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VÁLVULA DE DESCARGA FLUX AV

Recomendações de instalação

CONDIÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

Recomendações para 
instalação:

A Válvula de Descarga 
Embutida Flux é produzida 
em duas bitolas,  1 1/2" e 1 
1/4", com mecanismo único 
para  ambas.   

Este produto pode ser 
utilizado para pressões na 
faixa  de 2 a 40 mca (metros 
de coluna d'água).

Para proteção do 
acabamento, recomendamos 
que a instalação seja feita 
em duas etapas: durante a 
obra, instalar a base, e após 
o final da mesma, instalar o 
acabamento. 

ATENÇÃO: A limpeza periódica da sua 
caixa d'água ajuda na conservação 
de seu produto, evitando a entrada 
de detritos que podem alterar o seu 
funcionamento.

ATENÇÃO: De 2 à 3 
metros de altura, 
utilize TUBULAÇÃO 
de 1 1/2" (DN 40).

Atenção para tubulação de 
água

M
ín. 2 m

Para ligação do vaso sanitário  
recomenda-se utilizar o tubo de 
descarga plástico com virola; 

Só instale a válvula com a  
tubulação e reservatórios limpos; 

Não lubrifique a válvula. 

Para vedação entre a rosca de 
entrada da válvula e a tubulação, 
use fita à base de teflon.

CUIDADO: evite que colas ou 
solventes de PVC atinjam o interior 
da válvula, pois causarão 
problemas nos vedantes.   

1 2

1,10 A 1,20 m

piso 
acabado

Altura para  instalação 3

INSTALAÇÃO DA BASE

Instale a válvula de acordo com o sentido 
de passagem da água. 

Ver seta indicativa no corpo da válvula.

1 A parede acabada deve ficar dentro dos limites 
indicados no adesivo do gabarito de 
instalação. 

ATENÇÃO: Não retire o gabarito de instalação 
antes do final da obra. Proteja sua válvula 
contra danos.

2

gabarito de 
instalação

Atenção para o alinhamento da base em 
relação à parede acabada.

OBS: Recorte o acabamento da parede ao 
redor do gabarito de instalação.
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Instalação

VÁLVULA DE DESCARGA FLUX AV

Para regular a vazão:
1- Abra o registro girando a cruzeta 
plástica (volante);
2- Acione a válvula e observe a vazão;
3- Ajuste a vazão, abrindo ou 
fechando o registro. Procure regular a 
válvula na vazão mínima necessária 
para uma boa limpeza do vaso, 
economize água. 

Para adequar a altura do botão à sua 
instalação, afrouxe a porca recartilhada...

Remova os parafusos e retire o gabarito de 
instalação.

INSTALAÇÃO DO ACABAMENTO

1 2 3

ATENÇÃO: estes parafusos serão necessários para 
fixar o acabamento.
Não jogue fora.

... encoste o gabarito de alinhamento na parede e 
gire o parafuso  acionador, com a mão, até que 
encoste na marcação. Reaperte a porca 
recartilhada.

Para proceder a instalação fixe a base do acabamento 
utilizando a furação indicada.
OBS: utilize os parafusos do itém 1

4 5

Encaixe o botão e fixe com os parafusos.

Desmonte o acabamento soltando 
os parafusos e retirando o botão.

chave Allen 
3 mm
fornecida

chave Allen 
3mm
fornecida
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EM CASO DE PROBLEMAS CONFIRA AS SITUAÇÕES NO QUADRO ABAIXO:

CAUSA PROVÁVEL

Registro fechado.

Parafuso acionador desregulado.

Sujeira nas partes internas da 
válvula ou necessidade de 
substituição do pistão.

Parafuso acionador desregulado.

SOLUÇÃO

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.   

MANUTENÇÃO:

Regule o registro para obter uma boa vazão, 
conforme a  operação 3 (instalação do 
acabamento).

Desmonte o botão e repita a operação  2  
. (instalação do acabamento)

Feche o registro da válvula, e consulte nossa 
AssistênciaTécnica Tel: 0800 022-1362

Desmonte o botão e repita a operação  2  
. (instalação do acabamento)

MANUTENÇÃO:


