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É composto por um ralo sifónico de perfil baixo, uma peça de tela impermeável 
WATER-STOP unida e selada em fábrica a um adaptador especial para sua ligação 
ao ralo e por um conjunto de calha e grelha de aço inoxidável.

• EVOLUÇÃO TÉCNICA, ESTÉTICA E PRÁTICA
A instalação em separado do corpo sifónico e da tela impermeável torna-se mais comoda 
e simples.

As ligações são elásticas por pressão com desacoplamento, sem cola.

Nivela-se e ajusta-se em altura com o pavimento, com muita facilidade, devido à 
elasticidade das

ligações.

Instalação a uma altura mínima de 90 mm incluindo um pavimento de 9 mm de espessura 
com cola.

Drenagem secundária com sistema anti-retorno para eliminar água de infiltrações.

Possibilidade de anulação do sifão.

Com esgotos lineares permite usar revestimentos de grande formato com pendentes a 1 
ou 2 águas.

Diferentes possibilidades de colocação da grelha:

• Lateral mas separada da parede

• Central tradicional a 4 águas.

DESCRIÇÃO

• IMPERMEABILIZAÇÃO
  Nas embalagens de conjunto completo de canaletas do Sistema EVOLUX:

  Tela WATER-STOP de 2 x 2 m (4 m2) com adaptador de ligação em posição lateral 
centrada à largura e a 25 cm de um bordo.
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Nas embalagens de COMJUNTO BASE, segundo formato eleito:

BASE 3 - Tela WATER-STOP de 2 x 1,5 m (3 m2) com adaptador de ligação centrado em 
largura e a 2/3 do comprimento (a 66 cm do bordo mais próximo).

BASE 4 - Tela WATER-STOP de 2 x 2 m (4 m2) com adaptador de ligação centrado em 
largura e a 25 cm de um bordo.

• DRENAGEM

Não está incluída no COMJUNTO BASE que deve completar-se com canaleta e 
grelha EVOLUX de sua eleição dentro daa gama disponível.

Canaletas e grelhas de aço inoxidável de qualidade AISI 304 de 1,5 mm de espessura e 
mediante formato eleito:

• Drenagem linear a 1 ou 2 águas com calhas de 69 mm de largura exterior com
pendentes internas e grelha de largura 53 mm que define uma ranhura de 6 mm
de cada lado para a evacuação. Disponível em 6 medidas: 60 / 70 / 80 / 90 / 100
e 120 cm de comprimento.

• Formato tradicional quadrado para esgoto pontual a 4 águas. Canaleta de
dimensões exteriores 11,6 x 11,6 cm com pendentes internas e grelha de 10 x
10 cm que define una ranhura perimetral de 6 mm de largura para a evacuação.
O modelo INTEGRA permite utilizar uma peça standard de 10 x 10 cm para seu
revestimento.

• Formato retangular para esgoto pontual convencional a 4 ou a 3 águas se
instala encostado à parede (acessório PERFIL LATERAL opcional). Canaleta de
dimensiones exteriores 15 x 30 cm com pendentes internas e grelha de 13,4 x 28,4
cm que define una ranhura perimetral de 6 mm de largura para la evacuação.

5 Modelos de grelhas disponíveis em todos os formatos e medidas:

• LISA com acabado satinado e desenho 
liso.

• PLUS - com acabado satinado e 
desenhos de perfurações cortadas com 
laser.

• LISA DARK - com acabamento em 
preto, desenho liso.

• PLUS DARK - com acabamento 
acetinado e com padrão cortado a laser.

• MICRO-CEMENT - com acabamento 
microcement.

• TEMPERED GLASS com acabamento 
em vidro temperado.

• INTEGRA - com uma banda de 
acabamento mineral, está preparada 
para ser revestida com o mesmo 
material que a base, faz-se acompanhar 
de complementos especiais que, 
em poucos passos de instalação, a 
convertem em drenagem oculta.

• PRINTED - com design  costumizado 
incluem-no.

DESCRIÇÃO
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• EVACUAÇÃO

Ralo sifónico de perfil baixo conforme a norma 1253 partes 1 e 2.

Saída horizontal orientável 360º com ligação DN/DI 50 - (50 H).

Sifão de 50 mm de altura com possibilidade de anulação.

Redutor DN 50/40 - (50 M / 40 H).

