
canopla

5 Coloque os acabamentos 
da canopla.

Fixe a canopla à base 
com os parafusos 
retirados no ítem 
anterior

OBS:
Só é necessário 
retirar os protetores 
que ficam à mostra 
(dianteiros).

parafusos

canopla

protetor do
acionador

protetor do
parafusoparafuso

Misturadores Monocomando para Chuveiro

Recomendações de Instalação

Instalação do Monocomando para Chuveiro com Desviador - Ref.: 2994

Cuidados com o produto: A 
limpeza final dos banheiros feita 
após a obra comumente com 
ácidos (muriático ou similar), 
causam danos ao acabamento 
dos produtos.

Os Misturadores Monocomando 
com Desviador Ref. 2994 só
devem ser instalados em locais com 
pressão entre 5 e 40 m.c.a. 
(metros de coluna d’água).

SÓ RETIRE OS PROTETORES PARA INSTALAR OS ACABAMENTOS

Os Misturadores Monocomando  Ref. 2993 e Ref. 2994, vem equipados com protetores.

Esses protetores foram criados para que a argamassa utilizada durante a obra não 
danifique o acionador ou impeça a instalação do acabamento.

Misturador Monocomando
para chuveiro com Desviador  

Ref. 2994 

Misturador Monocomando 
para chuveiro

Ref. 2993

protetores dos parafusos

do acabamento

protetores dos parafusos

do acabamento
protetor do 

acionadorprotetor do 

acionador

1
Instale o 
botão desvidor para cima, 
como indicado abaixo:

misturador com 

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.

3
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.

entrada de 

água fria 1/2”

entrada 

de água 

quente 1/2”

saída de água 

chuveiro 1/2”

2

saída para 

banheira 3/4”

protetores 

do parafuso

NÃO RETIRE

botão 

desviador

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

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Serviço de
Atendimento

ao consumidor
0 800  022- 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.

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

CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira

www.fabrimar.com.br



Misturadores Monocomando para Chuveiro

Instalação do Monocomando para Chuveiro - Ref.: 2993

limites de 
instalação

parede
acabada

saída de 
água

6

saída para banheira 
manter o tampão.

saída de água 
chuveiro 1/2”

entrada de água 
fria 1/2”

entrada de água 
quente 1/2”

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”

A. Instalação em chuveiro.

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).

Para instalação em 
chuveiros, faça a 
ligação pela saída de 
½”. 

Obs: a saída inferior 
de 3/4” vem com 
tampão.

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

protetores 
do parafuso
NÃO RETIRE

protetores 
do parafuso
NÃO RETIRE

Recorte o acabamento da parede ao 
redor do protetor plástico. Somente 
retire os protetores (do acionador e dos 

canopla

canopla

parafusos

protetor do 
acionador

parafuso

protetor do 
parafuso

Com a parede acabada.
Retire os protetores e os parafusos.8

Coloque o acabamento da canopla, e fixe a canopla com os 
parafusos que acompanham o produto.

Instalação das Alavancas dos Monocomandos para Chuveiro

OBS: O botão de acabamento 
é somente utilizado nas linhas 
Civic e Concept.

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

Retire o botão de acabamento, fixe a alavanca com o parafuso girando até encostar e dando um forte aperto, utilize a chave 
“allen” fornecida. Recoloque o botão de acabamento.

9

canopla

alavanca

botão de acabamento

Linhas Civic e Concept.

canopla

alavanca

Linhas Loft.

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.

protetores 
do parafuso
NÃO RETIRE

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO


