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2750
Boia de alta vazão para caixa d´água com balão

plástico 1 1/2".
58122 Unidade

2751
Boia de alta vazão para caixa d´água com balão

plástico 1 1/4”.
58122 Unidade

2752
Boia de alta vazão para caixa d´água com balão

plástico de 2”.
58122 Unidade

2753
Boia de PVC para caixa d´água com balão plástico

de 3/4”.
58122 Unidade

2754 Bolsa para vaso sanitário de 1 1/2" externa. 150324 Unidade

2755 Bolsa para vaso sanitário de 1 1/2" interna. 150324 Unidade

2756

Bucha instalação predial água fria, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro nominal 25 x 20,

tipo redução curta, tipo extremidades bolsa

soldável, tipo rosca sem rosca.

237227 Unidade

2757

Bucha instalação predial água fria, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro nominal 32 x 20,

tipo redução curta, tipo extremidades bolsa

soldável, tipo rosca sem rosca.

237226 Unidade

2758

Bucha instalação predial água fria, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro nominal 32 x 25,

tipo redução curta, tipo extremidades bolsa

soldável.

220577 Unidade

2759

Bucha instalação predial água fria, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro nominal 40 x 25,

tipo redução longa, tipo extremidades bolsa

soldável.

240446 Unidade

2760

Bucha instalação predial água fria, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro nominal 40 x 32,

tipo redução curta, tipo extremidades bolsa

soldável.

220578 Unidade
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O catálogo do grupo 30.24 contém as especificações de material hidráulico. Os itens que estão destacados

com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem diferentes

unidades de fornecimento. Nesses casos, primeiro deve-se escolher a unidade de fornecimento necessária

ao setor e em seguida anotar o respectivo código para lançá-lo no formulário de aquisição.
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2761

Bucha instalação predial água fria, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro nominal 50 x 32,

características adicionais redução longa/bolsa

soldável.

374478 Unidade

2762

Bucha instalação predial água fria, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro nominal 50 x 40,

tipo redução curta, tipo extremidades bolsa

soldável.

220579 Unidade

2763

Bucha instalação predial água fria, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro nominal 60 x 40,

tipo redução longa, tipo extremidades bolsa

soldável, tipo rosca sem rosca.

236896 Unidade

2764

Bucha instalação predial água fria, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro nominal 60 x 50,

tipo redução curta, tipo extremidades bolsa

soldável.

220580 Unidade

2765

Caixa descarga, material plástico, cor branca,

altura 33, largura 30, profundidade 14,

capacidade 9, características adicionais engate

flexível e suporte fixação.

233939 Unidade

2766 Cap de PVC  32 mm. 150575 Unidade

2767 Cap de PVC 20 mm. 150575 Unidade

2768 Cap de PVC 25 mm. 150575 Unidade

2769 Cap de PVC 40 mm. 150575 Unidade

2770 Cap de PVC 50 mm. 150575 Unidade

2771 Cap de PVC 60 mm. 150575 Unidade

2772

Conexão hidráulica, material ferro fundido, tipo

luva tripartida, aplicação instalações prediais água

fria e quente, características adicionais 1

diâmetro nominal 75 mm.

355849 Unidade

2773

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo adaptador com flanges, tipo

fixação roscável, aplicação instalações prediais

água fria, bitola 1 1/2´.

241339 Unidade

2774

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo adaptador com flanges, tipo

fixação roscável, aplicação instalações prediais

água fria, bitola 1 1/4´.

241338 Unidade

2775

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 45¨, tipo fixação soldável,

aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 100 mm.

304344 Unidade
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2776

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 45¨, tipo fixação soldável,

aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 50 mm.

236706 Unidade

2777

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 45¨, tipo fixação soldável,

aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 75 mm.

236708 Unidade

2778

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 45¨, tipo fixação soldável,

bitola lado soldável 40 mm, aplicação rede

hidráulica e esgoto, bitola 40 x 40mm.

240481 Unidade

2779

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 90¨, tipo fixação roscável,

aplicação instalações prediais água fria, bitola

1/2´.

238873 Unidade

2780

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 90¨, tipo fixação roscável,

aplicação instalações prediais água fria, bitola 2´.

243112 Unidade

2781

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 90¨, tipo fixação roscável,

aplicação instalações prediais água fria, bitola

3/4´.

243111 Unidade

2782

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 90¨, tipo fixação roscável,

bitola lado roscável 1 1/4, aplicação instalações

prediais água fria.

228852 Unidade

2783

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 90¨, tipo fixação soldável,

aplicação instalação sanitária, bitola 100 mm.

236902 Unidade

2784

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 90¨, tipo fixação soldável,

aplicação instalação sanitária, bitola 150 mm.

251461 Unidade

2785

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 90¨, tipo fixação soldável,

aplicação instalação sanitária, bitola 50 mm.

242800 Unidade

2786

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 90¨, tipo fixação soldável,

aplicação instalação sanitária, bitola 75 mm.

240403 Unidade
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2787

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 90¨, tipo fixação soldável,

aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 40 mm.

