
Ago/2013 FT MICROPERFURADA 01-1 

 
 

                            
 

 
 

Inserida na Rega Especializada, a mangueira Tritubo microperfurado é uma mangueira plana com três vias 

com microperfurações que permite uma distribuição uniforme e económica da água, formando uma linha 

de rega contínua. Destina-se essencialmente à para irrigação de jardins, quer por microdifusão, (com as 

perfurações voltadas para cima) ou por irrigação (com as perfurações voltadas para baixo. 

   
 Microdifusão Irrigação 

 

 

 

 

Nota: Os valores de débito de água apresentados resultam de ensaios realizados em amostras de mangueira com a 

dimensão linear indicada. O débito de água é médio e função da pressão de alimentação  e do comprimento. 

Outras características 

Material: Poli (cloreto de vinilo) flexível, plastificantes, aos quais são adicionados os restantes aditivos 

necessários para facilitar a produção. O material usado não contem chumbo, cádmio ou bário. 

Tecnicos: 

 
Uso: 

   

Utilizada de forma controlada na irrigação em jardinagem, na condução de água, a uma pressão de serviço 

entre 2 e 5 bar, pode abranger uma superfície de irrigação de aproximadamente 50 m2. A superfície de 

irrigação depende da pressão de serviço: quanto mais forte, maior é a área abrangida. 

Algumas recomendações para a instalação:  

A mangueira plana Tritubo Microperfurado deve ser utilizada com uma pressão de alimentação de 2 a 5 bar.  

Pode ser acoplada a outras mangueiras, utilizando para isso acessórios click que permitem obter um 

comprimento máximo de 100 metros. 

Evitar a realização de dobras e de preferência manter a mangueira estendida de forma linear.  

Sempre que a mangueira não esteja a ser utilizada, deve ser retirada da ligação à torneira. 

 

As informações e dados supõem-se exactos e seguros. 

As características podem ser melhoradas em resultado de aperfeiçoamentos e avanços tecnológicos. 

O nosso Departamento da Qualidade está ao dispor para qualquer esclarecimento. 

Øint canal 

(mm) 

Peso 

(g/m) 

Comprimento 

(m) 

Pressão recomendada 

(bar) 

Débito de água  

(L/h/m linear mangueira) 

3x 4  0.5 100 7,5 | 15 2 a 5 400-1100 

Mangueira plana Tritubo em PVC flexível para irrigação controlada 
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