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Imagem1- Peças necessárias à canalização

Conceito básico

Canalização  é  uma  rede  de  canos  e  tubos.  Nesta  rede  estão 
incorporadas as redes de água, de esgotos e de gás. Este sistema 
tem um papel bastante importante em casa ou empresas, e quando 
algo falha pode-se tornar num grande prejuízo. É necessário um 
material  resistente para aguentar a pressão dos líquidos, ou dos 
resíduos transportados.
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Imagem2- Tubagem de canalização

Aplicabilidade

A  canalização  pode  ser  aplicada  em  habitações,  em  edifícios 
comerciais, de habitação, de negócios, em empresas, fábricas.
Em todo  o  lado  que  seja  necessário  preencher  as  necessidades 
humanas.
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Imagem3- Canalizador

Conselhos práticos

Para ser feito um sistema de canalização é necessário ter algumas 
atenções  como:  o  diâmetro  dos  tubos;  os  materiais  que  são 
permitidos  aos  tubos;  os  tipos  de  junção  entre  os  tubos;  os 
suportes necessários para a segurança dos tubos; a medida certa 
angular onde os tubos dobram.

Caso  não  tenha  qualquer  conhecimento  a  cerca  deste  tema 
aconselhamos-lhe vivamente a consultar profissionais da área, pois 
só os especialistas farão um trabalho com o devido profissionalismo 
adequado às suas necessidades. Pode encontra-los aqui, no Portal 
da Construção.
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O PORTAL DA CONSTRUÇÃO é um portal agregador de
conteúdos relacionados com as áreas

de construção civil, arquitectura e engenharia civil.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO disponibiliza, entre os seus
conteúdos, um Directório de Empresas do ramo, com o intuíto
de proporcionar aos seus utilizadores um fácil e rápido acesso

a contactos relevantes do sector.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO propõe-se a ser uma indispensável
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.
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