
RECOMENDAÇÕES INICIAIS:

Ligação de água.
Para ligação de água recomendamos o uso do regulador 
de vazão Economaster. Siga as instruções específicas do 
produto.

No caso de bancas, verifique se 
a espessura e as medidas de 
furação estão corretas.

Espessura máxima da banca = 3,5 cm

Max. 7,0 cm

Mín. 6,5 cm

ø 3,0 a 3,5 cm

Basta girar os volantes corretamente para 
abrir e fechar a torneira ou o filtro.

centro 
da cuba

Manual de 
Instalação 

Produtos 
para
Uso Restrito

Cód. 51100908

Entrada de 
alimentação 
de 1/2” 

Saída de 
alimentação 
do Filtro 1/4” 

INSTALAÇÃO USO:

Fixe a torneira na bancada

guarnição

flange

Torneira Cozinha Banca Tubo Saída Filtro - Ref. 1160



CONSERVAÇÃO  E MANUTENÇÃO:

Versão agosto/2011                                                 

A Fabrimar se isenta de 
qualquer responsabilidade 
por danos provenientes de 
procedimentos de  instalação 
não inclusos nesta instrução.  
Para o projeto hidráulico, siga 
as normas da ABNT.

A Fabrimar se reserva o 
direito de alterar as 
características gerais, 
técnicas e estéticas de seus 
produtos sem prévio aviso.

Não use 
abrasivos ou 
qualquer 
substância 
ácida para a 
limpeza dos 
metais, use 
apenas pano 
macio e sabão 
neutro comum.

Fabrimar Metais Sanitários e Irrigação
Rod. Presidente Dutra - 1.362
Pavuna - Rio de Janeiro - 21535-502
(21) 3088 2200 - (21) 3088 2233
www.fabrimar.com.br

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 022-1362

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.   

RECOMENDAÇÕES INICIAIS:

RECOMENDAÇÕES INICIAIS:

Torneira  Cozinha Parede Tubo  Saída Filtro- Ref. 1162

USO:INSTALAÇÃO:

USO:INSTALAÇÃO:

Basta girar os  volantes 
corretamente  para abrir e 
fechar a torneira.

Basta girar os  
volantes 
corretamente 
para abrir e 
fechar a 
torneira.

- Caso a saída de água seja de 3/4", 
utilize uma bucha de redução de 1/2” .

17
 cm

Centro da cuba

saída de água 1/2”

- Rosqueie a torneira na saída de 
água e instale novamente o tubo.

Desatarraxe a porca e solte 
o tubo.

Rosqueie a torneira na saída de 
água.

Saída de 
água  1/2”

Canopla
Use teflon

- Caso a saída de água seja 
de 3/4", utilize uma bucha 
de redução de 1/2” .

27
 cm

saída de parede 1/2”

use teflon

Torneira Cozinha Parede Saída Filtro  - Ref. 1161
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