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Introdução
O Expurgo Palmetal
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O Expurgo  Palmetal é totalmente fabricado em aço inoxidável e preenche as mais altas exigências no que 

toca à limpeza, durabilidade e acabamento.

Com o aumento das inspeções sanitárias, tornou-se obrigatório o uso de expurgos para o descarte de  

determinados rejeitos líquidos em hospitais.

Se você tem essa necessidade, a sua melhor escolha é o Expurgo Palmetal.

PALMETALPAL
móveis em aço inox

Expurgo Palmetal Modelo A/P

*Foto meramente ilustrativa
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PALMETALPAL
móveis em aço inox

Expurgo Palmetal com sifão em atividade na COI - Clínicas Oncológicas Integradas - Rio de Janeiro, Torre do Rio Sul 6º andar

Expurgos Palmetal em operação
Nossa maior satisfação e prova de nossa qualidade.

CRE ENGENHARIA

CERTA CONSTRUÇÕES

SAV CONSTRUÇÕES

MEDI-SAÚDE 

HOMO ENGENHARIA

HOSPITAL JOARI

HOSPITAL DE SANTA CRUZ

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA PENHA

COI - CENTRO DE ONCOLOGIA INTEGRADO

HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPIMIRIM

PETROBRAS PETRÓLEO BRASILEIRO

GLOBAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE UBERABA

HEMORIO

RENAL VIDA

FAX FARMA

GERDAU

NEFROCLIN

ENGEMARIS

PHD OFTALMOLÓGICA



Desenho Técnico
Expurgo Palmetal- Modelo AS.
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Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral

PALMETALPAL
móveis em aço inox

Descrição:

Expurgo quadrado, estrutura simples para aplicação em 

bancadas.

Fabricado em aço inox AISI 304, chapa 1mm #20, 

acabamento escovado.

Instalação feita por tubo de 4” ligando o expurgo ao esgoto.

AS - 1: A entrada de água é feita por um niple de 1/2”.

AS - 2: Entrada de água por nipple de 1 1/4" para instalação 

de válvula de descarga (válvula não incluída).

Entrada de àgua
(pode ser do lado 
direito ou esquerdo)

320 320
25,4



Desenho Técnico
Expurgo Palmetal- Modelo AP.
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Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral

PALMETALPAL
móveis em aço inox

Entrada de àgua
(pode ser do lado 
direito ou esquerdo)

Descrição:

ossui uma estrutura tubular quadrada de 

30x30 e sapatas reguláveis.

Expurgo quadrado, p

Fabricado em aço inox AISI 304, chapa 1mm #20, 

acabamento escovado.

Instalação feita por tubo de 4” ligando o expurgo ao esgoto.

AP - 1: A entrada de água é feita por um niple de 1/2”.

AP - 2: Entrada de água por nipple de 1 1/4" para instalação 

de válvula de descarga (válvula não incluída).



Desenho Técnico
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PALMETALPAL
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Entrada de àgua
(pode ser do lado 
direito ou esquerdo)

Expurgo Palmetal- Modelo AM.

Descrição:

Expurgo quadrado, possui mãos francesas para prender o 

expurgo à parede. 

.

Fabricado em aço inox AISI 304, chapa 1mm #20, 

acabamento escovado.

Instalação feita por tubo de 4” ligando o expurgo ao esgoto.

AM - 1: A entrada de água é feita por um niple de 1/2”.

AM - 2: Entrada de água por nipple de 1 1/4" para instalação 

de válvula de descarga (válvula não incluída).

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral



Desenho Técnico
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PALMETALPAL
móveis em aço inox

Entrada de àgua
(pode ser do lado 
direito ou esquerdo)

Expurgo Palmetal- Modelo BS.

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral

Descrição:

Expurgo redondo, estrutura simples para aplicação em 

bancadas.

Fabricado em aço inox AISI 304, chapa 1mm #20, 

acabamento escovado.

Instalação feita por tubo de 4” ligando o expurgo ao 

esgoto.

BS - 1: A entrada de água é feita por um niple de 1/2”.

BS - 2: Entrada de água por nipple de 1 1/4" para 

instalação de válvula de descarga (válvula não incluída).
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Desenho Técnico
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PALMETALPAL
móveis em aço inox

Entrada de àgua
(pode ser do lado 
direito ou esquerdo)

Expurgo Palmetal- Modelo BP.

Descrição:

Expurgo redondo, possui uma estrutura tubular quadrada de 

30x30 e sapatas reguláveis.

Fabricado em aço inox AISI 304, chapa 1mm #20, 

acabamento escovado.

Instalação feita por tubo de 4” ligando o expurgo ao esgoto.

BP - 1: A entrada de água é feita por um niple de 1/2”.

BP - 2: Entrada de água por nipple de 1 1/4" para instalação 

de válvula de descarga (válvula não incluída).

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral
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Desenho Técnico
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PALMETALPAL
móveis em aço inox

Entrada de àgua
(pode ser do lado 
direito ou esquerdo)

Expurgo Palmetal- Modelo BM.

