
Instrução de Instalação

Utilização

Instalação

Misturador Box Banheira  Ref.: 2216, 2216-VOL e 2216-CER

Atenção: Não utilize como 
misturador para ducha 
higiênica Acqua jet.

- Instale a base, que deverá ficar nivelada em relação ao piso e a 
parede acabados.

Nível em relação ao pisoParede acabada

Manutenção e Conservação

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.   

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

Misturador Selecta
Permite dupla utilização como podemos ver abaixo:

- Bica de banheira e ducha para box.
- Bica de banheira e chuveiro.
- Chuveiro e ducha para box.

Não utilize o Misturador Selecta - Ref. 2216 em locais com pressão estática inferior a 5 mca.

Os Misturador Selecta - Ref. 2216-VOL e 2216-CER não tem restrição.  

Atenção: Para 
garantir o perfeito 
funcionamento do 
Misturador Selecta a 
“Saída 1” deverá 
estar sempre voltada 
para baixo.

parede 
acabada

20 mm

Saída 2

Saída 1

- Ligação de água: tubulação de água quente e fria deverá estar 
posicionada da seguinte forma:

Atenção: Observe com cuidado o posicionamento da base em relação a 
superfície da parede, para evitar problemas na instalação dos acabamentos 
(veja como solucionar os possíveis problemas, na instrução do acabamento).

água quente água fria

saída de 
águaregistro registro

Base vista de frente

saída de 
água

Serviço de
Atendimento

ao consumidor
0 800  022- 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.
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Errado Errado
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