
Torneiras para Lavatório Ref.: 1190/1192/ 1193 / 1194

Instrução de Instalação

Serviço de
Atendimento

ao consumidor
0 800  022- 1362

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

Manutenção

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

Em louças, faça a instalação  com a louça fora do lugar. 
No caso de bancadas, verifique se a espessura e as 
medidas de furação estão corretas.

Espessura máxima
da banca = 35 mm

Espessura máxima da banca = 35 mm

Max. 70 mm

Mín. 60 mm

Atenção para a furação da banca: 
Diâmetro de 30 a 35 mm

Linha Jolie, Levier

Solte o flange e a guarnição e instale as torneiras Fabrimar, conforme indicado abaixo.

Demais Linhas 

Anel
Base

IMPORTANTE:
Não utilize o bico da torneira como alavanca para dar aperto, aperte somente o flange
inferior sob a bancada. 

Banca

Guarnição
Flange

Banca

Guarnição
Flange

Uso
Para as demais torneiras basta girar o 
volante para abrir.

Para as torneiras das linhas Levier, Chiara, Creato,
Loft e Loft Design, gire a alavanca ou a cruzeta em
1/4 de volta no sentido indicado para liberar a vazão 
de água.

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

Normalmente a limpeza final dos banheiros após a 
obra é feita com ácidos (muriático ou similar). 
Proteja os acabamentos para evitar danos 
irrecuperáveis.

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.
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