TERMOFUSÃO, a Norma NAG 200 indica que devem ser utilizados apenas suportes metálicos.

NOSSAS OBRAS MAIS DESTACADAS
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Liverpool

Parque Shopping Maia

Arena Palestra Itália

Cidade Milano

Aldanus

Edifício Boulevard Family Club

Praças da Lapa

Recidencial Le Parc

Hilton

Málaga

Hotel Hilton

Morada dos Cardeais

Hotel Jequitimar
Faria Lima

Shopp North Way

Led Barra Funda

Petrobras
Salvador Prime

Arena Corinthians
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B
Vila Nova Luxury

Leopoldo Green Infinite

Templo de Salomao
Cidade Jardim

Rochaverá

Ed Pátio Victor

Villagio Panamby

Theatro Municipal

Jardim de Luxemburgo

Menara Residencial

El Dorado Business Tower

Shopp Cidade Jardim
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accordance with the guidelines in ABNT and provided for specific procedure.This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements to
the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the standard referred to above and will be valid only in its original, with the ABNT stamp in
dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315).
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Certificados ABNT (Brasil)

Garantia e Seguro
de Responsabilidade Civil.
O Grupo DEMA lidera o desenvolvimento tecnológico de sistemas para a condução de
fluidos na América Latina.
Com mais de 60 anos de trajetória como indústria metalúrgica e mais de 25 anos como
indústria plástica, o Grupo DEMA acrescenta experiência e vocação inovadora para oferecer à
indústria da construção sistemas de alta confiabilidade para a condução de água, gás, esgoto
e para calefação.
Um único fornecedor. Uma qualidade superior.
Uma garantia plena.

CERTIFICADO DE GARANTIA E SEGURO
Através do presente certificado, o Grupo Dema, garante a boa qualidade, sem falhas de
fabricação, dos produtos que integram os seguintes sistemas:
no edifício localizado na rua
Município

Estado

CEP

VIGÊNCIA DA GARANTIA

CONDIÇÕES: esta Garantia cobre a reposição total dos produtos mencionados, com evidentes defeitos de fabricação e/ou falhas na matéria-prima utilizada.
Será válida somente se os sistemas (tubos e conexões) tiverem sido instalados e utilizados de acordo com as instruções e especificações dos respectivos manuais
técnicos, a disposição de usuários, construtores e instaladores na sede da empresa, ligando para (11) 3619-8883 ou no site www.tecnofluidos.com.br. Para tornar
efetiva esta garantia, os beneficiários deverão permitir a inspeção e verificação das eventuais falhas e danos pela Tecno Fluidos Sistemas de Condução Ltda.
OBSERVAÇÕES E EXCEÇÕES:

SEGURO POR RESPONSABILIDADE CIVIL
O Grupo Dema conta com o respaldo de uma Apólice de Seguros por Responsabilidade
Civil Emergente, contratada para cobrir todo tipo de dano direto ou indireto que for
consequência de evidentes defeitos de fabricação e/ou falha da matéria-prima utilizada
nos produtos que integram os sistemas acima mencionados. Os termos desta apólice
estão à disposição dos usuários na sede da Empresa.
por Tecno Fluidos

Recebeu este certificado

no dia

/

/

Assinatura

Por qualquer reclamação ou consulta a respeito desta Garantia e Seguro dirigirse ao Departamento de Assistência Técnica da Tecno Fluidos Sistemas de Condução Ltda.,
na Avenida Forte do Leme, 780, Galpão 04, São Mateus - São Paulo/SP - CEP: 08340-010 - Fone: (11) 3619-8883; suportetecnico@tecnofluidos.com.br

      
     
        
         

Tecnologia de máxima confiabilidade
para a condução de fluidos.
Somos sinônimo de evolução tecnológica na

A Tecnofluidos possui um Centro de Distribuição

condução de fluidos na América Latina, com as

em São Paulo - SP para atender todo o Brasil,

linhas de produtos para água quente, fria,

juntamente com equipe de Assistência Técnica

gelada, esgoto, gás, drenagens, pluvial, calefação,

e treinamento em obra.

refrigeração e ar comprimido, com a máxima
garantia e assistência.
Produtos que garantem desempenho e eficiência
com o menor impacto possível ao meio ambiente.
Produtos de maior durabilidade, mais seguros,
sem utilização de matérias tóxicas e
contaminantes, que possibilitam economia de
tempo e menor desperdício, além de
conformidade com normas nacionais e
internacionais.

Em caso de dúvidas entre em contato com nosso Departamento Técnico:
suportetecnico@tecnofluidos.com.br
Tecno Fluidos Sistema de Condução Ltda.
Avenida Forte do Leme, 780 Galpão 04, São Mateus
São Paulo, SP - CEP: 08340-010
Tel.: (11) 3619-8883 - SAC SP: 0800 7710331
vendas@tecnofluidos.com.br • www.tecnofluidos.com.br
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