Ligações por pressão mediante juntas tóricas e deslizantes, sem cola.

Corpo sifónico e adaptador: ABS; Redutor: PP; Juntas: EPDM.

Caudal de evacuação segundo modelos: mínimo 0,4 l/s e até 0,65 l/s.

• ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Tampa de instalação para cobrir a boca do ralo e marcar o nível de enchimento de
argamassa.

Molde para instalar com pavimentos de muito baixa espessura no sistema INTEGRA.

2 Reforços para impermeabilização de ângulos entrantes W-S DIN.

2 Reforços para impermeabilização de tubos passantes W-S TUBO.

Filtro para recolha de cabelos.

DESCRIÇÃO
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NOVOS FORMATOS
• NOVAS OPÇÕES DE COLOCAÇÃO
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Preparar a zona do duche

• Prever a altura ou profundidade necessárias para poder dispor de pendente/s de
pelo menos 1,5 % até ao ponto de recolha de água. No ponto do esgoto são
necessários 80 mm como mínimo, mais a espessura do pavimento e a cola.

Instalar o corpo sifónico do ralo 

Advertência: Antes de começar a instalação é muito importante comprovar se 
necessita de um ralo sifónico ou se vai instalar uma caixa de sifonagem externa.

A estrutura do sistema está desenhada como sifónico, mas se a instalação for 
com uma caixa de sifonagem externa, o retentor de água pode ser anulado 
para evitar o risco de obstrução por dupla sifonagem: basta retirar a peça 
tubular (1) e de seguida, abrir o fundo do tubo de saída (2). Para isso há una 
secção preparada com uma linha de rotura controlada que se pode romper
facilmente com uma chave de fendas ou algo semelhante (3).

1 2 3

Não se pode anular ou substituir o sifão depois de instalado. É aconselhável manter o ralo

sifónico e ligar diretamente a tubagem de esgoto sem passar pela caixa sifónica externa.

• Colocar o corpo do ralo na posição correta e orientar a saída na direção adequada
para ligar ao tubo de esgoto.

• Verificar se a tubagem tem o pendente adequado (mínimo 1,5 %) para a evacuação.

• Ligar a saída ao tubo de esgoto: lubrificar a junta elástica com água e sabão, introduzir 
o tubo na saída do sifão e faze-lo deslizar ate parar. Em caso de necessidade, utilizar
o redutor 50/40 fornecido.

INSTALAÇÃO
• PROCEDIENTO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA EVOLUX
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4. Cortar se necessário para adaptar à
dimensão do duche, tendo em conta
que deve colocar pelo menos 10 cm nas
paredes.

5. Acoplar a tela introduzindo na
embocadura o conector que tem soldado.
Pressionar verticalmenteo conector até
que toque na base.

6. Colar a tela sobre toda a superfície, que
deve estar limpa e seca, com cimento cola
tipo C2.

2. Verter a argamassa até ficar raso
com a marca de nível indicada na tampa
protetora, contornando o corpo sifónico
encastrado.

3. Uma vez endurecida a base de
argamassa, retirar a tampa protetora,
estender a tela e ajustar o alinhamento.

1

2

3

4

5

6

*Para compensar a altura, no caso de se colocar um revestimento de muito baixa
espessura tipo pastilha, esmaltes vítreos, microcimento ou outros, e para instalar o
SISTEMA INTEGRA, deve-se utilizar a PLANTILLA fornecida. Para isso siga as indicações 
dos pontos anteriores.

INSTALAÇÃO

Realizar a base suporte em argamassa

1. Cobrir a boca do corpo sifónico com a
tampa de instalação que se proporciona.



10

Colocar a canaleta

• No caso de estar previsto, preparar a canaleta montando o acessório PERFIL
LATERAL.

•  Comparar com uma peça do pavimento para tomar referência da altura de colocação.

• Lubrificar a junta elástica do conector com água e sabão e inserir o tubo de saída de
la canaleta.

• Aplicar um pouco de cimento cola de cada lado para o assentamento da canaleta e
pressionar.

• Proceder ao alinhamento, nivelamento e ajuste da altura segundo espessura do
pavimento para que o bordo superior da bandeja fique raso com o chão.

Colocar o revestimento

• Colar diretamente sobre a tela com cimento cola tipo C2.

