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ENGATE FLEXÍVEL 
 
Aplicações 
- O Engate, também conhecido como “rabicho” flexível é um excelente produto, pois promove a 

ligação flexível entre a rede de água até as pias, bebedouros, caixas de descargas e mictórios.  

- É muito resistente à corrosão e esforços aplicados, porém sua instalação deve seguir as 

instruções, uma vez que se mal instalados podem provocar prejuízos. 

 

Características Técnica 
- O engate flexível Mantac possui terminais de PVC rígido, material que geralmente não é usado por muitos 
fabricantes, devido alto custo no processo.  

- Segue a norma 14878, que considera o comprimento da peça depois de montada, mede-se da porca de um 
lado até o Niple montado a outra porca montado no outro lado. 

Características construtivas do produto: 

1. Uma Conexão Niple com rosca externa G ½” ABNT NBR 8133; 
2. Duas Porca-União (terminal) com rosca interna G ½” em PVC rígido; 

3. Comprimento de ligação mínimo de 0,3m ou 30cm, as medidas estão dispostas na Tabela abaixo. 

4. Pressão máxima de serviço está descrita na Tabela abaixo; 

5. Possui um Anel Deslizante para facilitar montagem e evitar torção da mangueira PVC; 
 

Código Ø Interno Espessura Pressão de trabalho Ruptura Cor Embalagem Descrição 

 mm mm kgf/cm² Libras/Pol² kgf/cm² PSI  Peças Tipo 

9903 8.5 2.7 4.0 57.0 13,5 200,0 
 

20pçs Liso - 30cm 

9904 8.5 2.7 4.0 57.0 13,5 200,0 
 

20pçs Liso - 40cm 

9905 8.5 2.7 4.0 57.0 13,5 200,0 
 

20pçs Liso - 50cm 

9906 8.5 2.7 4.0 43.0 13,5 200,0 
 

20pçs Liso - 60cm 

9203 8.5 2.7 7.0 100,0 21,0 300,0 
 

20pçs Trançado - 30cm 

9204 8.5 2.7 7.0 100,0 21,0 300,0 
 

20pçs Trançado - 40cm 

9205 8.5 2.7 7.0 100,0 21,0 300,0 
 

20pçs Trançado - 50cm 

9206 8.5 2.7 7.0 100,0 21,0 300,0 
 

20pçs Trançado - 60cm 

9002 8.5 2.7 4.0 57.0 13,5 200,0 
 

20pçs Liso - 1m 
Notas/Legenda: a) Ensaios de Pressão realizados a 23oC; b) *Libras=Libras/Pol²=psi; c) 1 Kgf/cm2= 14,2 psi 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Instruções de Uso                                                     

Primeiramente, obrigado pela compra!    

 
Sem o devido conhecimento e esclarecimento, as pessoas acabam usando indevidamente mangueiras e 
equipamentos, e podem causar prejuízos ao consumidor em virtude de transtornos com a redução na vida 
útil e até acidentes. 
Este produto foi desenvolvido e testado sob rigorosas normas de qualidade, porém sem a instalação 
adequada, sua performance ficará inutilizada, podendo gerar danos a lavadora e ao consumidor.  

Portanto, senão estiver apto a instalar o produto, chame um profissional habilitado.   
  

 

 
A garantia perderá sua validade em situações como:   
1 - Instalar o flexível esticado, estrangulado e/ou torcido;  
2 - Dobrar o flexível, procure fazer curvas suaves (não curvar perto dos terminais de ligação);  

3 - Aplique apenas o torque necessário para instalar a ligação flexível, em excesso poderá causar danos e 
redução da eficiência do produto; aperto é manual. Use luvas ou um pano para auxiliar com as mãos.  
4 - Não utilize fita veda rosca nas extremidades que contém junta elástica, pois a vedação é obtida somente 
pelo anel. Passe fita veda rosca apenas na extremidade que possui rosca externa;  
 
Para conservação e limpeza utilize apenas pano macio, água e sabão neutro. Aumento a vida útil do produto 
 

Garantia do Produto 
 Os produtos da Mantac possuem garantia de até 6 meses, a contar da data nota fiscal de compra, sendo 

3 meses de garantia legal, e alguns mais 3 meses de garantia contratual da fábrica, desde que 
observadas e respeitadas as instruções de uso que devem ser cumpridas pelo lojista ou consumidor. 

 Para requerer a garantia, o consumidor deverá apresentar: a nota fiscal compra que identifique o 
produto e a data de compra, o rotulo do produto com lote fabricação, e preencher o Formulário para 

Análise em Garantia. O Formulário Garantia está disponível no site ou via SAC (atendimento a clientes) 
 A Validade do produto é de cinco (5) anos, a contar da data de fabricação. 

 

Caso necessite requerer a garantia 

1. Entre em contato com a loja na qual fez sua compra junto com a Nota fiscal;  
2. Comente como e onde usou o produto, inclusive anexe foto do ambiente (com equipamento e modelo 

usada); 
3. Para realizar testes de qualidade na Mantac, o lojista deve enviar amostra de 20 cm do produto do 

cliente;  
4. SAC 55 (47) 3466-0135 de Segunda a Sexta das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00hs. 

 

Garantia Loja NF Data 

6 meses       

 A Mantac possui Termo de Garantia, consulte pelo nosso site www.mantac.com.br 

   
 

Aplicações, Características e Instruções de Uso. 

Passo 1: Aplique fita veda 
rosca somente na extremidade 
do niple que deverá ser 
rosqueado ao joelho que se 

encontra embutido na parede 

Passo 2: Rosqueie a 
extremidade do engate no 
Niple 1/2” aplicando apenas 

aperto manual (use Luva). 

Passo 3: Rosqueie a outra 
extremidade do engate no 
aparelho em que desejar, como 
torneira de lavatório, pia de 
cozinha, caixa de descarga, etc. 

ATENÇÃO: A fita veda rosca é necessária apenas 
na extremidade do niple que deverá ser rosqueado 
ao joelho que se encontra embutido na parede. 
Para as demais extremidades, a vedação é 
garantida pelo anel. 

http://www.mantac.com.br/

