GAMA REGA ESPECIALIZADA

KIT REGA GOTA A GOTA
Kit modular de rega gota a gota para uso doméstico
Inserida na gama Rega Especializada, o KIT DE REGA GOTA A GOTA é um sistema modular de tubos de PEBD
e gotejadores tipo botão, que permite uma montagem livre à superfície, para uma irrigação localizada de
vasos, canteiros, sebes, arbustos e plantações de flores e outros vegetais.

Comprimento

Pressão

Øint

do rolo

Componente

(mm)

(m)

1

Ligação à torneira canelada

16x¾’’

15

1

2

Tubo PEBD

16

-

1

3

Tê canelado

4

-

1

4

União canelada

16

-

1

5

Tampão canelado

16

-

2

6

Micro tubo

4

15

1

7

Gotejadores 2 l/h

-

-

5

8

Suporte para micro tubo

4

-

5

9

Inserto canelado para micro tubo

4

-

5

10

Tampão para micro tubo

4

-

1

11

Punção metálico para gotejador

2

-

1

Exemplo de um esquema de montagem possível
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Quantidade

recomendada
(bar)

1,0

GAMA REGA ESPECIALIZADA

KIT REGA GOTA A GOTA
Kit modular de rega gota a gota para uso doméstico
Outras características
Material:
Tubo PEBD - Polietileno de baixa densidade, em cor preto.
Micro tubo - Poli (cloreto de vinilo) flexível (PVC) com plastificantes livres de ftalatos aos quais são
adicionados os restantes aditivos necessários para facilitar a produção no micro tubo, em cor preto. O material
usado não contem chumbo, cádmio ou bário.

Marcação: O tubo PEBD é marcado cada 1 m / 1,5 m com o seguinte:
FERSIL PEBD 16x1,2 mm + código de rastreabilidade Fersil
Nota: Para o micro tubo e restantes acessórios a rastreabilidade é garantida pelo disco e etiqueta da embalagem
em cada Kit.

Características do KIT DE REGA GOTA A GOTA

Opções
Kit com acessórios

Deve ser usado numa montagem livre à superfície, para irrigação localizada de vasos, canteiros, sebes,
arbustos e plantações de flores e outros vegetais, com uma pressão recomendada de 1 bar.

Algumas recomendações no uso
O KIT DE REGA GOTA A GOTA deve ser utilizado com os acessórios fornecidos. Poderão ser usados outros
acessórios desde que sejam compatíveis nas dimensões e montagem
O corte do tubo PEBD e do micro tubo pode ser facilmente feito com uma faca ou tesoura.
As curvaturas do Tubo de PEBD podem ser feitas, desde que se respeite um raio de curvatura mínimo de
290 mm.
O tubo PEBD deve ser perfurado com o punção fornecido, para garantir a montagem correcta dos
gotejadores ou dos insertos para micro tubo na posição pretendida.
Os suportes para micro tubo funcionam como estacas e devem ser enterradas até meio. Recomenda-se que
os suportes sejam usados junto dos gotejadores que forem aplicados no micro tubo.
Uma vez montado o sistema de rega, deve-se ter cuidado para evitar calca-lo.
Para aumento da durabilidade do KIT DE REGA GOTA A GOTA, o mesmo deve ser usado dentro dos limites
de pressão recomendada.

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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