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

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.

Medidas de Instalação

Instalação

Normalmente a limpeza final dos banheiros após a obra é feita 
com ácidos (muriático ou similar). A Fabrimar não recomenda 
este tipo de limpeza pois pode causar danos irrecuperáveis aos 
acabamentos.
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* A altura do ponto de saída  de água 
para Torneira, deve ser sempre 
medida a partir  do topo da cuba.

- 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”.

- Rosqueie a Torneira na saída de água da parede e 
deslize a canopla até encostar na parede.

IMPORTANTE: Não utilize o bico da Torneira como 
alavanca para rosquea-la na parede, caso seja 
necessário aplicar força para instalar a Torneira, 
aplique-a na região da alavanca ou cruzeta.

(Utilize um pouco de sabão 
para fazer a canopla 
deslizar melhor)

saída de 
água 1/2”

torneira

use teflon

Caso você note alguma alteração na saída 
de água, retire o arejador para limpeza 
com jato d'água.

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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