
Instrução de Instalação

Medida de Instalação:

Instalação dos Grupos 1 e 2

Misturadores Monocomando Ref.: 2875 / 2876 / 2877 / 2895 / 2556

 
15 mm

Sobre o local de instalação:

Grupo 2: Monocomandos para Bidê Ref.:2895

A louça do bidê deve estar fora do lugar 
para a instalação.

Espessura 
máxima
da louça 
40 mm

Grupo 3: Monocomandos para 
Lavatório  com Extensão 
(somente Loft) 
Ref.: 2876 e 2877.

Espessura máxima da banca = 35 mm

Max. 70 mm

Mín. 60 mm

Diâmetro de

30 a 35 mm

Medidas para instalação em banca. 

Grupo 1: Monocomandos Ref.: 2875 e 2556

3 4 5
Atarraxe o parafuso de 
fixação e o rabicho de 
ligação de água fria (lado 
direito) conforme indicado.

água fria
(lado direito)

Passe os rabichos pelo furo 
da bancada, um solto pela 
parte inferior e o outro pela 
parte superior. 

água quente
(lado esquerdo)

Fixe o monocomando à 
bancada com a porca e o 
flange.
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água quente
(lado esquerdo)

Atarraxe o rabicho de água 
quente.

água quente
(lado esquerdo)

água fria
(lado direito)

flange

porca

parafuso 
de fixação

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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saída de
água quente

1/2"

saída de
água fria

1/2"

máx 30 cm

Devem ser previstas duas saídas de água conforme indicado.



Instrução de Instalação

Manutenção e Conservação

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

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.

Instalação dos Grupo 3

6
Passe os rabichos pelo furo da 
bancada pela saia e pelo extensor do 
misturador.

água quente
(lado esquerdo)

água fria
(lado direito)

parafuso 
de fixação

Atarraxe o parafuso de fixação e os rabichos no corpo do misturador. 
bancada utilizando o flange e a porca.

Fixe o conjunto na 

corpo do
misturador

extensor

extensor

bancada

água quente
(lado esquerdo)

água fria
(lado direito)

flange

porca

corpo do
misturador

extensor

7

saia

saia

8

rabicho de
água fria

rabicho de
água quente

saída de
água quente

saída de
água fria

Ligue os rabichos nas saídas de água conforme indicado abaixo (grupos 1, 2 e 3).

ATENÇÃO: A inversão das ligações 
implica em funcionamento inverso, 
porém não implica em danos ao 
produto.

Ligação de Água dos Grupos 1,  2 e 3.

Serviço de
Atendimento

ao consumidor
0800  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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