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Instruções de Instalação

1

Verifique se a flange da tubulação não 
está empenada. Caso esteja, corrija 
para garantir a montagem correta e a 
vedação adequada.

3

Após limpeza, posicione a junta sobre 
o  flange da tubu lação já com 
parafusos para ajudar na fixação.

2

Limpe as faces de vedação da Válvula 
Portinhola, do visor, da flange da 
tubulação e das juntas.

Junta de 
vedação

Após a fixação, faça a abertura da Válvula e 
verifique se não há resíduos no interior. Após 
verificação, feche a Válvula realize o teste 
com líquido para ver se não há vazamentos.

4

Encaixe visor na junta de vedação da 
tubulação. Já com a junta de vedação 
do lado da Portinhola.

6

Fixe as arruelas e porcas no sentido 
cruzado,  apenas com um pré 
aperto.

5

Encaixe a Portinhola no visor, 
verificando seu alinhamento para 
abertura e fechamento da válvula.

Junta de 
vedação

Visor

Sequência 
Cruzada

porcas e arruelas
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2

4

3

Tubulação

7

Aperte os parafusos no sentido cruzado, não 
é indicado parafusadeira pneumática. O 
aperto deve ser feito manualmente,* para 
não forçar/espanar a rosca ou trincar o visor.

8

- Avalie o visor a cada viagem ou quando apresentar merejamento, por ser um item de acrílico e estar exposto, pode ser
 danificado durante a viagem;
- Regularmente efetue a inspeção e troque as vedações se necessário (utilize vedações genuínas);
- Recomenda-se o uso de juntas de vedação com dureza entre 55 e 75 hore A, pois a vedação ocorre no  tantoS acrílico
  no lado da tubulação quanto no lado da válvula Portinhola;
* O torque necessário para o aperto depende de diversos fatores como a dureza da junta, materiais do parafuso e
  porca, e por isso deve ser realizado manualmente e com precaução.  

Recomendações de Utilização