• Realizar o ajuste do marco ao pavimento com massa elástica tipo W-S MASTIC e
colocar a grelha.

Redutor 50/40

1,5 % mín.

1,5 % mín.

Cimento cola C2Pavimento

Massilha selante
polimerica

Adaptador

Corpo do sifão com retenção de água

Tela impermeável

Lage

50 mm

Tubo de esgoto

78 mm
90 mm

Base de argamassa com pendentes

Canaleta e grelha

Exemplo de instalação com esgoto linear Sistema EVOLUX com pavimento de 9
mm

• ESQUEMA DE INSTALAÇÃO EVOLUX

INSTALAÇÃO
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Realizar a base suporte de argamassa

1. Verter a argamassa até ficar raso com a
marca de nível da tampa protetora ficando
o corpo sifónico encastrado.

3. Uma vez endurecida a base de
argamassa, retirar a tampa e o molde de 
instalação.

4. Ligar a tela ao ralo como se indica nos
procedimentos gerais e aplicar por baixo
da tela um pouco de cimento cola tipo C2
em toda a folga que deixou o molde.

5. Colar a tela pressionando com as mãos
para que se adapte a forma modelada.
Colar a tela sobre o resto da superfície
como se indica nos procedimentos gerais e
passar a colocar a canaleta de drenagem.

2. Colocar o molde de instalação encaixado 
na tampa protetora. Para montar o molde
nos esgotos lineares, deve acoplar-se as
abas á peça central e ajustar á medida da
canaleta, recortando cada aba pela linha
perfurada que corresponde.

1

3

2

O molde vem na medida adequada a 
uma canaleta de 120cm. Para ajustar à 
medida da sua canaleta, deve recortar 
simetricamente as duas abas. Para isso 
siga as linhas de recorte e retirando 
sucessivamente as secções obtém-se a 
medida para as canaletas de 100, 90, 80, 
70 e 60.

 Orientar o molde na posição em que ficará 
a canaleta e verter de novo argamassa até 
ficar raso com a parte superior do molde, 
formando o pendente ou pendentes 
necessários.

4

5

• INDICAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO COM MOLDE

INSTALAÇÃO



12

Preparar a zona de duche     

1. Proceder como se indica no ponto 1
dos procedimentos gerais com a diferença
que no ponto de esgoto é necessário
prever uma altura mínima de 90 mm mais a
espessura do pavimento e cola. Instalar o
corpo sifónico do ralo.

COMPLEMENTOS

4. Proceder ao alinhamento, nivelação e
ajuste da altura, para que fique raso com
a tela.

2. Proceder como se indica no ponto 2 dos
procedimentos gerais. Preparar a base
argamassa com o MOLDE e instalar a tela
impermeável. Proceder como se indica na
secção anterior para a utilização do molde.

3

2

3. Colocar a canaleta de drenagem.
Preparar a canaleta montando os perfis
vedantes laterais. Colocar a canaleta
segundo o procedimento geral.

4

1

Moldes de instalação (mediante modelo)

Perfis laterais

Distanciadores

5. Cortar a peça ou peças do material de
revestimento à medida necessária para
cobrir a grelha, tendo o cuidado de eliminar
qualquer bordo afiado que poça ficar. O
revestimento da grelha deve ser cortado à
medida adequada segundo o modelo:
• Nos modelos de esgoto pontual

tem que se respeitar a ranhura de
drenagem nos 4 lados e o revestimento 
da grelha deve medir 100 x 100 mm
para o formato quadrado, e 134 x 284
mm para o formato rectangular.

• Nos modelos de esgoto linear, o
revestimento da grelha deve medir
52 mm de largura e o mesmo
comprimentos da canaleta.

• INDICAÇÕES DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA INTEGRA

5

INSTALAÇÃO
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6. Colocar na canaleta a peça porta
grelha e colocar sobre ela o material do
revestimento bem centrado.

8. Aplicar um cordão de massa selante
tipo W-S MASTIC sobre os perfis laterais
e proceder à colocação do pavimento,
colando diretamente sobre a tela, com
cimento cola tipo C2.

7. Inserir os distanciadores de cada lado
das ranhuras de esgoto, para assegurar
a largura adequada das mesmas e dar o
ponto de referência para iniciar a colocação 
do pavimento.

