
RALO INVISÍVEL

FunçãoConteúdo da Embalagem

Aplicação

Benefícios

Informações Técnicas

Observações sobre 
manuseio e transporte

Garantia Tamanhos

Cores

Escoamento de água em determina-
dos locais.

Utilizado em áreas de piso, tais 
como: banheiros, sacadas, varan-
das, lavanderias e outros pontos 
onde se faz necessário o escoa-
mento de água

- Design moderno e Inovador;
- Harmoniza com qualquer ambiente;
- Maior vazão na captação de água;
- Fácil limpeza;
- Possibilidade de ser utilizado em diversos locais;
- Sistema Anti-Inseto;
- Esteticamente agradável.

- Em operações de carga e des-
carga, evitar atritos e batidas 
nas embalagens;
- Estocar em local seco, de fácil 
acesso e isento da ação direta 
ou de exposição contínua da luz 
solar.
- Não utilizar produtos quími-
cos para limpeza e manutenção.
- Certifique-se que suas mãos 
estão isentas de areia, cimento, 
gordura e água ao manusear o 
produto.

- Base e Tampa produzidos em 
poliestireno de alto impacto 
(PSAI);
- Grade de proteção produzida 
em polipropileno (PP);
- Indicado para tráfego de 
pedestres;
- Validade indeterminada.

- A ESTRELA assegura a garantia 
deste produto, conforme 
previsto no CDC (Código de 
Defesa do Consumidor), esten-
dida para 12 meses, contra 
falhas de funcionamento e 
fabricação desde que instalado 
de forma adequada;
- Aplica-se a cobertura desta 
garantia às condições normais 
de uso, com exceção de que-
bras, defeitos, deformações e 
falhas de desempenho proveni-
entes da má utilização ou 
manutenção inadequada do 
produto;
- A garantia está condicionada a 
não violação do produto e apre-
sentação da NF de aquisição.

- 10x10cm
- 15x15cm
- 5x50cm
- 5x70cm
- 5x90cm

Gabarito de corte do 
revestimento da base

Gabarito de corte do 
revestimento da tampa oca

Medida externa da base do ralo

10x10cm - 11,7x11,7cm
15x15cm - 16,7x16,7cm

5x50cm - 52x7cm
5x70cm - 72x7cm
5x90cm - 92x7cm

Medida interna da tampa oca

10x10cm - 9,7x9,7cm
15x15cm - 14,8x14,8cm

5x50cm - 5x50cm
5x70cm - 5x70cm
5x90cm - 5x90cm

BEGE BRANCO CINZA MARROM PRETO

- Base do Ralo
- Tampa oca
- Grade anti-insetos

Quadrado

Linear
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RALO INVISÍVEL 

 Encaixe a tampa sobre a base do ralo.
Após o período de secagem, limpe qualquer resíduo de material.

 Escolha o local onde o produto será instalado e defina o 
caimento do piso em direção ao ralo.

 Instale a caixa sifonada conforme seu projeto hidráulico, 
deixando espaço necessário para instalação da base do ralo sobre 
a caixa sifonada.

 - Corte no revestimento, antes do assentamento, um furo 
quadrado conforme as dimensões da BASE DO RALO (Vide gabari-
to);
 - Corte o revestimento, retirado do procedimento anterior, 
conforme as dimensões da TAMPA OCA (Vide gabarito);

 Obs:
A- É importante lixar o corte para que não haja rebarbas e imper-
feições, permitindo um encaixe perfeito entre as peças
B- A espessura do disco da serra deve ser compensada para evitar 
que o piso fique menor.

 Fixação do revestimento na TAMPA OCA:
  
-  Lixe a parte interna da TAMPA OCA de modo a torná-la áspera. 
Em seguida, lave para retirar o pó.
- Realize um teste para certificar que o alinhamento entre o revesti-
mento e o produto está correto.
- Cole o revestimento na TAMPA OCA com adesivo PU ou argamas-
sa.

Obs:
A- Certifique-se de colocar a quantidade necessária de selante, 
sem deixar espaços vazios. O ideal é que saia um pequeno excesso 
pelas bordas.
B- Lembre-se de deixar o revestimento nivelado com a borda da 
TAMPA OCA.

