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Montagem dos Acabamentos A1, A2 e A3

Instrução de Instalação

Instalação

Para instalação em bancas , louças e bidês, observe 
se o flange está alinhado pelo último fio de rosca do 
registro lateral.
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Durante a instalação de acabamentos em 
bases de registros de pressão ou gaveta, 
podem ocorrer problemas provenientes de 
posicionamento, resultando em registros 
enterrados ou salientes.
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normal

Registro em Posição Normal

Verifique se seu registro está dentro dos limite 

indicados no quadro acima. Caso contário 

consulte nosso  Catálogo de Peças de Reposição e 

verifique qual o  recurso disponível para seu caso.
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A c a b a m e n t o 1

Aquarius Misty

DomaniOggi

Adagio

Sirius

Duello

Image

Ascot

Digital Line

Jolie

Junior

Identifique o seu acabamento e efetue a montagem seguindo o esquema indicado.

Loft Loft DesignLevier SohoCivic

Lyon

Levier Misty SiriusOggi

A montagem dos acabamentos A2, são idênticos as dos A1, 
bastando acrescentar a eles a saia A2.

O acabamento A3 tem o 
mesmo esquema de 
montagem para todos os 
tipos de acabamento

Encaixe o cubo no 
prensa canopla 
antes de encaixar 
o conjunto na 
haste do registro.
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A c a b a m e n t o 2 A c a b e n t o 3

Folk Zeta

Chiara Creato

Folk
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?

canopla A3

Serviço de
Atendimento

ao consumidor
0 800  022- 1362

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

Manutenção

Para evitar danos, os acabamentos 
devem ser instalados após o 
término da obra e sem o uso de 
ferramentas.

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.   

Chiara      Creato

GyroSimetria

VitraGioia


