
Instrução de Instalação

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.

Ducha Higiênica para Caixa Acoplada  
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Cuidados com o produto:

RECOMENDAÇÕES INICIAIS INSTALAÇÃO DO TÊ PARA CAIXA ACOPLADA:

Com o Registro geral fechado, 
rosquei o Tê na entrada de água 
da caixa acoplada.

Faça a ligação de água 
conectando o rabicho à saída de 
água e ao tê

Caso tenha adquirido somente o 
Tê para Caixa Acoplada, plugue a 
saída de água do tê.

Tê caixa 
acoplada. saída de 

água 1/2”.

Plug

Atenção: o registro das 
duchas (2195) deve ficar 
permanentemente fechado, 
abra durante o uso e feche 
novamente, conforme norma:
 
ABNT - NBR 14877.

A utilização de ácidos 
(muriático ou similar) para 
limpeza de louças e pisos pode 
causar danos permanentes à 
superfícies cromadas. Proteja 
os acabamentos para evitar 
danos irrecuperáveis.

use 
teflon use 

teflon

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.

mangueira 
metálica 
1,00m.

B

A

INSTALAÇÃO DA DUCHA:

CONSERVAÇÃO  E MANUTENÇÃO:

Rosquei o corpo da ducha na 
saída de água do Tê.

A saída de água do corpo da 
ducha deverá ficar voltada para 
baixo.

Atarraxe o terminal com porca (A) na 
saída de água do corpo da ducha, e o 
terminal cônico (B) na rosca da ducha.

Instale a mangueira e a ducha conforme 
abaixo:

INSTALAÇÃO DO SUPORTE:

Escolha a altura mais 
conveniente para o suporte de 
sua ducha Acqua Jet. 
Recomendamos seguir o 
esquema indicado.

Ao lado do vaso sanitário 
posicione o  suporte da 
ducha para que a mangueira 
não encoste no chão.

Encoste o suporte na posição, 
marque os furos, fure e coloque as 
buchas.

Atarraxe o parafuso superior 
com folga para permitir o 
encaixe  do  suporte. Coloque o 
parafuso inferior e fixe o suporte.

corpo

saída de 
água

use 
teflon


