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Sabe quando começa a subir aquele mau cheiro da pia da cozinha? Sinal de que as coisas vão
de mal a pior dentro do sifão e ele precisa de uma limpeza, antes que ocorra um entupimento.

Esse problema geralmente ocorre por causa do descarte inadequado de restos de alimentos e
óleo de frituras, mas, com o tempo, resíduos de detergente e sabão também se acumulam no
sifão.

Mecanismo responsável pelo escoamento da água da torneira da pia até a tubulação de
esgoto, para evitar complicações de entupimento e mal cheiro, é preciso fazer a limpeza
periódica do sifão e aí, quanto mais prático e fácil de manusear ele for, melhor.

Por isso, a solução Correta de hoje é um sifão econômico em espaço, instalação e tempo de
manutenção. Um sistema simples e eficaz da Tigre, feito para facilitar seu dia a dia. Confira!

Solução Correta - Sifão Ajustável Multiuso Tigre
O sifão Mobylle foi criado para tornar a instalação mais simples, principalmente em locais de
difícil acesso.
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O produto tem a menor altura do mercado, atendendo a exigência de norma (fecho hídrico 50
mm); podendo ser adaptado em locais de pouco espaço. Fácil de instalar, dispensa o uso de
ferramentas, sendo suficiente apenas aperto manual.

Seu formato impede o retorno de gases provenientes do interior do sistema de esgotos, além
de permitir fácil acesso ao dispositivo de inspeção. Pode ser utilizado como sifão de pia,
tanques e lavatórios em geral.

Como o Mobylle é equipado com um copo, fazer sua limpeza é bastante simples: coloque um
balde embaixo do sifão, desenrosque a parte inferior do copo e deixe a água escoar para o
balde. Lave bem e coloque-o de volta, testando para verificar se a vedação foi bem feita.

IMPORTANTE: não utilize nenhum produto químico corrosivo para limpeza, pois ele poderá
danificar o produto, bem como os tubos e conexões de PVC do sistema de esgoto.
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Produto eficaz e compacto, o sifão Mobylle é ideal para a sua residência, especialmente se
você tiver pouco espaço disponível.

Passe agora na Correta, escolha o melhor modelo de sifão para as suas necessidades e
garanta o perfeito funcionamento do seu lar.

É a Correta pensando nos detalhes com você.
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