233982 Unidade

2788

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo luva, tipo fixação roscável,

aplicação instalações prediais água fria, bitola 1

1/2´.

260865 Unidade

2789

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo luva, tipo fixação roscável,

aplicação instalações prediais água fria, bitola 1

1/4´.

242440 Unidade

2790

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo luva, tipo fixação roscável,

aplicação instalações prediais água fria, bitola

1/2´.

238878 Unidade

2791

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo luva, tipo fixação roscável,

aplicação instalações prediais água fria, bitola 1´.

242602 Unidade

2792

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo luva, tipo fixação roscável,

aplicação instalações prediais água fria, bitola 2´.

260867 Unidade

2793

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo luva, tipo fixação roscável,

aplicação instalações prediais água fria, bitola

3/4´.

242439 Unidade

2794

Conexão hidráulica, material pvc , tipo joelho 90¨,

roscável ,1', aplicação instalações prediais água

fria.

150575 Unidade

2795

Conexão hidráulica, material pvc , tipo joelho 90¨,

roscável 1,1/2', aplicação instalações prediais

água fria.

150575 Unidade

2796 Conexão tê de PVC para esgoto 100 mm. 7528 Unidade

2797 Conexão tê de PVC para esgoto 40 mm. 7528 Unidade

2798 Conexão tê de PVC para esgoto 50 mm. 7528 Unidade

2799 Conexão tê de PVC para esgoto 75 mm. 7528 Unidade

2800
Conexão tê roscável para rede de água de PVC 1

1/2''.
7528 Unidade

2801
Conexão tê roscável para rede de água de PVC 1

1/4''.
7528 Unidade

2802
Conexão tê roscável para rede de água de PVC 1''.

7528 Unidade
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2803
Conexão tê roscável para rede de água de PVC

1/2''.
7528 Unidade

2804
Conexão tê roscável para rede de água de PVC 2''.

7528 Unidade

2805
Conexão tê roscável para rede de água de PVC

3/4''.
7528 Unidade

2806

Engate hidráulico, material pvc flexível, bitola 1/2

pol, comprimento 30 cm, aplicação instalações

prediais água fria.

241398 Unidade

2807

Engate hidráulico, material pvc flexível, bitola 1/2

pol, comprimento 40 cm, aplicação instalações

prediais água fria.

242742 Unidade

2808

Fita veda rosca, material teflon, comprimento 50,

largura 18, espessura 0,06 a 0,08, resistência

temperatura -200 a 260, normas técnicas ABNT,

Mil Spec t-27730-A.

225709 Unidade

2809 Junção Y de PVC para esgoto 100 mm. 150575 Unidade

2810 Junção Y de PVC para esgoto 40 mm. 150575 Unidade

2811 Junção Y de PVC para esgoto 50 mm. 150575 Unidade

2812 Junção Y de PVC para esgoto 75 mm. 150575 Unidade

2813 Lavatório com pé para banheiro, cor branco. 150524 Unidade

2814

Luva material ferro fundido para fixação

encamisamento, características adicionais junta

gibault,  bitola 100 mm.

150575 Unidade

2815

Luva material ferro fundido para fixação

encamisamento, características adicionais junta

gibault,  bitola 150 mm.

150575 Unidade

2816

Luva material ferro fundido para fixação

encamisamento, características adicionais junta

gibault,  bitola 75 mm.

150575 Unidade

2817

Luva tripartida,material ferro fundido aplicação

instalações água fria ,características adicionais

diâmetro nominal 100 mm.

150575 Unidade

2818

Luva tripartida,material ferro fundido aplicação

instalações água fria ,características adicionais

diâmetro nominal 100 mm.

150575 Unidade

2819

Niple para tubos canos - roscável, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro 1 1/2,

comprimento total 58, diâmetro anel 9,50, peso

53, normas técnicas NBR 5.648.

214172 Unidade
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2820

Niple para tubos canos - roscável, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro 1 1/4,

comprimento total 58, diâmetro anel 9, peso 45,

normas técnicas NBR 5.648.

214171 Unidade

2821

Niple para tubos canos - roscável, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro 1, comprimento

total 53, diâmetro anel 9, peso 28, normas

técnicas NBR 5.648.

214170 Unidade

2822

Niple para tubos canos - roscável, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro 1/2, comprimento

total 41, diâmetro anel 7, peso 11, normas

técnicas NBR 5.648.

214168 Unidade

2823

Niple para tubos canos - roscável, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro 2, comprimento

total 67,50, diâmetro anel 10,50, peso 93, normas

técnicas NBR 5.648.

214173 Unidade

2824

Niple para tubos canos - roscável, material pvc -

cloreto de polivinila, diâmetro 3/4, comprimento

total 45,50, diâmetro anel 8,50, peso 16, normas

técnicas NBR 5.648.

