
RALO PREMIUM

Função
Conteúdo 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.
- Validade indeterminada

- 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 químicos 
para limpeza e manutenção.
- Certifique-se que suas mãos 
estão isentas de areia, cimento, 
gordura e água ao manusear o 
produto.

- Validade indeterminada

Quadrado:
- Tampa em inox 430
- Base em poliestireno de alto 
impacto (PSAI)
- Possui saída dn 100mm e dn 
150mm
- Permite solda com adesivo de 
pvc.

Linear:
- Tampa em inox 430
- Base em poliestireno de alto 
impacto (PSAIi)
- Possui 1 saída dn 40mm
- Acompanha sifão removível 
retentor de mau cheiro
- Permite solda com adesivo de 
PVC

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

- 15x15cm
- 5x70cm

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

- Base do Ralo
- Tampa oca
- Grade de proteção
- Fecho automático (exceto linear)

Quadrado

Linear

1

INOX

Gabarito de corte do 
revestimento da base

Gabarito de corte do 
revestimento da tampa oca

Medida externa da base do ralo

15cmx15cm - 16cmx16cm
5x70cm - 70,3cmx5,3cm

Medida interna da tampa oca

15cmx15cm - 15,2cmx15,2cm
5x70cm - 69,4cmx4,1cm

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


RALO PREMIUM

QUADRADO

 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:
  
- Cole o revestimento na TAMPA OCA com adesivo PU.

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.

 Fixação da BASE DO RALO no piso:
  
-  Antes de colar, confira o alinhamento e nivelamento da tampa e 
base com o revestimento, respeitando a distância de 3mm para 
melhor escoamento da água. 
-  Isole com adesivo PU entre o piso e a aba da base do ralo

Instruções

Instalação

revestimento
argamassa
adesivo PU
tubulação

calha
porta piso
concreto 2

revestimento calha

alinhamento



LINEAR

RALO PREMIUM

Instruções

Instalação

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

revestimento
argamassa
adesivo PU
tubulação

calha
porta piso
concreto

 Encaixe a tampa sobre a base do ralo.
Após o período de secagem, limpe 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:
  
- Cole o revestimento na TAMPA OCA com adesivo PU.

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.

 Fixação da BASE DO RALO no piso:
  
-  Antes de colar, confira o alinhamento e nivelamento da tampa e 
base com o revestimento, respeitando a distância de 3mm para 
melhor escoamento da água.
- Isole com adesivo PU entre o piso e a aba da base do ralo

3

alinhamento



RALO PREMIUM

Dimensões

Referência: 

Peso (g):

Cor: Código de Barras: 

Produto: Ralo premium 15x15 cm
370 

1620Cromado 7898648031172

Possui saída DN 100mm 150 mm

4

Peso (g): 544
Produto: Ralo premium 5x70 cm

Possui saída DN 100mm e 150 mm 

Referência: Cor: Código de Barras: 
1621Cromado 7898648031189
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