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I DISPOSIÇÕES GERAIS 
1 Através da aprovação geral de fiscalização de obras é demonstrada a utilidade e aplicabilidade do objeto de 

aprovação tal como definido nas prescrições de construção estatais. 

2 Se, no âmbito da aprovação geral de fiscalização de obras, forem feitas exigências paras os peritos 
específicos e requerida a experiência das pessoas encarregadas da produção de produtos e elementos de 
construção, segundo o § 17 secção 5 das regras de construção federais, deve ser observado que a 
competência e experiência também podem sem comprovadas mediante provas equivalentes de outros 
Estados-Membros da União Europeia. É igualmente aplicável nos termos do Acordo do Espaço Económico 
Europeu (EEE) ou segundo provas equivalente apresentadas por acordos bilaterais.  

3 A aprovação geral de fiscalização de obras não substitui as aprovações, permissões e certificações 
legalmente prescritas para a execução dos projetos de construção. 

4 A aprovação geral de fiscalização de obras é concedida sem prejuízo dos direitos de terceiros e, 
especialmente, dos direitos de propriedade privada. 

5 Os produtores e distribuidores do objeto de aprovação disponibilizaram, sem prejuízo de outras disposições 
nas "Disposições Especiais", ao utilizador do objeto de aprovação, cópias da aprovação geral de 
fiscalização de obras e informaram que a aprovação deve ser aplicada no lugar atual de uso. A pedido, 
serão disponibilizadas cópias desta aprovação às autoridades envolvidas. 

6 A aprovação geral de fiscalização de obras só poderá ser reproduzida integralmente. A publicação de 
trechos exige o consentimento do Instituto Alemão de Tecnologia de Construção. Os textos e imagens do 
material de propaganda não podem contradizer esta aprovação geral. No caso de haver diferenças entre a 
versão alemã desta aprovação e a sua tradução para inglês, a versão alemã deverá prevalecer. As 
traduções desta aprovação devem estar de acordo com a notificação da "Tradução não auditada pelo 
Instituto Alemão de Tecnologia de Construção da versão alemã original”. 

7 A aprovação geral de fiscalização de obras é revogável. As disposições desta aprovação podem ser 
posteriormente complementadas e alteradas, em especial se novas descobertas técnicas exigirem este 
procedimento.  
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II DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

1 Objeto de aprovação e campo de aplicação 

Esta aprovação geral de inspeção de obras aplica-se à produção e utilização dos tubos e e acessórios de 
aborcardar nas dimensões nominais DN 32 até DN 160 com a designação "Geberit Silent -PP” para as 
instalações no interior dos edifícios. A parede dos tubos com uma ou duas pontas de abocardar é composta 
de três camadas. A camada interior branca e a exterior preta consiste num copolímero de polipropileno (PP-
C). A camada média de cor cinza consiste em polipropileno reforçado com mineral. A parede homogénea 
dos acessórios consiste em polipropileno negro preenchido com mineral. 
Os tubos e acessórios possuem elementos normalmente inflamáveis e cumprem os requisitos da classe do 
material de construção B2 de acordo com DIN 4102-11. Estes tubos e acessórios podem ser usados em 
tubos de águas residuais dentro dos edifícios. No exterior dos edifícios, podem ser utilizados tubos e 
acessórios de acordo com a designação de utilização "BD" de acordo com a DINEN1451-12. Os tubos só 
podem ser destinados ao escoamento de águas residuais, de acordo com a DIN 1986-33 que não tenham 
temperaturas mais altas do que aquelas previstas na DIN EN 4764. Além disso, os tubos cumpriram com a 
tensão de impacto a -10 °C de acordo com a DIN EN 1451-12 e podem estar marcados com "cristal de gelo". 
Se tais tubos atravessarem as paredes e os tetos, devem ser tomadas medidas contra a propagação de fogo 
e fumo em conformidade com os regulamentos de inspeção de obras (p. ex. DIN 4102-115). 

2 Disposições para os canos de esgoto e acessórios 

2.1 Características e composição 
2.1.1 Informações gerais 

Salvo disposição em contrário, aplicam-se os requisitos da norma DIN EN 1451-12. 
2.1.2 Material 

A composição de polipropileno reforçado com mineral deve corresponder à formulação armazenada no 
Instituto Alemão de Tecnologia de Construção e no órgão de controlo externo. O material de composição 
não controlado não pode ser utilizado. É permitida a utilização do material circulante da mesma formulação 
das instalações de produção do requerente. 