 Fixação da BASE DO RALO no piso:
  
-  Antes de colar, verifique se a base do ralo está nivelada com o 
piso;
- Cole a base do ralo com argamassa sobre o prolongador/caixa 
sifonada;
- Recomenda-se deixar de 1mm a 2mm de queda direcionada ao 
ralo; 

Instruções

Instalação
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RALO INVISÍVEL

Instruções

Instalação

 Escolha o local onde o produto será instalado e defina o 
caimento do piso em direção ao ralo.

 Encaixe a tampa sobre a base do ralo.
Após o período de secagem, limpar qualquer resíduo de material.

 - Corte no revestimento, antes do assentamento, um furo 
linear conforme as dimensões da BASE DO RALO (Vide gabarito);
 - Corte o revestimento, retirado do procedimento anterior, 
conforme as dimensões da TAMPA OCA (Vide gabarito);

 Obs:
A- É importante lixar o corte para que não haja rebarbas e imper-
feições, permitindo um encaixe perfeito entre as peças
B- A espessura do disco da serra deve ser compensada para evitar 
que o piso fique menor.

 Fixação do revestimento na TAMPA OCA:
  
-  Lixe a parte interna da TAMPA OCA de modo a torná-la áspera. 
Em seguida, lave para retirar o pó.
- Realize um teste para certificar que o alinhamento entre o revesti-
mento e o produto está correto.
- Cole o revestimento na TAMPA OCA com adesivo PU ou argamas-
sa.

Obs:
A- Certifique-se de colocar a quantidade necessária de selante, 
sem deixar espaços vazios. O ideal é que saia um pequeno excesso 
pelas bordas.
B- Lembre-se de deixar o revestimento nivelado com a borda da 
TAMPA OCA.

 Fixação da BASE DO RALO no piso:
  
-  Antes de colar, verifique se a base do ralo está nivelada com o 
piso;
- Instale a tubulação/conexão de saída com adesivo plástico de 
PVC, conforme seu projeto hidráulico;
- Cole a base do ralo com argamassa; 
- Recomenda-se deixar de 1mm a 2mm de queda direcionada ao 
ralo; 

Obs:
A- A tubulação/conexão de saída do ralo deve obrigatoriamente 
estar conectada à uma caixa sifonada, evitando o retorno de mau 
cheiro.
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RALO INVISÍVEL

Dimensões

Referência: 

Peso (g):

Cor: Código de Barras: 

Produto: Ralo invisivel 10x10cm 
116 

1701
1702
1703
1704
1705

Bege             
Branco         
Cinza
Marrom
Preto 

Cor:
Bege             
Branco         
Cinza
Marrom
Preto 

7898648031653
7898648031660
7898648031677
7898648031684
7898648031691

Referência: 

Peso (g):

Código de Barras: 

Produto: Ralo invisivel 15x15cm 
218

1615
1616
1617
1618
1619

7898648031110
7898648031127
7898648031134
7898648031141
7898648031158

Possui saída DN100mm e 150 mm

Possui saída DN 100mm 
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Dimensões

Cor:
Bege             
Branco         
Cinza
Marrom
Preto 

Cor:
Bege             
Branco         
Cinza
Marrom
Preto 

Cor:
Bege             
Branco         
Cinza
Marrom
Preto 

Referência: 

Peso (g): 288

Código de Barras: 

Produto: Ralo invisivel 5x50cm 

1706
1707
1708
1709
1710

7898648032063
7898648032070
7898648032087
7898648032094
7898648032100

Referência: 

Peso (g): 358

Código de Barras: 

Produto: Ralo invisivel 5x70cm 

1711
1712
1713
1714
1715

7898648032117
7898648032124
7898648032131
7898648032148
7898648032155

Peso (g): 454

Código de Barras: 

Produto: Ralo invisivel 5x90cm 

1716
1717
1718
1719
1720

7898648032162
7898648032179
7898648032186
7898648032193
7898648032209

Possui saída DN 40mm 

Possui saída DN 40mm 

Possui saída DN 40mm 

RALO INVISÍVEL
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