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Conjunto de três ferramentas, adequado para fixar e vedar tubos 
metálicos flangeados em sistemas de travagem, bypass de 
sistemas de refrigeração, tubos de combustível, tubos de AC, etc.
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Conjunto de ferramentas de fixação Instruções

1. Escolha o corpo em liga com o tamanho adequado (A) que se 
adapte ao tubo a vedar (vermelho = até 6mm, azul = 6-8mm, preto 
8-10mm).

2. Monte o parafuso de vedação roscado (B) no corpo de liga e 
aperte aproximadamente duas voltas.

3. Desaperte a fixação/união do tubo.

4. Faça deslizar a porca da união ou do tubo para trás a partir da 
extremidade do tubo.

5. Instale a unidade do retentor de líquido sobre o tubo e faça 
deslizar para trás de modo a que a flange assente na respectiva  
reentrância (C).

6. De seguida, aperte o parafuso de vedação contra a extremidade 
flangeada do tubo. 

7. Tudo o que é necessário é uma pressão firme e uniforme, mas 
tenha cuidado para não apertar demasiado.

Precauções:

• Escolha o corpo de liga com o tamanho correcto para o tubo a 
ser vedado.

• Os tubos a serem vedados não se devem encontrar sob pressão. 
O dispositivo não se destina a vedar tubos sob pressão.

• Mantenha o corpo em liga e o parafuso de vedação limpos e 
secos.

• Não aperte demasiado o parafuso de vedação contra a 
extremidade do tubo flangeado em metal.

VERMELHO Até 6mm

AZUL 6 - 8 mm

PRETO 8 -10 mm
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A Corpo de ferramenta 
de fixação

B Parafuso de vedação

C Reentrância


