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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.

ACABAMENTO VÁLVULA DE DESCARGA FLUX AV

Recomendações de instalação

Parafuso
de fixação

Parafuso 
acionador

Parafuso
de fixação

RECOMENDAÇÕES INICIAIS

O Acabamento Flux Antivandalismo pode ser instalado nas válvulas Flux Fabrimar, Hydra (Deca) ou Docol. 
Para cada válvula fornecemos um jogo de parafusos para instalação dos acabamentos.

1 Indentifique o conjunto de parafusos  indicado para a sua base.

Base Fabrimar. Base Hydra (Deca). Base Docol.

Parafusos 
de fixação

Parafusos para 
base Fabrimar:
Um par de 
mesma bitola
e  cabeça chata.

Parafusos de
fixação para 
base Deca:
dois parafusos 
com  cabeça 
redonda.

Parafusos para 
base Docol:
Três parafusos 
de mesma bitola,
cabeça redonda e
contra porca.

Obs: Sobrarão parafusos referentes à instalação em bases de outros fabricantes. Descarte-os de forma correta, eles são recicláveis.

Parafuso acionador 
para base Deca:
parafuso “philips” 
de  cabeça 
achatada.

contra porca
recartilhada

parafuso 
acionador

O procedimento abaixo é importante pois garante o perfeito  funcionamento da sua válvula de descarga.

2

REGULAGEM DO PARAFUSO ACIONADOR

Base Fabrimar.

Solte a contra porca recartilhada.

ATENÇÃO

Encoste o gabarito de alinhamento na parede e gire o 
parafuso  acionador, com a mão, até que encoste na 
marcação e  reaperte a contra porca.
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O procedimento abaixo é importante pois garante o perfeito  funcionamento da sua válvula de descarga.

REGULAGEM DO PARAFUSO ACIONADOR

ATENÇÃO

3
Atarraxe o novo parafuso, encoste o gabarito de 
alinhamento na parede e gire o parafuso  acionador, 
com a mão, até que encoste na marcação.

parafuso 
acionador

Base Hydra (Deca).

Retire o parafuso acionador que esta instalado 
na base e substitua pelo que acompanha o 
acabamento (item 1 - Base Hydra).

4
Encoste o gabarito de alinhamento na parede e gire o 
parafuso  acionador, com a mão, até que encoste na 
marcação e reaperte a contra porca.

Base Docol.

Solte a contra porca e retire o parafuso acionador que 
esta instalado na base e substitua pelo que acompanha 
o acabamento (item 1 - Base Docol).

parafuso 
acionador

contra 
porca contra 

porca
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CONSERVAÇÃO:

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.   

INSTALAÇÃO DO ACABAMENTO

5 Desmonte o acabamento 
soltando os parafusos e 
retirando o botão.

chave Allen 
3 mm
fornecida

O acabamento da Válvula Flux Antivandalismo pode ser instalado em válvulas 
Flux Fabrimar, Deca Hydra ou Docol.

Para cada modelo existe um jogo de parafusos indicado (item 1), fixe a base do 
acabamento utilizando os parafusos correspondentes na furação indicada.

Flux Fabrimar Deca Hydra Docol

6

Encaixe o botão na base do acabamento , primeiramente a parte inferior e depois 
encaixe a parte superior fixando com os parafusos.

chave Allen 
3mm
fornecida

Instalação