                   DIN 4102-1                    Inflamabilidade de materiais e elementos de construção - Parte 1: Materiais de     
construção; Conceito, requisitos e testes; data de publicação: 1998-05 em conjunto com a 
revisão 1; data de publicação: 1998-08 

DIN EN 1451-1 Sistemas de tubos em plástico para drenagem da água (de baixa e alta temperatura)     
dentro da estrutura do edifício - polipropileno (PP) - parte 1: requisitos para tubos, 
acessórios e sistemas de tubagens, versão alemã EN 1451-1:1998; data de publicação: 
1999-03  

DIN 1986-3 Sistemas de drenagem para edifícios e terrenos – parte 3: regulamentos para operação e    
manutenção; data de publicação: 2004-11  

DIN EN 476                     Requisitos gerais para componentes de tubos e tubagens de esgoto para drenagem por         
                                                   gravidade; versão alemã EN 476:1997; data de publicação: 1997-08 
DIN 4102-11  Comportamento do fogo para materiais e componentes de construção; revestimentos e    
                              buchas dos tubos, veios e condutas de instalação, bem como aberturas de inspeção;     

conceitos, requisitos e testes; data de publicação: 1985-12
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2.1.3 Densidade 

 

Os acessórios de polipropileno reforçado com mineral têm uma densidade de 1,12 g/cm3 até 1,25 g/cm3. A 
densidade deve ser verificada nos acessórios acabados. 

2.1.4 Índice de fluidez 
Quando testado de acordo com a secção 2.3.2, os tubos e acessórios devem possuir os seguintes valores 
MFR: 

 

Os acessórios de polipropileno reforçado com mineral possuem um índice de fluidez de 0,4 - 2,0 g/10 min 
(MFR 230 °C/ 2,16 kg). 

2.1.5  Estabilidade térmica 
O valor OIT a 200 °C dos materiais de polipropileno reforçado de mineral dos tubos e acessórios, 
determinado de acordo com o processo de teste descrito na secção 2.3.3, não deve ser inferior a 8 minutos. 

2.1.6 Resistência ao impacto 

                Resistência ao impacto dos tubos 

A resistência ao impacto dos tubos de esgoto segundo o teste da secção 2.3.2 é menor que 10 % das 
amostras testadas. 

Resistência ao impacto dos acessórios 
A resistência ao impacto dos acessórios deve ser testada de acordo com o método descrito na secção 2.3.2 
e é menor que 10 % dos acessórios testados. 

2.1.7 Cor 
A cor da camada externa é preta, da camada interna é branca e da camada central é cinza. Os acessórios 
são contínua e uniformemente pintados de preto. 

2.1.8 Dimensões 
As dimensões dos tubos e dos acessórios devem respeitar as especificações no apêndice 1 até 32; as 
dimensões dos encaixes e das extremidades dos tubos devem respeitar a norma DIN EN 1451-12. 

2.1.9 Inflamabilidade 
Os tubos e acessórios cumprem os requisitos de materiais normalmente inflamáveis da classe de materiais 
de construção B2 segundo a norma DIN EN 4102-11.  

As camadas dos   tubos devem ter as seguintes densidades: 

Camada Densidade em g/cm3 
Externa 0,90-0,95 

Central 1,12-1,25 

Interna 0,90-0,95 

Camada MFR 230°C/ 2,16 kg 

Externa 0,2-0,4 
Central 0,4-1,3 

Interna 0,3-0,5 
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2.1.10 Vedações elastoméricas 
As ligações de encaixe dos acessórios e as vedações elastoméricas correspondentes cumprem os requisitos 
da norma DIN EN 681-1®. 

2.2 Produção, embalagem, transporte, armazenamento e rotulagem 
2.2.1 Produção 

Os tubos de esgoto descritos na secção 2.1 devem ser produzidos em processo de coextrusão e os 
acessórios num processo de injeção, de acordo com a secção 2.3.2. Durante a produção, os seguintes 
parâmetros de produção (se existirem) devem ser calibrados e registados para cada novo lote e cada 
arranque da máquina: 

-  Dosagem da matéria-prima 

-  Temperatura das zonas individuais 

-  Pressão da massa 

-  Pressão 

-  Velocidade de escoamento 

-  Tempo de resfriamento 

-  Dimensões 

-  Espessura da junta soldada 

-  Pressão negativa 

-  Velocidade do parafuso 

2.2.2 Embalagem, transporte e armazenamento 
Os tubos e acessórios devem ser armazenados e transportados de modo que não se deformem de forma 
que os prejudique. Os encaixes dos tubos devem estar livres por todos os lados. A altura entre os tubos no 
local de construção ou em depósito temporário não deve exceder 1,5 m, mesmo se houver madeira entre os 
tubos. Os tubos e acessórios devem ser cuidadosamente manuseados por volta de 0 °C ou menos devido à 
reduzida resistência ao impacto. 

2.2.3 Rotulagem 
Os tubos e acessórios devem ser rotulados pelo fabricante com a marca de conformidade (Ü-Zeichen) de 
acordo com os regulamentos da marca de conformidade com o país correspondente, incluindo o número de 
aprovação Z-42.1-432. A rotulagem só pode ser realizada se forem cumpridas as exigências da secção 2.3 
para avaliação de conformidade. 
Além disso, os tubos e acessórios devem estar claramente visíveis e resistentes de modo a identificar 
respectivamente o/a: 

-  Largura nominal 

-  Ângulo (p. ex. Por arcos) 

-  Fábrica de produção 

-  Ano de produção 

-  Tubo de drenagem de águas residuais doméstico "BD" segundo a norma DIN EN 1451-12 