214169 Unidade

2825
Plug  para rede de água roscável de PVC 1'' 1/4''.

7552 Unidade

2826 Plug  para rede de água roscável de PVC 1''. 7552 Unidade

2827 Plug  para rede de água roscável de PVC 2''. 7552 Unidade

2828 Plug  para rede de água roscável de PVC 3/4'. 7552 Unidade

2829
Plug para rede de água roscável de PVC 1'' 1/2''.

7552 Unidade

2830 Plug para rede de água roscável de PVC 1/2''. 7552 Unidade

2831
Registro de ferro fundido para barbará 100 mm.

150628 Unidade

2832
Registro de ferro fundido para barbará 75 mm.

150628 Unidade

2833
Registro para rede de água de esfera de pvc de 1''

.
150637 Unidade

2834
Registro para rede de água de esfera de pvc de 1

1/2'' .
150637 Unidade

2835
Registro para rede de água de esfera de pvc de 1

1/4'' .
150637 Unidade

2836
Registro para rede de água de esfera de pvc de

1/2'' .
150637 Unidade

2837
Registro para rede de água de esfera de pvc de 2''

.
150637 Unidade

2838
Registro para rede de água de esfera de pvc de

3/4'' .
150637 Unidade

2839 Sifão universal para lavatório tipo sanfona. 111600 Unidade
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2840
Sifão universal para pia americana tipo sanfona

111600 Unidade

2841

Sifão, material latão cromado, tipo vertical, tipo

corpo rígido, tipo haste articulada, diâmetro

1/1/2, aplicação lavatório e pia.

111600 Unidade

2842 Torneira de plástico para jardim. 150473 Unidade

2843

Torneira de pressão com acionamento manual e

fechamento automático para lavatório de mesa,

com arejador de vazão constante, destinada ao

uso racional e econômico de água potável,

através do controle de tempo e fechamento

automático, Inclinada, conexão de 1/2 e material

tipo: metal cromado.

150473 Unidade

2844 Torneira para lavatório de inox (completa). 150473 Unidade

2845 Torneira para lavatório de metal 1/2''. 150473 Unidade

2846 Torneira para pia com filtro de metal de 1/2''. 150473 Unidade

2847 Torneira para pia de inox 1/2''. 150473 Unidade

2848 Torneira para pia de metal 1/2''. 150473 Unidade

2849
Tubo plástico, material pvc, diâmetro 100 mm,

comprimento 6, aplicação esgoto.
233972 Unidade

2850
Tubo plástico, material pvc, diâmetro 150 mm,

comprimento 6, aplicação esgoto.
75469 Unidade

2851
Tubo plástico, material pvc, diâmetro 200 mm,

comprimento 6, aplicação esgoto.
299424 Unidade

2852
Tubo plástico, material pvc, diâmetro 40 mm,

comprimento 6, aplicação esgoto.
233970 Unidade

2853
Tubo plástico, material pvc, diâmetro 50 mm,

comprimento 6, aplicação esgoto.
233971 Unidade

2854
Tubo plástico, material pvc, diâmetro 75 mm,

comprimento 6, aplicação esgoto.
286283 Unidade

2855
Tubo roscável para rede de água de PVC 1” com 6

m.
138720 Unidade

2856
Tubo roscável para rede de água de PVC 1 1/2”

com 6 m.
138720 Unidade

2857
Tubo roscável para rede de água de PVC 1 1/4”

com 6 m.
138720 Unidade

2858
Tubo roscável para rede de água de PVC 1/2'' com

6 m.
138720 Unidade

2859
Tubo roscável para rede de água de PVC 2” com 6

m.
138720 Unidade

2860
Tubo roscável para rede de água de PVC 3/4'' com

6 m.
138720 Unidade
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2861
Tubo roscável para rede de água de PVC 3” com 6

m.
138720 Unidade

2862

União com rosca, material pvc - cloreto de

polivinila, diâmetro 1 1/2, comprimento total 68,

altura 87,50, peso 265, normas técnicas NBR

5.648.

214196 Unidade

2863

União com rosca, material pvc - cloreto de

polivinila, diâmetro 1 1/4, comprimento total 58,

altura 79, peso 201, normas técnicas NBR 5.648.

214195 Unidade

2864

União com rosca, material pvc - cloreto de

polivinila, diâmetro 1, comprimento total 55,

altura 64, peso 132, normas técnicas NBR 5.648.

214194 Unidade

2865

União com rosca, material pvc - cloreto de

polivinila, diâmetro 1/2, comprimento total 46,

altura 48, peso 59, normas técnicas NBR 5.648.

214192 Unidade

2866

União com rosca, material pvc - cloreto de

polivinila, diâmetro 2, comprimento total 78,

altura 105, peso 386, normas técnicas NBR 5.648.

214197 Unidade

2867

União com rosca, material pvc - cloreto de

polivinila, diâmetro 3/4, comprimento total 51,

altura 54,50, peso 81, normas técnicas NBR 5.648.

214193 Unidade

2868

Válvula descarga, material metal, tratamento

superficial cromado, bitola 1/2, aplicação

mictório, tipo roscável.

264981 Unidade

2869 Válvula para pia de metal tipo americano. 150368 Unidade

2870

Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada,

cor branca, com capacidade de 9 litros.

61948 Unidade

2871
Vedante torneira (carrapeta), material pvc com

borracha, bitola 1/2.
242665 Unidade

2872
Vedante torneira (carrapeta), material pvc com

borracha, bitola 3/4.
242666 Unidade


