
 

  FICHA TÉCNICA TUBOS COM JUNTA RIGIDA 
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A informação e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SIROLIS são fornecidas de boa fé, e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos 
sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as condições de armazenamento, manuseamento e aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis 
que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta 
informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão 
sujeitas ás nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar as versões mais recentes das características técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues 
sempre que pedidas. 

Não é garantida a atualização deste documento após a sua impressão 
 

 

 

Utilização prevista Tubo de betão vibro comprimido, para união rígida com junta argamassada, para utilização em 
obras de saneamento e drenagem. 

Betão EN 206-1  C30/37  X0 / XC2(PT) Cl0.1  Dmáx.14; 

Aço A500 ER, quando aplicável 

Acabamento Rugoso 

Junta A fim de garantir a estanquidade da obra as juntas deverão ser seladas com argamassa sem 
retração (instalação rígida). 

Montagem Os tubos deverão montar-se concentricamente, suspendendo o tubo a montar com os utensílios 
adequados. A montagem deve ser realizada no sentido de jusante para montante devendo o 
extremo macho da tubo ficar virado para jusante. Posteriormente deverão ser fechadas as juntas 
no exterior e interior (quando possível) com argamassa sem retração. 

Normas aplicáveis   NP EN 206-1 ● LNEC E464 ● NP EN 13369● NP EN 1917 

Caracteríticas Geométricas e Mecânicas   
Tabela 1 – Tubo de betão simples (TUS) 

Designação Referência 
Diâmetro 

Nominal (mm) 
Compr. Útil 

(mm) 
Esp. 

(mm) 
Força mínima C.D.  

(kN/m) 
Peso/ Peça 

(Kg) 

TUS 800x1000 C55 2.010.08010001 800 ± 15 1000 ± 10 90 ± 5 44 585 

TUS 1000x1000 C30 2.010.10010001 1000 ± 20 1000 ± 10 100 ± 10 30 835 
 
 
Tabela 2 – Tubo de betão armado (TUA) 

Designação Referência 
Diâmetro 

Nominal (mm) 
Compr. Útil 

(mm) 
Esp. 

(mm) 
Força mínima C.D.  

(kN/m) 
Peso/ Peça 

(Kg) 

TUS 800x1000 C75 2.012.08010001 800 ± 15 1000 ± 20 90 ± 5 60 585 

TUS 1000x1000 C75 2.012.10010001 1000 ± 20 1000 ± 10 100 ± 10 75 835 

 