-  Classe do material de construção B2 segundo a norma DIN 4102-11 

DIN EN 681-1 Vedações elastoméricas -Requisitos dos materiais para vedação dos tubos para utilização no  
abastecimento de água e drenagem - parte 1: borracha vulcanizada; versão alemã EN 681-
1:1996 + A1:1998 + A2:2002 + AC:2002; data de publicação: 2003-05 em conjunto com a 
emenda 1 da norma DIN EN 681-1: 2003-05: data de publicação: 2003-08
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2.3 Avaliação de conformidade 
2.3.1 Informação geral 

A declaração de conformidade dos tubos e acessórios com as disposições desta aprovação geral de 
fiscalização de obras deve ser feita para cada fábrica através de um certificado de conformidade com base 
num controlo de produção de fábrica e numa monitorização externa regular dos tubos e acessórios em 
consonância com as seguintes disposições. 
Para a emissão do certificado de conformidade e da monitorização externa, incluindo os testes do produto a 
serem realizados, o fabricante dos tubos e acessórios deve registá-lo no órgão responsável pela certificação 
e num órgão de controlo reconhecido. 
O órgão responsável pela certificação deve notificar o Instituto Alemão de Tecnologia de Construção através 
de uma cópia de emissão do certificado de conformidade. 

2.3.2 Controlo de produção de fábrica 
Em cada fábrica deve ser criado e realizado um controlo de produção de fábrica. Por controlo de produção 
de fábrica entende-se a monitorização contínua da produção realizada pelo fabricante, garantindo que os 
produtos de construção fabricados cumpram as disposições desta aprovação geral. 
O controlo de produção de fábrica deve incluir pelo menos as medidas listadas a seguir. 
Descrição e teste da matéria-prima e dos componentes 
A composição do polipropileno reforçado com mineral e o seu teste devem estar em conformidade com as 
disposições encontradas na secção 2.1 e nas indicações de formulação registadas junto do Instituto Alemão 
de Tecnologia de Construção e no Órgão Externo de Monitorização. Para provar a qualidade da matéria-
prima, o fabricante deverá apresentar em cada entrega a validação das especificações acordadas mediante 
um certificado de conformidade 2.2 de acordo com a norma DIN EN 102047. 
O cumprimento dos requisitos da norma DIN EN 681-1® em conjunto com a norma DIN 40608 para as 
vedações elastoméricas também deve ser validado pelos certificados de fábrica e deve incluir o certificado 
de conformidade de um órgão de certificação reconhecido por pré-fornecedores em cada entrega. 

Controlos e testes a serem realizados durante a fabricação: 

As especificações descritas na secção 2.2.1 devem ser cumpridas. 

Provas e testes que devem ser realizados no produto de construção acabado: 

Devem ser verificados os requisitos da norma DIN EN 1451-12 e os requisitos das secções seguintes: 
 
- 2.1.3 Densidade 
O cumprimento dos valores máximos descritos na secção 2.1.3 para a densidade deve ser verificado de 
acordo com a norma DIN EN ISO 1183-19, processo A, para cada máquina e dimensão dos tubos e 
acessórios quatro vezes por ano de produção e na troca de qualquer matéria-prima. 

DIN EN 10204 Produtos metálicos – tipos de documentos de inspeção; versão alemã 
EN 10204:2004; data de publicação: 2005-01  

DIN 4060 Ligações dos ramias e tubos de esgoto com vedações elastoméricas - 
Requisitos e testes nas ligações dos tubos que contêm vedações elastoméricas; data de 
publicação: 1998-02 

DIN EN ISO 1183-1    Plásticos - Os métodos para a determinação da densidade de plásticos acelulares –Parte 1:      
                                                   método de imersão, método com picnómetro para medição de líquidos e processo de     
                                                 titulação (ISO 1183-1:2004); versão alemã EN ISO 1183-1:2004; data de publicação: 2004-

05  
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-  2.1.4 Índice de fusão 
O cumprimento dos valores máximos descritos na secção 2.1.4 para o índice de fusão segundo a norma 
DIN EN ISO 113310 deve ser verificado em cada ano de produção e durante cada troca da matéria-prima. 

-  2.1.6 Resistência ao impacto 
A resistência ao impacto dos tubos e acessórios deve ser testada em cada sistema de moldagem por 
injeção e extrusão uma vez por cada semana após a produção e dimensão de acordo com a norma DIN 
EN 1451-12, secção 7.1. 
Se a taxa de ruptura permitida nos tubos for excedida, deve-se repetir os testes dos tubos previamente 
produzidos nestas dimensões (em 20 novas amostras de tubo). A taxa de ruptura da primeira e da 
segunda tentativa em conjunto é decisiva. Se a taxa de ruptura for excedida novamente, toda a 
quantidade produzida entre o último teste bem-sucedido e o teste que falhou deve ser descartada. 
A resistência ao impacto dos acessórios deve ser verificada em 10 distintos acessórios. As amostras 
devem ser retiradas da produção corrente. Destas, 5 acessórios devem ser armazenados durante pelo 
menos 2 horas a uma temperatura de (23±2)  °C. À mesma temperatura, cada um destes 5 acessórios 
deve ser largado em queda livre, orientados de distintas formas, num piso plano concreto a partir de uma 
altura de (1 ± 0,05) m. 
Se não houver ruptura, o teste será bem-sucedido. Se um acessório se romper, o teste deve ser 
prolongado aos outros 5 acessórios. Se mais de 10% das amostras se romperem, o volume de produção 
afetado deverá ser eliminado até ao último teste ser bem-sucedido. 

