
Misturadores de Cozinha e Torneiras de Saída Lateral 

Instrução de Instalação

Serviço de
Atendimento

ao consumidor
0 800  22- 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.

Medida de Instalação

Instalação

Misturador de cozinha parede

A distância entre os centros das saídas de água na parede 
deve estar entre 19 cm e 21 cm.

Misturador de cozinha banca

A distância entre os furos da banca deve ser de 20 cm.

Misturador de Cozinha Parede

Atarraxe ambos os excêntricos nas saídas de água, 
com o auxílio de um alicate, vedando as roscas 
com teflon.

OBS: A espessura  máxima de banca  é de 35mm.  

Produtos para instalação em saídas de água de ½”.

Para saídas de 3/4", adquira uma bucha de redução de 3/4” 
para 1/2”.
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Torneiras de Saída Lateral

Recomenda-se que a saída de parede fique a 17cm de altura 
da banca.

Produtos para instalação em saídas de água de 1/2”.

Para saídas de 3/4", adquira uma bucha de redução de 3/4” 
para 1/2”.
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de banca  é de 35mm.  
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Excêntrico

Ajuste os excêntricos para um perfeito acoplamento das 
porcas e para deixar o misturador na posição horizontal.

Coloque os anéis de borracha e aperte as porcas até 
conseguir boa vedação;  dê aperto final com chave.

Molhe a canopla com água e sabão para facilitar o seu 
deslizamento,  empurre-a em direção à parede até 
encostar.

Atenção: Caso o anel de borracha da canopla se solte, 
afaste a canopla, solte a porca, retire o flange e a porca, 
recoloque o anel e remonte o conjunto na ordem inversa.

Porca

Canopla

Torneira Saída Lateral Parede

Rosqueie a torneira na saída de água, deixando a saída de 
água da torneira virada para cima.

Empurre a canopla em direção a parede para dar acabamento, 
molhe com sabão para facilitar o deslizamento.

Saída de Parede

Torneira Saída Lateral Banca

Instale a torneira na banca conforme o desenho.

Guarnição

Flange de ½”
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Instrução de Instalação

Serviço de
Atendimento

ao consumidor
0 800  22- 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.

Instalação

Uso

Misturadores de Cozinha e Torneiras de Saída Lateral 

Para ligação de água recomendamos o uso do regulador 
de pressão Economaster (Ref. 1420 da Fabrimar).

Siga as instruções que acompanham o produto.

Lubrifique os "o'rings" de borracha na base do tubo ou 
da bica, utilizando vaselina neutra.

Encaixe o tubo ou a bica na saída de água da torneira 
ou misturador, rosqueie a porca e dê ligeiro aperto com 
chave ajustável, não esqueça de proteger seu produto.

Tubo
Bica Reta

Lubrifique

Verifique ao lado 
as posições de 
uso dos produtos 
da linha Pratika. aberta

Alavanca

fechada

travada Para as demais linhas basta 
girar o volante para abrir.

Volante

Manutenção e Conservação

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

O mínimo necessário 
para vedar

Alavanca 
travada

Rebaixo
da tampa

Alavanca 
aberta

1/4 a1/2  de volta

rebaixo
da tampa

Com a alavanca na posição travada, aperte o mecanismo 
o mínimo necessário para vedar.

Abra a alavanca e gire o mecanismo no sentido horário, 
cerca de 1/4 a ½ volta.

OBS: Caso persista algum vazamento, após a 
regulagem, consulte Assistência Técnica Fabrimar.

Dê 2 voltas

Alavanca 
aberta

Rebaixo
da tampa

Após a instalção da Torneira Pratika, caso a vedação não 
esteja perfeita, execute a regulagem do mecanismo 
como se segue:

A- Coloque a alavanca na posição aberta, gire o 
mecanismo duas voltas no sentido anti-horário.

Regulagem do Mecanismo Pratika

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.