Descrição:

Possui mãos francesas para o expurgo ser preso na 

parede. 

.

Fabricado em aço inox AISI 304, chapa 1mm #20, 

acabamento escovado.

Instalação feita por tubo de 4” ligando o expurgo ao 

esgoto.

BM - 1: A entrada de água é feita por um niple de 1/2”.

BM - 2: Entrada de água por nipple de 1 1/4" para 

instalação de válvula de descarga (válvula não incluída)

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral
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Desenho Técnico
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PALMETALPAL
móveis em aço inox

Entrada de àgua
(pode ser do lado 
direito ou esquerdo)

Expurgo Palmetal- Modelo ES.

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral

Descrição:

Expurgo econômico, estrutura simples para aplicação em 

bancadas.

IFabricado em aço inox AISI 304, chapa 1mm #20, 

acabamento escovado.

Instalação feita por tubo de 4” ligando o expurgo ao 

esgoto.

ES - 1: A entrada de água é feita por um niple de 1/2”.

ES - 2: Entrada de água por nipple de 1 1/4" para 

instalação de válvula de descarga (válvula não incluída)
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Desenho Técnico
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PALMETALPAL
móveis em aço inox

Entrada de àgua
(pode ser do lado 
direito ou esquerdo)

Expurgo Palmetal- Modelo EP.

Descrição:

Expurgo econômico, possui uma estrutura tubular quadrada 

de 30x30 e sapatas reguláveis.

IFabricado em aço inox AISI 304, chapa 1mm #20, 

acabamento escovado.

Instalação feita por tubo de 4” ligando o expurgo ao esgoto.

EP - 1: A entrada de água é feita por um niple de 1/2”.

EP - 2: Entrada de água por nipple de 1 1/4" para instalação 

de válvula de descarga (válvula não incluída)

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral
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Desenho Técnico
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PALMETALPAL
móveis em aço inox

Entrada de àgua
(pode ser do lado 
direito ou esquerdo)

Expurgo Palmetal- Modelo EM.

Descrição:

Expurgo econômico, possui mãos francesas para o 

expurgo ser preso na parede. 

.

Fabricado em aço inox AISI 304, chapa 1mm #20, 

acabamento escovado.

Instalação feita por tubo de 4” ligando o expurgo ao 

esgoto.

EM - 1: A entrada de água é feita por um niple de 1/2”.

EM - 2: Entrada de água por nipple de 1 1/4" para 

instalação de válvula de descarga (válvula não incluída)

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral
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Desenho Técnico
Sifão Palmetal.
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PALMETALPAL
móveis em aço inox

Descrição:

O sifão é usado onde particulados, 

como gesso, são descartados no 

expurgo. Serve para evitar possíveis 

odores vindo do esgoto.

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral



Desenho Técnico
Sifão e Expurgo Palmetal.
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PALMETALPAL
móveis em aço inox

Descrição:

Desenho técnico do Expurgo e Sifão 

Palmetal acoplados. 

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Lateral
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PALMETALPAL
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Manual de Instalação 
Expurgo Palmetal com Sifão

1- Posicione seu Expurgo Palmetal sobre a saída de 
esgoto e próximo à entrada de água. 

2- Faça a conexão do tubo de fornecimento de 
água com o Expurgo  através de um rabicho 
(mangueira com luva na extremidade).

(A)

3- Encaixe a saída de água do Expurgo (B) dentro 
da entrada do Sifão (C) e a saída do Sifão (D) 
dentro da entrada do tubo de esgoto (E). Vede 
os encaixes com cola própria para tubulação 
(recomendamos o uso de silicone acético, da 
marca Siloc).

4- A instalação foi facilitada. Note que as 
distâncias de (B) a (C) e de (D) a (E) são 
reguláveis.

5- O controle de água é feito através de registro. 
Podem ser usadas tanto válvula Gaveta quanto 
válvula Borboleta (não inclusas).

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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PALMETALPAL
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Manual de Instalação 
Expurgo Palmetal sem Sifão

(A)

(B)

(E)

1- Posicione seu Expurgo Palmetal sobre a saída de 
esgoto e próximo à entrada de água. 

2- Faça a conexão do tubo de fornecimento de 
água com o Expurgo  através de um rabicho 
(mangueira com luva na extremidade).

(A)

3- Encaixe a saída de água do Expurgo (B) dentro 
da entrada do tubo de esgoto (E). Vede os 
encaixes com cola própria para tubulação 
(recomendamos o uso de silicone acético, da 
marca Siloc).

4- A instalação foi facilitada. Note que a distância 
de (B) a (E) é regulável.

5- O controle de água é feito através de registro. 
Podem ser usadas tanto válvula Gaveta quanto 
válvula Borboleta (não inclusas).

Expurgo Palmetal Modelo A/S
 e entrada de água



Expurgo Palmetal
Modelos disponíveis
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*Preços sujeitos à alterações.
Todos os modelos são vendidos com tampa.
Exemplos meramente ilustrativos.

Expurgo Palmetal
Modelo BS

R$ 1.150,00

Expurgo Palmetal
Modelo BM

R$ 1.480,00

Expurgo Palmetal
Modelo BP

R$ 1.550,00

Sifão Palmetal
Vendido Separadamente
 Pode ser usado em todos os Modelos 
 Preço unitário R$ 500,00

Expurgo Palmetal
Modelo AS
R$ 950,00

Expurgo Palmetal
Modelo AM

R$ 1.250,00

Expurgo Palmetal
Modelo AP

R$ 1.350,00

Expurgo Palmetal
Modelo ES
R$ 590,00

Expurgo Palmetal
Modelo EM
R$ 685,00

Expurgo Palmetal
Modelo EP

R$ 1.190,00

Modelo 
entrada 1/2"

 Preço* Modelo 
entrada 1  1/4"

 Preço* 

ES - 1  R$     590,00 ES - 2 R$ 620,00 
EM - 1  R$     685,00 EM - 2 R$ 695,00 
 EP - 1  R$  1.190,00  EP - 2 R$ 1.190,00 
AS - 1  R$     950,00 AS - 2  R$  1.000,00 
AM - 1  R$  1.250,00 AM - 2  R$  1.300,00 
 AP - 1  R$  1.350,00  AP - 2  R$  1.400,00 
BS - 1  R$  1.150,00 BS - 2  R$  1.200,00 
 BM - 1  R$  1.480,00  BM - 2  R$  1.530,00 
 BP - 1  R$  1.550,00  BP - 2  R$  1.600,00 



Especificações Técnicas
e características de acabamento e formas de conservação

Modelos padrão do Expurgo Palmetal

- Modelo A - P: modelo de expurgo quadrado com 

pés tubulares quadrados de 30x30. 

- Modelo A - M: modelo de expurgo quadrado com 

mão francesa.

- Modelo B - P: modelo de expurgo redondo com 

pés tubulares  quadrados de 30x30.

- Modelo B - M: modelo de expurgo redondo com 

mão francesa.

*Podemos fabricar bancadas de todos os 

tamanhos, conforme a sua necessidade.

Acabamento

- Escovado

- Polido opcional

Características do aço inoxidável

- AISI 304 liga 18.8

- Chapa 20 - 1mm de espessura

Garantia de satisfação*

Se em até 30 dias sua empresa não estiver 

satisfeita com o nosso produto, basta nos devolver 

sem defeitos que você terá 100% do seu dinheiro 

reembolsado.

Termo de Garantia**

O Expurgo Palmetal possui garantia de 01 ano 

contra defeito de fabricação. Ataques químicos, 

corrosões e amassamentos estão excluídos da 

garantia.

Recolhimento do material

Ao final de sua vida últil recolhemos ou compramos 

o mesmo.

* Válida somente para Expurgos Palmetal padrão, devolvido em 

nossa empresa. Frete de retorno por conta do cliente.

**Garantia nas instalações da Palmetal.

Conservação

A conservação do Expurgo Palmetal deve ser feita 

tomando os seguintes cuidados:

- Evitar expor o produto a substâncias ácidas e 

corrosivas ou cloaradas.

- Lavar regularmente o produto usando esponja 

suave ou em caso de arranhados ou sujeiras 

encrostadas usar uma lixa Scott Bright 3M. Alguns 

materiais aderem ao aço inox causando uma falsa 

impressão de ferrugem. Lavando suavemente no 

mesmo sentido do escovado essas encrustações 

são facilmente retiradas, restaurando assim a 

aparência de novo.

- Para restaurar o brilho original do inox após algum 

t e m p o  d e  u s o ,  s u g e r i m o s  u s a r  u m  

desengordurante tipo CIF, facilmente encontrado 

nos supermercados

Misael de Mendonça, 261 - Rio de Janeiro  RJ  Brasil  - www.palmetal.com.br -(55) (21) 24816453 - Skype: Palmetal
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PALMETALPAL
móveis em aço inox

Como comprar na Palmetal
Diretamente da fábrica - Entregamos em todo o Brasil
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Fale diretamente com o nosso setor de vendas

Telefone: 21 24816453

Skype: Palmetal

email: 

Estamos prontos para lhe atender rapidamente 

com todas as respostas técnicas ou comerciais.

Entrega em todo o Brasil

E n t r e g a m o s  e m  t o d o  o  B r a s i l .  N o s  

responsabilizamos pela entrega do seu produto. 

Devido ao nosso volume de entrega nosso frete é 

extremamente competitivo e rápido.

Venda sem atravessadores

Na Palmetal, você compra diretamente da fábrica 

por um preço bem mais em conta, uma vez que 

retiramos a comissão dos representantes (5 a 

10%) e dos revendedores (20 a 50%). Com isso, 

você adquire ótimos produtos por preços bem 

baixos.

Estamos aguardando seu contato. 

palmetal@palmetal.com.br


