
Sifões
Múltiplas possibilidades em um
só produto.

Tubos extensivos



Reparos
Acessórios

Ligações Flexíveis

Sifões
Sistemas Inteligentes

Descarga

Cozinha Banheiro
Jardim

Conexões
Sobre Nós
Desde que iniciou suas atividades, há 25 anos, a Blukit tem um objetivo muito claro: 
oferecer soluções para instalações hidráulicas com excelência e qualidade. Para 
descomplicar o trabalho dos clientes, a empresa aposta em inovação. 

A inovação está no DNA da companhia desde o seu primeiro produto. O Kit Conversor 
de Registros foi lançado para possibilitar que itens de marcas diferentes – que antes 
não poderiam ser combinados por terem diferenças na sua estrutura – pudessem ser 
instalados juntos.

A Blukit surgiu para trazer facilidade e liberdade de escolha para o consumidor. E foi a 
partir daí que desenvolveu uma cultura de qualidade e transparência com os seus 
parceiros e pontos de vendas.

Hoje, são mais de 3.500 itens distribuídos em nove linhas de produtos. Em suas três 
unidades fabris, localizadas em Blumenau (SC), trabalham cerca de 500 colaboradores 
que produzem 90 milhões de peças ao mês. Os itens são comercializados no Brasil e 
na América Latina.
 
Do reparo ao acabamento, conte com a Blukit para oferecer aos seus clientes uma 
verdadeira solução.



Garantido qualidade e extrema versatilidade aos consumi-

dores, a linha de Sifões Tubos Extensivos Blukit oferece os 

mais diversos modelos e opções de acabamento, se 

adaptando a diferentes projetos com eficiência.
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Principais Aplicações

Residências Prédios Cozinhas

Anti-aderente

A superfície interna anti-aderente
evita o acúmulo de sujeira.

Normatizado

Atende as normas de fabricação
ABNT NBR 14162.

Faça você mesmo

Fácil de instalar. Siga as instruções no
interior da embalagem.

Compacto

Ocupa menos espaço em relação
a instalação comum.

Sistema Universal

O sistema é compatível com
qualquer tipo padrão de mercado.

Pias BanheirosSaídas para Esgoto

NBR
14162

Sifonado

O sifonamento permite o ajuste do
produto na instalação e evita o mau
cheiro.

Alta Temperatura

Produto com resistência a
Temperatura de até 90°C

Benefícios

Sistema de
Reparos Blukit
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Sifões
Tubos Extensivos  
O sifão tubo extensivo universal Blukit é a melhor opção para quem busca um produto 

versátil e prático para escoamento de águas servidas dos ambientes. Fabricado em 

polipropileno, um tipo de plástico ultrarresistente que suporta extremas temperaturas da 

água, com acabamento branco, cinza ou cromado e interior antiaderente, o uso correto 

assegura um ambiente livre dos maus odores do esgoto.

Os sifões blukit são
fabricados com

material antiaderente
e ultrarresistente



Guia de Produtos
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Conexões

Para Instalações Compactas

Bucha de redução Conexão para 
máquina de lavar

Emenda

Prolongador Anel de vedação

De parede para lavatório

Universal para pia e tanque

Com copo para lavatório

Com copo excêntrico
para pia, tanque

ou lavatótio

Bucha de redução

Diâmetro
1 1/4”

Diâmetro
1 1/4”
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Uma solução universal.
Atende às principais bitolas de 

instalações hidráulicas, 
tornando-o versátil e prático.

Modelos Universais

Acabamentos

Com sifão copo para pia e tanque

Simples para ligação de pia, tanque ou lavatório Simples com 1,5 metros de comprimento
para ligação de pia, tanque ou lavatório

Duplo para ligação de cubas duplas

Branco Cinza Cromado Com porca
cromada

DN
50

*DN = Diâmetro Nominal

DN
48

DN
40

DN
38



Específicos

Para cuba dupla com saída
para máquina de lavar

Para cuba 
Tripla

Para Instalação
de triturador
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Para Máquina de
lavar roupa e lava-louça

Para ligação da Válvula
de descarga

Para ligação da válvula
de bidê
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TORQUE - Teste de resistência das conexões

Este teste avalia a resistência de roscas, porcas e conexões aos 
esforços (apertos) exercidos nelas durante a instalação. Realizado 
com o auxílio de um torquímetro, aplicam-se os esforços especifi-
cados para cada produto testado verificando-se, ao final do 
processo, a existência de fraturas ou cisalhamento.

ALTA E BAIXA TEMPERATURA - Teste de resistência a temperatura extremas

Tem por finalidade verificar a resistência dos materiais à variação de 
temperatura. O teste pode ser realizado com os produtos submer-
sos em água ou , em casos específicos, submetidos a câmaras de 
temperatura. Os produtos são testados para suportar variações de 
temperatura de -20ºC a 100ºC, garantindo um alto padrão de 
qualidade.

ESTANQUEIDADE - Teste de vedação

Neste teste, submete-se o equipamento à uma pressão hidrostáti-
ca (água sob pressão) constante por um período de tempo em 
conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) que, dependendo do produto testado, pode variar 
de 40 a 150 metros coluna d'água (M.C.A.). Ao término do tempo 
especificado na norma, o equipamento testado não deve apresen-
tar nenhum vazamento.
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Testes de
Qualidade Blukit
Os Sifões são fabricados em conformidade 
com os requisitos da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). Os testes são real-
izados constantemente em laboratórios 
próprios e periodicamente em laboratórios 
especializados.



Blukit Metalúrgica Ltda.
Rua João Pessoa, nº 2566
Blumenau - SC
CEP 89036-003
47 3331.0800

www.blukit.com.br

facebook.com.br\canalblukit

youtube.com.br\canalblukit 7 897210 473082


