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Torneiras de Banca e Parede Biopress Refs.: 1180 / 1182-Bio e Válvula de Descarga para Mictório Ref.: 1181-Bio

Instrução de Instalação

Instalação das Torneiras

Serviço de
Atendimento

ao consumidor
0 800  22- 1362

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, 
aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos 
provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o 
projeto hidráulico siga as normas ABNT.
A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características 
gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

Medida de Instalação

Instalação da Válvula de Descarga

Cuidados com os produtos:  a pressão de água recomendada: 2 à 40 mca.

Torneira de banca
Pode ser instalada no lugar de qualquer torneira convencional, 
sem adaptação.

Em louças, faça a instalação  com a louça fora do lugar. No caso 
de bancas, verifique se a espessura e as medidas de furação 
estão corretas.

Válvula de Descarga para Mictório
Indicada para mictórios de ½”.

Torneira de parede

máx. 210 mm

Saída de água
de 1/2”

Espessura máxima da banca = 35 mm

Max. 70 mm

Mín. 60 mmØ 30 a 35 mm

1/2”

142mm

28°

2
1
0
m

m

128mm

- Produtos para instalação em saídas de água de 1/2”.
  Para saídas de 3/4", adquira uma bucha de redução 
  de 3/4” para 1/2”.

Abra a água e deixe escoar para limpar bem, a 
tubulação. Rosqueie a válvula no ponto de água, 
conforme indicado, deixando a saída de água da 
válvula voltada para baixo.

Saída de água 
de 1/2”

use teflon

Em saídas de 3/4” utilize a bucha de redução que 
acompanha o produto.
Cuidado: evite que resíduos de teflon atinjam o 
interior da válvula.

O tubo de descarga de ½” pode ser ligado à maioria dos mictórios existentes no mercado.

Para instalar o tubo, coloque-o em posição, marcando seu 
comprimento total  incluindo o comprimento necessário 
para introduzir o tubo tanto na válvula quanto na louça.

Instale o tubo introduzindo-o primeiro na louça 
e depois na válvula, fixando-o com a porca.
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Após a instalação é 
necessário acionar a 
válvula algumas 
vezes até que se 
encha de água.

Válvula de Descarga para Mictório Biopress: 
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Abra a água e deixe escoar para limpar bem, 
a tubulação. 
Instale a torneira, conforme indicado abaixo. 

Para ligação de água recomendamos o uso do 
Regulador de Vazão Economaster, siga as 
instruções específicas do produto.

Após a instalação é necessário 
acionar a torneira algumas vezes 
até que se encha de água.

banca

Abra a água e deixe escoar para limpar bem, 
a tubulação. 
Instale a torneira, conforme indicado abaixo. 

saída de água 1/2”

fita teflon

Torneira de Banca

Torneira de Parede
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Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, 
aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos 
provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o 
projeto hidráulico siga as normas ABNT.
A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características 
gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

Funcionamento

Manutenção e Conservação

Torneiras de Banca e Parede Biopress Refs.: 1180 / 1182-Bio e Válvula de Descarga para Mictório Ref.: 1181-Bio

Para acionar as Torneiras de Banca ou Parede e 
a Válvula de Descarga para Mictório da linha 
Biopress , basta apertar o botão de 
acionamento. 

Os produtos Biopress, vem com tempo de 
descarga ajustado em torno de 7 segundos.

botão
acinador

Caso ocorra alguma alteração na saída de água, proceda conforme abaixo.

1. Retire o arejador para limpeza. 2. Efetue a limpeza do regulador de vazão.

A. Solte o castelo e retire o reguladorA. Solte o arejador utilizando a chave que 
acompanha o produto.

B. Lave bem, e 
recoloque o arejador.

B. Lave bem, recoloque o regulador na posição e 
monte novamente o castelo na torneira.

regulador

Não use abrasivos ou qualquer 
substância ácida para a limpeza dos 
metais, use apenas pano macio e 
sabão neutro comum.

Para a proteção de produtos cromados em 
imóveis não habitados ou fechados por longos 
períodos, recomendamos a aplicação de vaselina 
líquida sobre a superfície dos produtos.   
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