-  2.1.7 Cor 
A coloração contínua dos tubos e acessórios que estão de acordo com as conclusões da secção 2.1.7 
deve ser testada para os tubos a cada duas horas depois da produção por cada máquina e dimensão e 
para os acessórios, pelo menos, a cada quatro horas depois da produção. 

-  2.1.8 Dimensões 
A estabilidade dimensional deve ser testada para cada máquina e dimensão para os tubos a cada oito 
horas depois da produção e a quatro horas para os acessórios. 
Em particular, devem ser verificadas as seguintes dimensões: 

Diâmetro externo dem 

Espessura total da parede emin und em max 

Diâmetro interno do encaixe dsm,min 

Espessura da parede do encaixe e2imin 

Espessura da parede da ranhura e3,min 

Comprimento do encaixe atrás do, ranhura Amin 

Comprimento da ponta do encaixe Bmin 

Comprimento da ponta do encaixe,  

incluindo a largura da ranhura  Cmax 

Espessuras da parede das camadas individuais dos tubos 

- 2.1.10 Vedações elastoméricas dos meios de vedação 
O requerente deve verificar em cada entrega a conformidade com as provisões encontradas na secção 
2.1.10 dos meios de vedação elastoméricos 

DIN EN ISO 1133                       Plástico- Determinação do Índice de fluidez (MFR) e o caudal volumétrico 
 (MVR) dos termoplásticos (ISO 1133:2005); versão alemã EN ISO 1133:2005; data de 
publicação: 2005-09  
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para constatar que as vedações elastoméricas ou seus documentos de acompanhamento contenham a 
marcação de conformidade CE e os detalhes específicos para a norma DIN EN 681-16. 

2.2.1 Fabricação (contínua) 
O cumprimento com os requisitos para fabricação descritos na secção 2.2.1 devem ser continuamente 
verificados durante a produção. 

2.2.3 Marcação (contínua) 
O cumprimento dos requisitos de marcação descritos na secção 2.2.3 devem ser verificados 
continuamente durante a produção. 

Os resultados de controlo de produção de fábrica devem ser registados. Os registos devem conter pelo 
menos as seguintes informações: 

-  A identificação do produto de construção da matéria-prima e dos componentes 

-  O tipo de controlo ou teste 

-  A data da produção e teste do produto de construção da matéria-prima 

-        O resultado dos controlos, testes e, se for o caso, a comparação com os requisitos 
-  A assinatura do responsável pelo controlo de produção de fábrica 
Os registos devem ser conservados por pelo menos cinco anos e submetido ao órgão de monitorização 
externo. São enviados ao Instituto Alemão de Tecnologia de Construção e, sob pedido, à repartição de 
inspeção superior competente. 
Caso o resultado do teste seja insatisfatório, o fabricante deve tomar as medidas necessárias para corrigir o 
defeito. Os produtos de construção que não cumprem os requisitos devem ser tratados de tal forma que não 
haja confusões com os produtos conformes. Após corrigir o defeito – se for tecnicamente possível e 
necessário para a aprovação da correção do defeito – deve-se repetir imediatamente o teste em questão. 

2.3.3 Monitorização externa 
Em cada fábrica, o controlo de produção de fábrica deve ser testado regularmente mediante uma 
monitorização externa pelo menos duas vezes por ano. 
No âmbito do controlo externo, os requisitos descritos na norma DIN EN 1451-12 e as determinações das 
seguintes seções devem ser verificados: 

-  2.1.2 Matéria-prima 

-  2.1.3 Densidade 

-  2.1.4 Índice de fusão 

-  2.1.5 Estabilidade térmica segundo a norma DIN EN 72811 

-  2.1.6 Resistência ao impacto 

-  2.1.7 Cor 

-  2.1.8 Dimensões 

-  2.1.9 Inflamabilidade 

-  2.1.10 Vedações elastoméricas 

-  2.2.1 Fabricação 

-  2.2.3 Marcação. 

DIN EN 728                                 Tubulação plástica e sistema do tubo de proteção - Tubos e acessórios feitos de 
poliolefinas     

  - Determinação do tempo de indução de oxidação; versão alemã EN 728:1997; data de    
   publicação: 1997-03



 

 

Aprovação geral de fiscalização de obras No. Z-42.1-432                                 Página 9 de 9    17 de julho de 2015 

A amostragem e os testes são de responsabilidade do órgão de monitorização acreditado e devem estar de 
acordo com o número de amostras segundo a norma DIN 19560-101. 

Os resultados da certificação e monitorização externa devem ser mantidos por pelo menos cinco anos. A 
pedido, eles devem ser fornecidos pelo órgão de certificação ou de controlo ao Instituto Alemão de 
Tecnologia de Construção e à repartição de inspeção superior competente. 