9. Colar o material de revestimento sobre a
banda rugosa da peça porta-grelha, bem
centrado, com ajuda dos distanciadores.
Pode utilizar-se a mesma cola usado com
o pavimento. A grelha tem que ficar rasa
com o pavimento, pelo que tem que se ter
em conta a espessura do adesivo.7

8

9

6

1,5 % mín.

1,5 % mín.

Cimento cola C2Pavimento

Massilha selante
polimerica

Adaptador

Corpo do sifão com retenção de água

Tela impermeável

Lage

50 mm

Tubo de esgoto

78 mm
90 mm

Base de argamassa com pendentes

Canaleta e grelha

• ESQUEMA DE INSTALAÇÃO EVOLUX INTEGRA
Exemplo de instalação com esgoto linear Sistema EVOLUX INTEGRA com pavimento de 9 mm

INSTALAÇÃO
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Detalhe do EVOLUX INTEGRA SYSTEM. Conteúdo de acordo com o modelo.

INSTALAÇÃO
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O tubo de esgoto deve ter uma pendente mínima de 1,5 % até à rede de evacuação 
(a diferença da cota deveria ser de aproximadamente 2 cm por cada metro linear). O 
comprimento dessa secção não deveria ser maior do que um metro.

O pavimento tem que ficar raso com a grelha pelo que ao acoplar a canaleta tem que 
regular-se a altura da mesma tendo em conta a espessura do pavimento e da capa de 
adesivo de colocação.

O caudal nominal a 3 bares de pressão da maioria dos chuveiros de duche está entre 9 
e 20 litros por minuto (entre 0,15 e 0,35 l/s). Para os sifões de duche o caudal mínimo 
de evacuação que exige a normativa é de 0,40 l/s (24 litros por minuto) para um único 
ponto de duche. Este valor mínimo no é válido no caso de duches com multijactos ou em 
instalações de duche múltiplas com um só sifão.

A altura mínima de instalação que se menciona é a mínima possível para a dimensão do 
sifão. Em cada instalação a altura mínima real efetiva será aquela que permita dar ao tubo 
de esgoto a pendente adequada até a rede de evacuação, mais a espessura do pavimento 
e seu adesivo de colocação.

PARA DESLOCAR O SIFÃO: se a posição do ponto de esgoto obriga a deslocar o ralo, 
sobrando tela de um lado e faltando do outro, pode cortar-se o excedente respeitando 
os 10 cm para remate a parede, e cola-lo onde seja necessário, realizando a união entre 
telas mediante uma sobreposição de 5 a 10 cm de largura e a favor da pendente.

PARA COMPLETAR A PROTEÇÃO IMPERMEAVEL: não basta instalar a proteção no 
solo. Para realizar um duche sem humidades por infiltração e condensação, deve-se 
proteger também as paredes até 2 m de altura com tela WATER-STOP. Em todo o caso, 
recomendamos utilizar o excedente da tela (se houver), para proteger a parede pelo 
menos na zona das tomas de água, desde 10 cm para cima das tubagens e até ao solo.

PARA COLAR AS UNIÕES POR SOBREPOSIÇÃO: Nos duches de obra e em pequenas 
superfícies interiores não inundáveis, pode utilizar-se o mesmo cimento cola tipo C2 
da instalação. Se se pretende estanquicidade, realizar as uniões, colando com massa 
adesiva selante tipo W-S MASTIC, bem como fita autocolante de dupla face W-S BUTIL.

PARA COLAR WATER-STOP À BASE: em betão, tijolo ou argamassa utilizar cimento 
cola tipo C2. Para outros suportes como gesso, cerâmica antiga e outros, verificar se 
a cola escolhida é adequada ao suporte. Siga as instruções do fabricante para sua 
aplicação.

PARA COLAR OS REVESTIMENTOS A WATER-STOP: com pavimentos cerâmicos 
ou semelhantes utilizar cimento cola tipo C2. Para outros revestimentos como madeira, 
têxteis, vinílicos e outros, utilizar uma cola adequada ao revestimento e apropriada para 
humidade. Siga as instruções do fabricante para sua aplicação. É necessário proteger a 
tela WATER-STOP da exposição aos raios UVA. Deve assegurar-se a correta colocação 
por baixo do revestimento quando se instala em exteriores.

