
 
15 mm

I n s t r u ç ã o p a r a I n s t a l a ç ã o d e P r o d u t o s

Sobre o local de instalação:

Cuidados com o produto: A limpeza final dos banheiros 
comumente com ácidos (muriático ou similar), causam danos ao acabamento dos 

feita após a obra 

Monocomandos 

para Lavatório, 

Bidê e Chuveiro

Paola e Dallas.

Cód. 51101144

Espessura máxima da banca = 35 mm

Max. 70 mm

Mín. 60 mm 
Diâmetro de
 30 a 35 mm

Grupo 2: Misturador para Bidê

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

Espessura máxima
da louça = 40 mm

Grupo 3: Misturador para Lavatório
 com extensão (somente Paola).

Medidas para instalação em banca. 

Recomendaçõ es I niciais:

Grupo 1: Misturador para Lavatório 

Pressão de utilização: 2 à 40 mca. Pressão de utilização: 2 à 40 mca.
Pressão de utilização: 2 à 40 mca.



Grupo 4: Misturadores para Chuveiro - Ref. 2993 e Ref. 2994

Recomendaçõ es I niciais:
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INSTALAÇÃO GRUPOS 1 e 2:

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, 
o 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.

1

água quente
(lado esquerdo)

Atarraxe o rabicho de água 
quente.

água quente
(lado esquerdo)

água fria
(lado direito)

flange

porca

parafuso 
de fixação
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INSTALAÇÃO GRUPO 3:

Passe os rabichos pelo furo da 
bancada pela saia e pelo extensor 

água quente
(lado esquerdo)

água fria
(lado direito)

parafuso 
de fixação

Atarraxe o parafuso de fixação e os rabichos no corpo do 
misturador. Fixe o conjunto na bancada utilizando o flange 

corpo do
misturador

extensor

extensor

bancada

água quente
(lado esquerdo)

água fria
(lado direito)

flange

porca

corpo do
misturador

extensor

saia

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, porem não implica 
em danos ao produto.

LIGAÇÃO DE ÁGUA GRUPO 1,2 e 3:

máx 30 cm
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entrada de 
água fria 1/2”

entrada 
de água 
quente 1/2”

saída de água 
chuveiro 1/2”

saída para 
banheira 3/4”

protetores 
do parafuso
NÃO RETIRE

INSTALAÇÃO GRUPO 4:

Instalação: Base Monocomando com Desviador

Instale o 
para cima, como indicado abaixo:

misturador com botão desvidor 

certo

errado
Recorte o acabamento da parede ao redor do protetor 
plástico. Somente retire os protetores (do acionador 
e dos parafusos) para instalar os acabamentos.

Instale a base do misturador para que a parede 
acabada fique dentro dos limites indicados no 
protetor plástico.

parede
acabada

limites de 
instalação

protetores 
do parafuso
NÃO RETIRE

protetor do 
acionador

Ligação de água:
Siga a indicação abaixo.

botão 
desviador
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limites de 
instalação

parede
acabada

saída de 
água

protetores 
do parafuso
NÃO RETIRE

B. Instalação em banheira.

Para instalação em banheiras, retire 
o tampão e faça a ligação pela saída 
de 3/4”. 
Lembre-se de fechar a saída 
superior com um tampão de 1 /2” 
(não incluso).

A. Instalação em chuveiro.

Para instalação em 
chuveiros, faça a ligação 
pela saída de ½”.
 
Obs: a saída inferior de 3/4” 
vem com tampão.

Instalação: Base Monocomando de Chuveiro

Instale a base do misturador de chuveiro para que a parede 
acabada fique dentro dos limites indicados no protetor 
plástico.

saída para banheira 
3/4” retire o tampão.

saída para chuveiro
colocar tampão 
(não fornecido)

entrada de água 
fria 1/2”

entrada de água 
quente 1/2”

protetores 
do parafuso
NÃO RETIRE

saída para banheira 
manter o tampão.

saída de água 
chuveiro 1/2”

entrada de água 
fria 1/2”

entrada de água 
quente 1/2”

protetores 
do parafuso
NÃO RETIRE

Recorte o acabamento da parede ao redor do protetor plástico. 
Somente retire os protetores (do acionador e dos parafusos) 
para instalar os acabamentos.
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INSTALAÇÃO GRUPO 4:



protetor do
acionador

protetor do
parafuso

parafuso

canopla

Coloque os acabamentos da canopla e f
à base com os parafusos retirados no ítem anterior

ixe a canopla 

Instalação: Acabamento

parafusos

canopla

Com as paredes acabadas. Retire os protetores 
e os parafusos.

canopla

parafusos

Com as paredes acabadas. Retire os 
protetores e os parafusos.

Coloque os acabamentos da canopla e 
fixe a canopla à base com os parafusos 
retirados no ítem anterior

Instalação: Alavancas

protetor do
acionadorprotetor do

parafuso

parafuso

canopla
botão de 

acabamento

alavanca

canopla

Linha Dallas

Linha Paola

canopla alavanca

A alavanca deve ser instalada como indicado abaixo, do 
contrário não será possível acionar o misturador.

Retire o botão de acabamento, fixe a alavanca dando 
forte aperto, utilize chave allen fornecida.
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A Fabrimar se reserva o 
direito de alterar as 

características gerais, 
técnicas e estéticas de 

seus produtos sem 
prévio aviso.

Caso ocorra algum 
problema com um 

produto Fabrimar entre 
em contato com o 
SAC -0800 221362.

Caso ocorra alguma alteração na saída de 
água, retire o arejador ou tranquilizador 
para limpeza.
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Fabrimar S.A. Ind. e Com. - Rod. Presidente Dutra, 1362 - Pavuna - Rio de Janeiro - Cep:21535-502 - Tel.:(21)3088-2200 - Fax:(21)3088-2233

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.   

A Fabrimar se isenta de 
qualquer 

responsabilidade por 
danos provenientes de 

procedimentos de  
instalação não inclusos 
nesta instrução.  Para o 
projeto hidráulico, siga 

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.

C o n s e r v a ç ã o e l i m p e z a :
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