3 Disposições de implementação 

3.1 Informações gerais 
Para a implementação aplicam-se os requisitos da norma DIN 1986-10013 em conjunto com a norma DIN EN 
12056-114 sendo que nada mais será doravante especificado. 

3.2 Medidas contra a propagação do incêndio e fumo 
Se forem realizadas ligações de tubos nos tetos ou paredes de acordo com esta aprovação geral de 
fiscalização de obras, para as quais são feitas exigências de inspeção de construção em termos da duração 
de resistência a incêndios, assim: 

- devem cumprir-se as normas de fiscalização de construção para a implementação técnica de proteção 
contra incêndio dos sistemas de tubulação ou para o revestimento das tubulações inflamáveis ou 

- devem colocar-se as vedações da tubagem segundo a aprovação geral de fiscalização de obras ou   

- devem tomar-se outras medidas para vedação, cuja adequação esteja de acordo com a norma DIN 
4102-114 mediante um certificado de aprovação geral, com base nos testes realizados. 

- Os regulamentos de construção e diretrizes de fiscalização de obras para a utilização de materiais 
inflamáveis em edifícios permanecem inalterados. 

3.3 Notas para instalação 
Os tubos e acessórios reforçados de mineral PP devem ser instalados na área de aplicação "BD" de acordo 

com a norma DIN EN 1451 -12. 

Rudolf Kersten (Chefe da Secção) Assinatura ilegível  

          

Instituto Alemão de Tecnologia de Construção Acreditado (selo) 

DIN 19560-10 Tubos e acessórios de polipropileno (PP) para tubos resistentes à água quente  
 (HT) dentro dos edifícios -parte 10: inflamabilidade, controle de qualidade e instruções de 
instalação; data de publicação: 1999-03  

 
DIN 1986-100 Sistemas de drenagem para edifícios e terrenos -parte 100: Disposições 

Adicionais para as normas DIN EN 752 e DIN EN 12056; data de publicação: 2002-03 em 
conjunto com a emenda 1 para a norma DIN 1986-100:2002-03; data de publicação: 2002-
12  

 
DIN EN 12056-1 Sistemas de drenagem por gravidade dentro dos edifícios –parte 1: requisitos gerais e de 

desempenho; versão alemã EN 12056-1:2000; data de publicação: 2001-01

 





Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Encaixe e tubos de abocardar Unidade 1

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 

 

 

 
 

 
 

Encaixe 

DN 
0d_sm 
m i n 

A 
m i n 

B 
m I n 

C 

m ax 

e2 
m i n e3 m i n 

32 32,3 24 5 18 1,4 1,0 
40 40,3 26 5 18 1,4 1,0 

50 50,3 28 5 18 1,4 1,0 

75 75,4 33 5 19 1,9 1.3 

90 90,4 34 5 21 2,4 2,1 

110 110,4 36 6 24 2,9 2,6 

125 125,4 38 7 26 3,3 3,0 

160 
160,5 41 9 32 4,2 3,7 

Extremidade de inserção 

DN 
0d_em 
m in 

0d_em 
m a x 

e 
m i n 

®m 
m a 
x 

e_a 
m i n 

e_i 
m i n 

f 
m i n 

ß 
m in 

32 32,0 32,3 1,8 2,2 0,25 0,25 0,60 15" 

40 40,0 40,3 1.8 2,2 0,25 0,25 0,60 15' 

50 50,0 50,3 1,8 2,2 0,25 0,25 0,60 15' 

75 75,0 75,4 2,3 2,8 0,25 0,25 0,77 15' 

90 90,0 90,4 2,8 3,3 0,25 0,25 0,93 15' 

110 110,0 110,4 3,4 4,0 0,25 0,25 1,13 15' 

125 125,0 125,4 3,9 4,5 0,25 0,25 1,30 15' 

160 160,0 160,5 4,9 5,6 0,25 0,25 1,63 15' 

 



Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

 

Tubos  e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 
Tubo de abocardar PP-MD 
 

 

 

 

 

Encaixe e 

extremidade de 

inserção 

  

DN 32   

DN 32   

DN 32   

DN 32   

DN 32   

DN 32   

DN 32   

DN 40   

DN 40   

DN 40   

DN 40   

DN 40   

DN 40   

DN 40   

DN 50   

DN 50   

DN 50   

DN 50   

DN 50   

DN 50   

DN 50   

DN 75   

DN75   

DN 75   

DN 75   

DN 75   

DN 75   

DN 75   

DN 90   

DN 90   

DN 90   

DN 90   

DN 90   

DN 90   

DN 90   

DN 110   

DN 110   

DN 110   

DN 110   

DN 110   

DN 110   

DN 110   

DN 125   

DN 125   

DN 125   

DN 125   

DN 125   

DN 125   

DN 125   

DN 160   

DN 160   

DN 160   

DN 160   

DN 160   

DN 160   

DN 160   

Encaixe 
 

Extremidade de 
inserção 

Encaixe e extremidade de inserção segundo a unidade 1 



Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 

 

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 
Tubo de abocardar PP-MD Unidade 3 
 

