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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

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
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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

2840
Sifão universal para pia americana tipo sanfona

111600 Unidade



CÓDIGO DESCRIÇÃO 
CATMAT

SIASG
UNIDADE DE FORNECIMENTO

Grupo 30.24 - Material hidráulico                                                                                                                 

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

2861
Tubo roscável para rede de água de PVC 3” com 6

m.
138720 Unidade
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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

3178
Boia de alta vazão para caixa d´água com balão

plástico 1"
58122 Unidade

3179

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo joelho 90¨, tipo fixação roscável,

aplicação instalações prediais água fria, bitola 1

1/2´.

58122 Unidade

3180
Torneira, material corpo PVC, tipo lavatório,

diâmetro 1/2
263730 Unidade

3181
Torneira, material corpo PVC, tipo cozinha, diâmetro

1/2, cor branca, comprimento 15
320218 Unidade
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3245

Tubo plástico, material de PVC, diâmetro 22,

comprimento 6, aplicação instalação predial água

quente

355171 Unidade

3246

Tubo PVC, soldável, aplicação instalações água

quente, diâmetro nominal 28, comprimento 3,

material PVC rígido

367636 Unidade

3247

Conexão hidráulica, material e PVC,, tipo luva, tipo

fixação soldável, aplicação instalações prediais água

quente, bitola i 22

355272 Unidade

3248

Conexão hidráulica, material de pvc, tipo joelho 90¨,

tipo fixação soldável, aplicação instalações água

quente, bitola i 22

355176 Unidade

3249

Conexão hidráulica, material pvc, tipo conector

macho/fêmea, tipo fixação soldável e roscável,

bitola lado roscável 1/2, bitola lado soldável 22,

aplicação instalações prediais água fria e quente, cor

bege, características adicionais 1 aquatherm

371245 Unidade

3250

Conexão hidráulica, material cpvc, tipo conector

macho/fêmea, tipo fixação soldável e roscável,

bitola lado roscável 3/4, bitola lado soldável 22,

aplicação instalações prediais água fria e quente, cor

bege, características adicionais 1 aquatherm

382680 Unidade

3251

Conexão hidráulica, material bronze, tipo conector

macho, tipo fixação soldável e roscável, bitola lado

roscável 1, bitola lado soldável 28, características

adicionais com anel de solda, aplicação instalações

prediais água fria e quente

239583 Unidade

3252

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo tê 90¨, tipo fixação soldável,

aplicação instalações prediais água quente, bitola i

22

367632 Unidade

3253

Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo tê 90¨, tipo fixação soldável,

aplicação instalações prediais água quente, bitola 28

mm

251845 Unidade

3254
Registro para água quente, pvc, 22 mm, com

acabamento, código aquatherm 22.85.511.5
111619 Unidade

3255

Adesivo conexão hidráulica, prazo validade 1 ano

após fabricação, aplicação tubos e conexões de pvc,

apresentação frasco, características adicionais com

pincel aplicador

266924 Unidade
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3267

Tubo pvc soldável, aplicação hidráulica, cor marrom, 

diâmetro nominal 25, comprimento 6, comprimento 

bolsa 32, espessura paredes 1,70, pressão 7,50 

kgf/cm2 a 20°c.

1201 Unidade 

3268
Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de 

polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, 

aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 25 mm.

233980 Unidade 

3269
Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de 

polivinila, tipo joelho 45°, tipo fixação soldável, 

aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 25 mm.

236709 Unidade 

3270

Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material 

pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada 25, 

diâmetro saída 20, características adicionais de 

redução 90°.

7528 Unidade 

3271

Adesivo conexão hidráulica, composição 

acetona/metiletilcetona/tolual e resina pvc, 

aplicação tubos e conexões de pvc, apresentação 

frasco.

238337 Frasco com 850g.

3273
Registro pressão, material pvc, diâmetro 3/4, tipo 

manual.
242711 Unidade 

3274
Registro gaveta, tipo manual, bitola 3/4, material 

plástico. 226358 Unidade 

3275

Ducha elétrica, material plástico, fonte de 

alimentação: 127 V, 220 V. Resistências: (I2) Qual: 

Montada Disjuntor: 127 V: Corrente que suporta: 50 

A, 220 V: Corrente que suporta: 30 A Potência: 127 

V: 5500 W Número de temperaturas: 3 Sistemas de 

segurança: Dispositivo Diferencial Residual.

38342 Unidade 

3345

Tubo hidráulico, material pvc rígido, diâmetro ½ , 

tipo roscável, aplicação tubulação de água, cor 

branca, normas técnicas ABNT EB-892.

323202 Unidade 

3346

Tubo hidráulico, material pvc rígido, diâmetro ¾ , 

tipo roscável, aplicação tubulação de água, cor 

branca, normas técnicas ABNT EB-892.

