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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.

Linha Gyro

Acabamento Base Fabrimar

Instalação:Recomendações Iniciais:

Acabamentos para Registro de Pressão ou Gaveta 1/2” e 3/4” - Ref. A1

Durante a instalação de acabamentos em bases de registros de pressão 
ou gaveta, podem ocorrer problemas provenientes de posicionamento, 
resultando em registros enterrados ou salientes.
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Registro em Posição Normal

Verifique se seu registro está dentro dos limite 
indicados no quadro acima. Caso contário consulte 
nosso  Catálogo de Peças de Reposição e verifique 
qual o  recurso disponível para seu caso.
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Acabamento Base Deca ou Docol

• Para evitar danos, os acabamentos devem ser instalados após o término da obra 

• Identifique o produto adquirido e siga as instruções adequadas.

cubo

Recomendações Iniciais:

Torneiras para Lavatório Ref. 1193 (baixa) e 1192 (tubo fixo)

Uso:Instalação:

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.

Entrada de 
alimentação 

de 1/2” 
Espessura máxima da banca = 3,5 cm

Max. 7 cm

Mín. 6,5 cm

ø 3 a 3,5 cm

Fixe a torneira na bancada Basta girar o volante para abrir e fechar a 
torneira.

tubo fixo

centro 
da cuba

Solte a torneira da mangueira e atarraxe 
na saída de água da parede.  
Atarraxe novamente a mangueira na 
saída de água da torneira.

mangueira e ducha suporte

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

Atarraxe o parafuso superior com folga para 
encaixe do suporte. Coloque o parafuso 
inferior e dê aperto leve fixando o suporte.

A saída de água voltada sempre 
para baixo, para evitar danos à 
mangueira.

aberto com 
jato direto

aberto

fechado

A pistola com três posições de uso:
- aberta (com gatilho apertado);
- fechada (com gatilho solto);
- Jato Direto (com gatilho levantado).

Uso:

- Deve ser 
prevista uma 
saída de água 
de 1/2" à 
direita ou à 
esquerda do 
vaso sanitário.

- Pressão recomendada entre 2 e 40 m.c.a.
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ATENÇÃO

Conforme a norma ABNT - NBR 14877:
Mantenha sempre fechado o registro 
quando não estiver em uso, assim você 
evitará o rompimento da mangueira 
e/ou pistola em pressões inadequadas.

Instalação:Recomendações Iniciais:

Ducha Acqua jet  Ref. 2195

torneira

use teflon
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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.

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

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.   

Limpeza

- 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.

Saída de parede

Desatarraxe a porca e solte o tubo.

Volante

Rosqueie a torneira na saída de água.
Saída de 
água  1/2”

Canopla
Use teflon

Recomendações Iniciais:

Recomendações Iniciais:

Torneira para Uso Geral  - Ref. 1128 , 1155 e 1158

Torneira para Cozinha Ref. 1169

Uso:Instalação:

Uso:Instalação:

Basta girar o volante para abrir e fechar 
a torneira.

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

Basta girar o volante 
para abrir e fechar a 
torneira.

27
 cm

Ref.: 1158

Recomendações Iniciais:

Torneira para Cozinha Banca  - Ref. 1198 (tubo móvel)

Uso:Instalação:

Basta girar o volante para 
abrir e fechar a torneira.

Furação da Banca

centro 
da cuba

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

Espessura máxima da banca = 3,5 cm

5 à 8 cm

5 cm

Ligação de água.

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

Fixe a torneira na bancada

ø 3 a 3,5 cm
Entrada de 
alimentação 

de 1/2” 

tubo móvel

porca


