
RALO LINEAR MODULAR

FunçãoConteúdo da Embalagem

Aplicação

Benefícios

Informações Técnicas

Observações sobre 
manuseio e transporte

Garantia
Tamanhos

Cores

Escoamento de água em determina-
dos locais.

Utilizada para escoamento de água 
em pisos, principalmente em locais 
onde necessita a instalação em 
sequência, como piscinas.

- Design moderno e Inovador;
- Harmoniza com qualquer ambiente;
- Maior vazão na captação de água;
- Fácil limpeza;
- Possibilidade de ser utilizado em diversos locais;
- Permite solda com adesivo de PVC;
- Esteticamente agradável.
- Possibilita instalação em sequência 

- 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.

- Grelha produzida em termo-
plástico abs ou inox 430
- Base produzida em termo-
plástico abs
- Possui 1 entrada/saída DN 
40mm (opção para ralo sequen-
cial)
- Possui 1 saída central DN 
40mm com opção de sifonagem
- 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.

- 6x50cm

BRANCO

- Ralo linear modular 
- Grelha 
- Tampão DN 40 mm 

Branca

Inox

Luxo

1

INOX

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

https://estrelaacessorios.com.br/
https://www.instagram.com/estrelaacessorioseconexoes/
https://www.youtube.com/channel/UCw5sJ82v8t7kIDQdU5RqU4g
https://www.facebook.com/Estrela-Acess%C3%B3rios-108579627281901/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5511998014889&text&app_absent=0


 - Escolha o local onde o produto será instalado e defina o 
caimento do piso em direção ao ralo
 - Instale a tubulação/conexão de saída com adesivo plásti-
co de PVC, conforme seu projeto

 Encaixe os ralos através das saídas laterais e corte as 
tampas internas para que haja comunicação entre eles, utilizando 
adesivo plástico de PVC

 - Confira o alinhamento/nível do piso
 - Cole a base do ralo com argamassa

 Obs:
A- Feche a saída central do ralo que não será conectado na rede. 
Utilize a tampa que acompanha o produto
B- No momento da concretagem da calha, o produto deve estar com 
a grelha encaixada para evitar possíveis deformações

 Após o período de secagem, limpe qualquer resíduo de mate-
rial e retire a película protetora da grelha inox 

Instruções

RALO LINEAR MODULAR

2
revestimento
tubulação

calha
concreto

alinhamento

tampa



Dimensões

Cor:
Branco         

Cor:
Cromado

Cor:
Cromado 

Referência: 

Peso (g): 332

Código de Barras: 

Produto: Ralo linear modular - branca

14417898936722720

Referência: 

Peso (g): 352

Código de Barras: 

Produto: Ralo linear modular - inox

16317898648031226

Referência: 

Peso (g): 368

Código de Barras: 

Produto: Ralo linear modular - luxo

16327898648031233

Possui saída DN 40mm 

Possui saída DN 40mm 

Possui saída DN 40mm 

RALO LINEAR MODULAR
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