138720 Unidade 

3347

Joelho. Material pvc rígido. Características soldável, 

rosca ½. Aplicação usada na hidráulica em geral na 

rede de água fria.

150575 Unidade 

3348

Joelho. Material pvc rígido. Características soldável, 

rosca ¾. Aplicação usada na hidráulica em geral na 

rede de água fria.

150575 Unidade 
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3349

Joelho. Material pvc rígido. Características soldável, 

rosca 1 pol. Aplicação usada na hidráulica em geral 

na rede de água fria.

150575 Unidade 

3350

Joelho. Material pvc rígido. Características soldável, 

rosca 1 ½ pol. Aplicação usada na hidráulica em 

geral na rede de água fria.

150575 Unidade 

3351

Joelho. Material pvc rígido. Características soldável, 

rosca 2 pol. Aplicação usada na hidráulica em geral 

na rede de água fria.

150575 Unidade 

3352

Luva. Material pvc rígido. Características soldável, 

rosca ½ pol., soldável. Aplicação usada na hidráulica 

em geral na rede de água fria.

150575 Unidade 

3353

Luva. Material pvc rígido. Características soldável, 

rosca ¾ pol., soldável. Aplicação usada na hidráulica 

em geral na rede de água fria.

150575 Unidade 

3354

Luva. Material pvc rígido. Características soldável, 

rosca 1 pol., soldável. Aplicação usada na hidráulica 

em geral na rede de água fria.

150575 Unidade 

3355

Luva. Material pvc rígido. Características soldável, 

rosca 1 ½ pol., soldável. Aplicação usada na 

hidráulica em geral na rede de água fria.

150575 Unidade 

3356

Luva. Material pvc rígido. Características soldável, 

rosca 2 pol., soldável. Aplicação usada na hidráulica 

em geral na rede de água fria.

150575 Unidade 

3357

Rabicho/engate. Material pvc flexível reforçado com 

malha de poliéster. Rosca macho x fêmea: ½ ‘’. 

Aplicação água fria. Dimensão 40 cm. Cor branca. 

Características resistente à alta pressão. 

150575 Unidade 

3358

Rabicho/engate. Material pvc flexível reforçado com 

malha de poliéster. Rosca macho x fêmea: ½ ‘’. 

Aplicação água fria. Dimensão 40 cm. Cor branca. 

Características resistente à alta pressão.

150575 Unidade 

3359
Bucha redução de ¾ / ½. Material pvc rígido. Cor 

branca. Característica roscável.
150575 Unidade 

3360
Bucha redução de 1 ¾. Material pvc rígido. Cor 

branca. Característica roscável.
150575 Unidade 
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3361

Registro esfera, material pvc, tipo manual, bitola ½ 

´, aplicação instalação hidráulica, tipo fixação 

roscável, acoplado união.

150637 Unidade 

3362

Registro esfera, material pvc, tipo manual, bitola ¾ 

´, aplicação instalação hidráulica, tipo fixação 

roscável, acoplado união.

150637 Unidade 

3363

Registro esfera, material pvc, tipo manual, bitola 1´, 

aplicação instalação hidráulica, tipo fixação roscável, 

acoplado união.

150637 Unidade 

3364

Registro esfera, material pvc, tipo manual, bitola 1½ 

´, aplicação instalação hidráulica, tipo fixação 

roscável, acoplado união.

150637 Unidade 

3365

Registro esfera, material pvc, tipo manual, bitola 2´, 

aplicação instalação hidráulica, tipo fixação roscável, 

acoplado união.

150637 Unidade 

3366

Reparo válvula hidráulica, material pvc - cloreto de 

polivinila, tipo fixação roscável, aplicação caixa 

acoplada ao vaso, modelo ideal standard, 

componentes borracha, flutuador, guia, haste, 

reguladores, ala, tipo descarga.

293163 Conjunto

3367
Sifão, material polipropileno, cor branca, tipo corpo 

sanfonado / flexível, diâmetro saída 40 mm.
111600 Unidade 

3368
Sifão, material polipropileno, cor branca, tipo corpo 

sanfonado / flexível, diâmetro saída 60 mm.
111600 Unidade 

3369
Torneira para parede ¾. Material metal. 

Acabamento cromado. Comprimento 20 cm. 
150473 Unidade 

3370
Torneira para bancada ¾. Material metal. 

Acabamento cromado. Comprimento 15 cm. 
150473 Unidade 

3371
Torneira para parede ¾. Material PVC. Comprimento 

20 cm.
150473 Unidade 

3372
Torneira para parede ¾. Material PVC. Comprimento 

15 cm.
150473 Unidade 