Encaixe e extremidade de inserção segundo a unidade 1

Art.-Nr. Encaixe 1 e 2 L 

861.680 DN 32 500 

861.681 DN 32 1000 
861.682 DN 32 1500 

861.683 DN 32 2000 

861.684 DN 32 3000 

861.530 DN 40 500 
861.531 DN 40 1000 
861.532 DN 40 1500 

861.533 DN 40 2000 
861.534 DN 40 3000 

861.535 DN 50 500 

861.536 DN 50 
1000 

861.537 DN 50 1500 

861.538 DN 50 2000 
861.539 DN 50 3000 

861.540 DN 75 500 

861.541 DN 75 1000 

861.542 DN 75 1500 
861.543 DN 75 2000 
861.544 DN 75 3000 

861.545 DN 90 500 

861.546 DN 90 1000 
861.547 DN 90 1500 

861.548 DN 90 2000 
861.549 DN 90 3000 

861.550 DN 110 500 

861.551 DN 110 1000 
861.552 DN 110 1500 

861.553 DN 110 2000 

861.554 DN 110 3000 
861.555 DN 125 500 

861.655 DN 125 1000 
861.656 DN 125 1500 

861.657 DN 125 2000 
861.658 DN 125 3000 

Encaixe 1 
 

Encaixe 2 



Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

 

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 
Encaixe e extremidade de inserção do acessório Unidade 4 
 
 

 

 

Encaixe 

 

Extremidade de inserção 

 

 

 



 
Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Curva PP-MD

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica       Unidade 5 
 

 

 

Art.-Nr. a 
Encaixe e extremidade 

de inserção 

  
 

Encaixe  Encaixe  
  

Extremidade de inserção 

Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4 



 
Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

União 45° PP-MD 

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 
         Unidade 6 

 

 

 

 

      Encaixe 1 

 

        Encaixe 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Extremidade de inserção 
 
 
 
 
 
 
Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4 

Art.-Nr. a 
Encaixe 1 extremidade 

de inserção 
Steckmuffe 2 



Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Forquilha dupla 87,5° PP-MD Unidade 7

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 

 

 

 

 
 
Encaixe 1 
 
Encaixe 2 
 
Encaixe 3 
 
 
Extremidade de inserção 

 

Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4

 

Art.-Nr. a 
Encaixe 1 e 

extremidade de 

inserção 

Encaixe 2 Encaixe 3 

861.491 45 DN 90 DN 50 DN 50 
861.365 45 DN 110 DN 50 DN 50 



Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Forquilha dupla  87,5° PP-MD Unidade 8

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encaixe 1 
 
Encaixe 2 
 
Encaixe 3 
 
 
Extremidade de inserção 

                                                

     Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4
 

Art.-Nr. a Encaixe 1 e extremidade 

de inserção 

Encaixe 2 

861.358 87,5 DN 90 DN 90 
 
 87,5 DN 110 DN 90 

861.363 87,5 DN 110 DN 110 

 





Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Forquilha dupla 87,5° PP-MD Unidade 7

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 

 

 

 

Art.-Nr. a 
Encaixe 1 e 

extremidade de 

inserção 

Encaixe 2 Encaixe 3 

861.366 87,5 DN 90 DN 90 DN 90 

861.367 87,5 DN 110 DN 110 DN 75 

861.368 87,5 DN 110 DN 110 DN 110 
861.649 87.5 DN 125 DN 110 DN 110 

Encaixe 1  Encaixe 2  Encaixe 3 
 
 

 

Extremidade de inserção 
 
 
 
Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4 



Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Forquilha de canto  87,5° PP-MD Unidada 10 

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 
 

 

 
 

  

Encaixe 3 

Encaixe 1

Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4 

Art.-Nr. a a2 a3 
Encaixe 1 e 

extremidade de 

inserção 

Encaixe 2 Encaixe 3 

861 370 87,5° 87,5° 90° DN 90 DN 90 DN 90 

861.371 87,5° 87,5° 90° DN 110 DN 110 DN 110 
861.650 87,5° 87,5° 90° DN 125 DN 110 DN 110 

Encaixe 2 

Extremidade de 
inserção 



Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Forquilha combinada 87,5° esquerda PP-MD Unidade 11  

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP”
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 
 

 

 

 

 

 
Encaixe 1 

 
Encaixe 2 

 
Encaixe 3 

 
Extremidade de inserção 

 

 
  

Art-Nr. a 
Encaixe 1 e 

extremidade de 

inserção 

Encaixe 2 Encaixe 3 

861.743 87,5 DN 90 DN 90 DN 50 

861.741 87,5 DN 110 DN 90 DN 50 
861.738 87,5 DN 110 DN 110 DN 50 

Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4



Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Forquilha combinada 87,5° PP-MD Unidade 12 

Tubos  e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP”
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 

 

 
 

 
 
 
 
 

Encaixe 1 
 
Encaixe 2 
 
Encaixe 3 
 
Extremidade de inserção

Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4

Art.-Nr. a a2 
Encaixe 1 e 

extremidade de 

inserção 

Encaixe 2 Encaixe 3 

661.812 87,5° 90° DN 110 DN 110 DN 75 

861 744 87,5° 90° DN 90 DN 90 DN 50 

861 864 87,5° 90° DN 110 DN 90 DN 50 
861.865 87,5° 90° DN 110 DN 110 DN 50 



Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Forquilha combinada 87,5° direita PP-MD

