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

Para limpar e dar brilho nos produtos Fabrimar utilize 
apenas pano macio, água e sabão neutro. 
Não use: sapólio, esponja de aço, detergente ou qualquer 
produto químico forte.

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.   

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Serviço de
Atendimento

ao consumidor
0 800  022- 1362

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

Rod. Presidente Dutra, 1.362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ

CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira

www.fabrimar.com.br

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.

Misturadores para Lavatório Parede Ref.: 1879

Cuidados com o produto:

Utilize os protetores plásticos para 
proteger e testar o funcionamento das 
bases  durante a obra. Instale os 
acabamentos somente após o final da 
mesma.

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.

Medidas para instalação:. Instalação da Base do Aparelho de Lavatório Parede:
Instale a base observando os limites de instalação indicados;
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- A base, deverá ficar nivelada em relação à bancada é a parede acabada.

Parede acabada

Parede acabada

Nível em relação à bancada
Instale a tubulação conforme abaixo:

Tubulação 
água 

quente

saída de 
águaregistro registro

Base vista de frenteNível em relação à bancada

* A altura da base do Aparelho 
de Lavatório Parede ou do 
ponto de saída de água para 
Torneira (saída de 1/2”), 
deve ser sempre medida a 
partir do topo da cuba.

Posição saliente
máximo 5mm

Posição enterrada
máximo 5mm

Tubulação 
água 
fria

Observe o sentido de abertura dos 

Linhas Levier, Loft, Saga, Shiva e 

junção do
castelo com 
o corpo

parede
acabada

Errado

Certo

Errado

Certo

- Rosqueie o bico na saída de água da Base

Utilize um pouco de sabão 
para fazer a canopla 
deslizar melhor 

OBS: Para instalar os acabamentos e a válvula de escoamento, siga as instruções 
que acompanham os produtos.

saída de 
água

bico

use teflon

Linhas Levier, Loft e Loft Design, Saga , Civic, Soho, Duello, Image e 

saída de 
água

use teflon

Niple

- Encaixe e deslize o bico até encostar na parede. Alinhe e aperte o 

saída de 
água

use teflon

vertical

- Rosqueie o “Niple” na 
saída de água de 1/2”

Linhas Innovare, Zeta, Chiara, Creato, 
Shiva, Vitra e Folk.

Demais linhas:

Linhas Innovare, Zeta, Chiara, Creato, Shiva, Vitra e Folk.

Instalação da Base. 

Instalação do Bico. 
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