GAMA REGA ESPECIALIZADA

MICROPOROSA
Mangueira de jardim flexível e porosa para irrigação controlada
Inserida na gama Rega Especializada, a MICROPOROSA é uma mangueira com uma estrutura porosa que
permite uma distribuição uniforme e económica da água, formando uma linha de humidade contínua.
Destina-se essencialmente à para irrigação localizada de canteiros, sebes, arbustos e plantações vegetais,
tanto à superfície como enterrada (15-20 cm).

Comprimento

Pressão máxima

Caudal de água por

Øint

Peso

do rolo

recomendada

comprimento do rolo

(mm)

(g/m)

(m)

(bar)

(L/h/m linear)

100

15
20
25
50

1

32
29
26
17

12,5  0.5 (1/2’’)

Nota: Os valores de caudal de água apresentados, resultam de ensaios realizados em amostras de mangueira com a
dimensão linear indicada e utilizada à superfície do solo. O caudal de água por metro linear é médio, em função da
porosidade, da pressão de alimentação de água e do comprimento da mangueira.

Outras características
Material: Polietileno e borracha aos quais são adicionados os aditivos necessários, para facilitar a produção.
Marcação: A marcação e rastreabilidade são garantidas pelo disco e etiqueta da embalagem em cada rolo.
Características da MICROPOROSA

Opções
Kit com accesorios

Deve ser usada no transporte de água de forma controlada em irrigação de jardinagem e hortos, com uma
pressão recomendada de 1 bar.
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MICROPOROSA
Mangueira de jardim flexível e porosa para irrigação controlada
Algumas recomendações no uso:
A mangueira MICROPOROSA deve ser utilizada com o kit de acessórios fornecidos que inclui 1
Ligação à torneira click, 1 Ligação rápida click 5/8’’ e 1 Tampão 16 mm.
O seu corte pode ser facilmente feito com uma faca ou tesoura.
Deve-se ter cuidado e evitar calcar a mangueira MICROPOROSA.
Evitar a realização de dobras e de preferência manter a mangueira MICROPOROSA estendida de
forma linear.
Sempre que usada à superfície, a mangueira MICROPOROSA deve ser coberta com cerca de 4 a 5 cm
de ervas ou palha de forma a ajudar na retenção de humidade e na protecção à exposição solar
intensa.
Para aumento da durabilidade da mangueira MICROPOROSA deve ser usada dentro dos limites de
pressão recomendada.
Quando a mangueira MICROPOROSA não é usada, deve ser retirada da ligação à torneira.

As informações e dados supõem-se exactos e seguros.
As características podem ser melhoradas em resultado de aperfeiçoamentos e avanços
tecnológicos.
O nosso Departamento da Qualidade está ao dispor para qualquer esclarecimento.
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