RECOMENDAÇÕES
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FICHA TÉCNICA

ESTIL GURÚ S.L.U. P.I. El Pla  Carrer dels telers, 22 - Apdo. 584
46870 ONTINYENT · Valencia · España

www.estilguru.com     guru@estilguru.com
Tel.  0034 96 291 45 11      Fax. 0034 96 236 90 10

Resistência à carga Artigo 5.9.1 Artigo 4.8 *1 >0,5 l/s *1

Caudal de evacuação Artigo 5.3.1 Artigo 4.1.5 50 mm

Coluna de água Artigo 5.3.2 Artigo 4.1.6 >400 Pa

Resistência do retentor de água à pressão Artigo 5.4.2 Artigo 4.2.2 Passa

Capacidade de autolimpeza Artigo 5.4.3     Artigo 4.2.3 Passa

Prevenção de obstruções Artigo 5.5 Artigo 4.5 Classe A

Comportamento térmico Artigo 5.8.2 Artigo 4.6.2 Passa

Estanquicidade à água Artigo 5.8.2 Artigo 4.6.3 Passa

Estanquicidade à água das extensões Artigo 5.8.1 Artigo 4.6.1 Passa

Estanquicidade aos odores Artigo 5.8.3 Artigo 4.7.3.4 Passa

Estanquicidade do ralo usado com tela de imper-
meabilização (teste de vácuo)

Artigo 5.7.3 Artigo 4.7.3.4 >100N

Resistência mecânica da conexão rebordo
/ tela impermeável montada de fábrica

Artigo 5.6 Artigo 4.7.1 Classe K3

Aberturas nas grelhas (dimensões) Artigo 5.1 Art. 4.1.3 <8mm

Aspeto - Art. 4.1.2 Passa

Materiais - Art. 4.4 Passa

SISTEMA EVOLUX
Descrição: Calha de esgoto e ralo sifónico com impermeabilização integrada e selada de fábrica constituída por uma peça de 
tela impermeável WATER-STOP.

Uso: Realização de bases de duche com cerâmico de uso doméstico ou em áreas públicas.

Normativa: UNE EN 1253-1 / UNE EN 1253-2 / NF 076 DT 4

CARACTERÍSTICAS
MÉTODO REQUERIMENTO

VALOR
UNE EN 1253-1 UNE EN 1253-1

COMPONENTES DO SISTEMA COMPOSIÇÃO DIMENSÕES UNIDADE

1

FICHA TÉCNICA

Informação normativa

Informação adicional relativa aos componentes

Calhas com grelhas
Acero inoxidável

AISI 304

60/70/80/90/100/120/150/180
x 6,9 x 1

11,6 x 11,6 x 1         15 x 30 x 1
cm

Perfis vedantes (no modelo integra) Ampla: 16 mm

Rebordo de acoplamento / conector
ABS

DN/DI 50 mm

Corpo do sifão Altura 78 mm

Redutor PP DN 50/40 mm

Diâmetros nominais -
Conexão de saída horizontal

 DN/DI 50

Tela de impermeabilização *2 WATER-STOP 2 x 2 = (4 m²) / 1,5 x 2 = (3 m²) m

Juntas elásticas deslizantes / tóricas: SBR / NBR --
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Estil Gurú S.L.U. como empresa fabricante de sistemas de 
impermeabilização garante a qualidade dos seus produtos.

O sifão utilizado no Sistema EVOLUX cumpre com a norma UNE EN 1253 
partes 1 e 2 nos artigos relacionados a declaração de conformidade do produto.

A tela WATER-STOP utilizada no Sistema EVOLUX tem marcado CE 
de conformidade com a norma UNE EN 13956:2013 e apresenta um nível 
mínimo de emissões VOC (compostos orgânicos voláteis).

A adequação da tela WATER-STOP para o uso proposto na impermeabilização 
de solos com evacuação de água está certificada pelo Documento de Idoneidade 
Técnica - Avis Technique nº 13/14-1258 emitido pelo organismo notificado CSTB 
de França.

Os sistemas de impermeabilização com telas WATER-STOP contam com 
certificado de garantia de fabricante por 10 anos suportada por apólice de seguro 
R.C.

As nossas declarações e certificações estão disponíveis na secção de descargas 
da página web www.estilguru.com e podem ser solicitadas por correio eletrónico 
ao nosso serviço de atenção ao cliente no endereço: atencionalcliente@estilguru. 
com

GARANTÍA
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