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 
          Unidade 13 

 

 
 

 

 
 
Encaixe 1 
 
Encaixe 2 
 
Encaixe 3 
 
 
Extremidade de inserção 
 
Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4 

Alt.-Nr. a a2 
Encaixe 1 e 

extremidade de 

inserção 

Encaixe 2 Encaixe 3 

861.811 87,5° 90° DN 110 DN 110 DN 75 

861.860 87,5° 90° DN 90 DN 90 DN 50 

861.861 87,5° 90° DN 110 DN 90 DN 50 

861.862 
87,5° 90° DN 110 DN 110 DN 50 





Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Forquilha dupla 87,5° ligação esquerda PP-MD Unidade 14

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP”
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Encaixe 1 
 
Encaixe 2 
 
Encaixe 3 
 
 
 
Extremidade de inserção 
 
 
Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4 
 
 

Art-Nr. a a2 
Encaixe 1 e 

extremidade de 

inserção 

Encaixe 2 Encaixe 3 

861.567 87,5° 90° DN 90 DN 90 DN 75 
861.569 87,5° 90‘ DN 110 DN 110 DN 75 



Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Redução excêntrica e curta PP-MD

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 
          Unidade 15   
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Encaixe 1 

 
Encaixe 2 
 
Encaixe 3 
 
 
 
Extremidade de inserção 
 
 
Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4 

 

 

 

 

Art-Nr. a a2 
Encaixe 1 e 

extremidade de 

inserção 

Encaixe 2 Encaixe 3 

861.568 87,5° 90° DN 90 DN 90 DN 75 
861.570 87,5° 90° DN 110 DN 110 DN 75 

 

 
Art.-Nr. a 

Encaixe 1 e 2 

extremidade de inserção 



Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Forquilha paralela dupla 45° PP-MD
 

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica    Unidade 16 
        

 

 

 
 

 

Encaixe 1 
 
Encaixe 2 
 
 
 
 
Extremidade de inserção 
 
 
Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4 

 

 

 

861.529 90 DN 90 
861.528 90 DN 110 



Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Redução excêntrica e curta PP-MD

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 
          Unidade 15   
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Art.-Nr. Encaixe Extremidade de 
inserção 

861.852 DN 50 DN 75 

861.853 DN 50 DN 90 

861.854 DN 75 DN 90 

861.855 DN 50 DN 110 

861.856 DN 75 DN 110 
861.857 DN 90 DN 110 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Encaixe 1 
 
 
Extremidade de inserção 
 
 
 
Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4

 

 

 



Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 

Redução excêntrica e curta PP-MD
 

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 
          Unidade 18 

 

Encaixe 1 

 

 

Extremidade de inserção 

 

 

Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4 

 

  

Art.-Nr. Encaixe Extremidade de 
inserção 

861.618 DN 32 DN 50 

861.301 DN 40 DN 50 
861.303 DN 50 DN 75 

861.304 DN 40 DN 90 
861.305 DN 50 DN 90 

861.306 DN 75 DN 90 

861.307 DN 40 DN 110 

861.300 DN 50 DN 110 

861.308 DN 75 DN 110 

861.309 DN 90 DN 110 

861.619 DN 110 DN 125 

861.620 DN 110 DN 160 

861.621 DN 125 DN 160 

 

 



Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Boca de limpeza de 90° com abertura redonda para manutenção Unidade 19 

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encaixe 1 

 

 

Extremidade de inserção 
 
 

Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4

Art.-Nr. Encaixe Extremidade de 
inserção 

861.852 DN 32 DN 40 

861.853 DN 40 DN 50 



Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Curva 87,5  com redução PP-MD                                                                                              Unidade 20 

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP”
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 

 

 
 

 

 

Extremidade de inserção 

Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4

Art.-Nr. a Encaixe 
Extremidade de 

inserção 
861.310 87,5 DN40 DN 50 

Encaixe



Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Boca de limpeza de 90° com abertura redonda para manutenção Unidade 19 

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 

 

 

 

Encaixe 
 

Extremidade de inserção 
 
 
Encaixe e extremidade de inserção da unidade 4

Art.-Nr. a 
Encaixe e 

extremidade de 

inserção 
0D n 

390.227 90“ DN 50 45,7 41,7 
390.327 C

O
 o 0 DN 75 69,5 65 

390.427 90“ DN 90 83,5 78,5 
390.527 90“ DN 110 102,5 97 
390.627 90“ DN 125 102,5 97 

390.727 90“ DN 160 102,5 97 

 





Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Junta de dilatação PP-
MD 

Tubos  e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica                               Unidade 22 
 

 

 
 

 

Encaixe 1 

Extremidade de 
inserção

Encaixes segundo a unidade 4

Art.-Nr. Encaixe e extremidade de 

inserção 

861.387 DN 40 
861.388 DN 50 

861.389 DN 75 

861.390 DN 90 
861.391 DN 110 

861.609 DN 125 

861.610 DN 160 

 



Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

União dupla PP-MD        Unidade 23          
     

Tubos  e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica             

 

 

 

 

 

 

 

 

Encaixes segundo a unidade 4

Art-Nr. Encaixes 1 e 2 

861.557 DN 32 
861.377 DN 40 

861.378 DN 50 

861.379 DN 75 

861.380 DN 90 

861.381 DN 110 
861.627 DN 125 

861.628 DN 160 
 

Encaixe 1 

Encaixe 2 





Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

União PP-MD Unidade 24

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica             

 

 

Encaixe 1 

Encaixe 2

Encaixes segundo a unidade 4

Art-Nr. Encaixe 1 e 2 

561.556 DN 32 

861.382 DN 40 

861.383 DN 50 
861.384 DN 75 

861.385 DN 90 

861.386 DN 110 

861.624 DN 125 

861.626 DN 160 

 

 





Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Adaptador de transição para Geberit Silent-db20 e Geberit PE PP-MD   Unidade 25 

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica             
 

 

 

Vedação 
 
Encaixe 
 
Anel de encaixe 
 
Vedação 

 

Encaixes segundo a unidade 4

Art-Nr. Encaixe 0Dmin 

861.468 DN 50 57,2 

861.469 DN 75 76,2 

861.471 DN 90 91,2 

861.492 DN 110 111,5 

861.622 DN 125 138,2 
861.623 DN 160 163,3 





Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Curva 90° (* longa) PP-MD Unidade 26

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP”
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica            
 

 

 

 

 

Extremidade de inserção 
 
 
 
Extremidade de inserção segundo a unidade 4  

Art.-Nr. a max Extremidade de 
inserção 0 D min ® min X Y 

861.630 90” DN 32 46 1,8 25 71 

861.473 90° DN 40 46 1,8 25 74 

861.476 90° DN 40 46 1,8 25 160 *) 

861.474 90° DN 50 46 1,8 25 82 
861.475 90° DN 50 58 

1,8 
25 83 



Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Curva  90° (com prolongamento) PP-MD Unidade 27

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica             

 

 

 

 

Extremidade de inserção 
 
 
Extremidade de inserção segundo a unidade 4

Art.-Nr. 0 max Extremidade de 
inserção 0 b min S min X Y 

861.474 90“ DN 50 46 1,8 200 160 

861.478 90° DN 50 58 1,8 200 160 





Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Curva dupla 90° com prolongamento PP-MD      Unidade 28

Tubo e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP”
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica            
 

 

 

 

 

 

 

 

Extremidade de inserção 

 

 

Extremidade de inserção segundo a unidade 4 

 

 

Art.-Nr. Extremidade de 
inserção 

a max 0 D min ® min X 2X Y 

861.399 DN 50 90 46 1,8 200 400 160 

 





Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Curva de esgoto para sanita, 87,5° PP-MD Unidade 29

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP”
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica            

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extremidade de inserção 
 
 
 
Extremidade de inserção segundo a unidade 4 

 
 

 

Art.-Nr. O max Extremidade de 
inserção 0Dmln S min X Y 

861.397 87,5° DN 90 120 2,8 126 128 
861.398 87,5° DN 110 120 2,8 110 128 



Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Tê longo PP-MD Unidade 30

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP”
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica            
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extremidade de inserção 
 
 
 
Extremidade de inserção segundo a unidade 4 

 

 

Art-Nr. Extremidade de 
inserção 0£>min S min y h 

861.629 DN 32 46 1,8 35 80 

861.470 DN 40 46 1,8 32 79 
861.472 DN 50 58 

1,8 32 84 



Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 
 
Curva de esgoto para sanita, 87,5° PP-MD     Unidade 31 
 
 

 

  



Aprovação geral de fiscalização de obras
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Tampão PP-MD Unidade 32

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP”
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica            

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Extremidade de inserção 
 
 
 
Extremidade de inserção segundo a unidade 4  

Art.-Nr. Extremidade de 
inserção 0 0 min 3 min Y h 

861.396 DN 110 
120 3 109 289 



Aprovação geral de fiscalização de obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP” 
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica 
 
Curva de esgoto para sanita, 87,5° PP-MD     Unidade 31 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art-Nr. 
0d_em 
m i n 

0d_em 

m a x 

e 
m i n 

f 
m i n 

ß 
m i n 

390 128 40,0 40,3 1.8 0,60 15° 

390.228 50,0 50,3 1,8 0,60 15° 

390.328 75,0 75,4 2,3 0,77 15° 

390.428 90,0 90,4 2,8 0,93 15° 

390.528 110,0 110,4 3,4 1,13 15° 

390.628 125,0 125,4 3,9 1,30 15° 

390.728 160,0 160,5 4.9 1,63 15° 

 

 



Aprovação geral de fiscalização de 
obras 
Nr. Z-42.1-432 de  17 de julho de 2015 
 

Tampão PP-MD Unidade 34

Tubos e acessórios com a designação “Geberit Silent-PP”
PP-C reforçado de mineral para instalação doméstica            

 

 
 


