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Processos 
Consiste em introduzir uma estrutura maleável, que se vai fixar contra as
paredes da antiga tubagem ao ser impregnada com uma resina que endurece
após polimerização.

Encamisamento PRV
COPEFLEX: estrutura em fibra de vidro impregnada de resina epóxi e
polimerizada através de resistências elétricas (desde 1977).

SAERTEX: estrutura em fibra de vidro impregnada de resina poliéster ou
vinil éster polimerizado através de vapor ou ultravioletas.

Encamisamento com feltro
RETROFLEX : feltro em fibra de poliéster impregnado de resina epóxi e
polimerizado a vapor.

Princípios
Os processos diferenciam-se de acordo com 4 critérios distintos: 
Resina Empregue 

Manga 

Aplicação

Polimerização

   EPÓXI       POLIÉSTER      VINIL ESTER

  REFORÇADO    NÃO REFORÇADO

   TRAÇÃO         INVERSÃO

     ELÉTRICA      ÁGUA QUENTE     VAPOR     UV



As Fases do trabalho

• Realização de trabalhos preparatórios: 
   Desvio de efluentes, limpeza da conduta a reparar, 
Inspeção vídeo e preparação para a receção da
manga através de robô multifunções.

• Impregnação da manga na fábrica ou  no local da
obra 

• Aplicação da manga através de inversão ou tração,
de acordo com  o processo a utilizar.

• Polimerização através de energia calorífica (UV,
vapor, água quente ou resistências elétricas) 

• Reabertura dos ramais, inspeção vídeo e colocação
da rede em serviço.

Vantagens
Técnicas
• Ausência de espaço anelar

• Fraca redução de secção

• Excelente aderência mecânica (autoestruturante)

• Elevada performance hidráulica devido ao
melhoramento do coeficiente de rugosidade

Ambientais  
• Rapidez de execução (reabilitação de um troço em

1 dia, incluindo a abertura da rede ao serviço)

• Redução do impacto da obra (limitando-se aos
acessos á rede: caixas de visita ou poços)

• Limitação do impacto ambiental (poluição sonora,
poeiras, problemas de circulação, preservação dos
recursos naturais, otimização da pegada de
carbono)

• Diminuição dos riscos de degradação ligados aos
trabalhos tradicionais (redes de concessionárias,
construções vizinhas…)

• O Comprimento unitário das mangas, que pode
atingir centenas de metros em função dos
diâmetros e das condições de aplicação no local.



Domínios de aplicação

• Tubagens de todos os tipos e formas 

• Secção corrente compreendida entre 150 mm e 1250 mm 

• Principalmente em escoamentos de natureza gravítica (águas
residuais, águas pluviais e efluentes industriais); em determinadas
condições existe a possibilidade de aplicação em redes sob pressão.

Certificações
NF 390 para as 2 técnicas RETROFLEX e SAERTEX que garantem 
a conformidade com a norma  NF EN 13566-4
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