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Geberit Silent-PP.
O sistema para drenagem  
de edifícios de vários andares.
Com o Geberit Silent-PP, o novo sis-
tema de abocardar para drenagem de 
águas residuais prediais, optimizado 
hidráulica e acusticamente, e com uma 
variedade de  diâmetros e acessórios, 
podendo todos os tubos de drenagem 
de águas residuais prediais  ser insta-
lados de forma rápida, simples e  
económica, com redução de ruído. 
Compatível com o sistema drenagem 
de águas residuais silencioso Geberit 
Silent-db20, através de adaptadores, 
permite acrescentar uma maior  
segurança a todo o sistema. Isto é 
“Know-How Installed”.

Som do  
silêncio.
Geberit Silent-PP



Boas performances acústicas
O novo sistema de drenagem de 
águas residuais Geberit Silent-PP 
com ligação de abocardar é cons-
tituído por tubo com 3 camadas  
e acessórios optimizados hidrauli-
camente. É particularmente re-
comendado para tubos de queda 
e instalação no pavimento que 
exijam baixos níveis de ruídos.  
O design interior dos acessórios 
foi concebido de forma a garantir 
uma optimização hidráulica e a 
reduzir o nível de ruído provocado 
pelo fluxo de descarga nas tuba-
gens e prumadas.

Elevada rigidez do O-ring e  
vedantes fiáveis
A elevada rigidez dos acessórios 
Geberit Silent-PP, reforçados com 
nervuras, asseguram uma insta-
lação fácil e segura. O O-ring, em 
EPDM, inserido numa cavidade 
com profundidade adequada e 
tes ta do ao longo de décadas, 
confere ao sistema uma garantia 
de estanquidade adicional e  
permanente.

Resistente a baixas temperaturas
Dadas as características dos 
materiais, o tubo Geberit Silent-PP 
resiste a temperaturas baixas sem 
risco de fractura ou degradação.

Resistências aos raios UV
A incorporação de negro de fumo 
nos tubos e acessórios Geberit 
Silent-PP conferem-lhes resistência 
precoce ao envelhecimento, evi-
tando a degradação e fissuração 
provocadas pela exposição ao sol 
e mantendo intactas as qualidades 
do sistema. Deste modo, os tubos 
e acessórios podem ser armaze-
nados ao ar livre durante breves 
períodos.

Dilatação linear reduzida
O tubo Geberit Silent-PP, com  
3 camadas, tem uma dilatação 
linear reduzida, não requerendo, 
por isso, a utilização de juntas  
de dilatação. Deste modo veri-
fica--se uma redução no tempo 
de instalação e em custos de 
material.

Profundidade de inserção  
controlável
A profundidade de inserção do 
tubo no acessório é visualmente 
controlada no exterior de cada 
acessório, que contém um ba-
tente limitador da inserção. Esta 
característica facilita o trabalho 
do instalador e garante uma maior 
segurança em todas as ligações.

Sistema Geberit Silent-PP
O sistema Geberit Silent-PP 
apresenta tubos e acessórios 
nos diâmetros DN 40, 50, 75, 90 e 
110 mm. Pode ser combinado de 
forma segura e fácil com o sistema 
Geberit Silent-db20, disponível  
até ao diâmetro exterior 160 mm.  

Adaptador de transição  
A gama inclui adaptadores com 
grampos em aço inox, para ligação 
dos tubos Geberit Silent-PP ao 
Geberit Silent-db20. O adaptador 
não removível garante uma ligação 
segura dos dois sistemas Geberit. 
Também nestas circunstâncias  
se mantêm todas as garantias dos 
produtos Geberit.

Maior capacidade de drenagem
A geometria dos acessórios per-
mite uma maior capacidade de 
drenagem, possibilitando, para 
um dado projecto, a utilização de 
acessórios de menor diâmetro, 
com a consequente redução do 
custo total em materiais.

Fácil alinhamento
Todos os acessórios do sistema 
Geberit Silent-PP têm uma mar-
cação angular de 30º para o cor-
recto alinhamento. Esta marcação 
facilita o ângulo de inserção 
tubo--acessório pretendido.

Do tubo com 3 camadas ao  
design dos acessórios. 
10 boas razões para utilizar o novo  
sistema de drenagem de águas  
residuais Geberit Silent-PP  
com ligação de abocardar.


