
INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Serviço de
Atendimento

ao consumidor
0 800  022- 1362

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, 
aço), plásticos de engenharia, elastômeros.
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CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira

Tel. : (21) 3088-2200 - Fax:  (2 1)  3088-2233
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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.

Monocomando para Cozinha Paola com Ducha Manual Ref.: 2506-PAO

Informações sobre o produto

Pressão de utilização: 5 à 40 mca(metros de coluna d’água).
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Espessura 
da bancada 
máx. 55mm

196 mm
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Componentes do produto2

(6) guarnição

(7) flange 
metálico

(8) fixador

(2) canopla

(3) o’ring
da canopla

(1) monocomando

(11) ducha

(4) flexíveis 
de ligação

(5) adaptador para 
pias de aço inox 
não concretadas.
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diâmetro da furação

diâmetro da furação

ø 35 à 40 mm

ø 35 à 40 mm

(9) guarnição

(12) guarnição

(10) contra 
peso

Encaixe o monocomando no furo da 
bancada.
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(3) o’ring da 
canopla

(2) canopla

Passe os dois flexíveis de ligação 
pelo fixador.

Atarraxe os flexíveis no monocomando.

(6) guarnição

(7) flange 
metálico

(8) fixador
(4) flexíveis 
de ligação

água fria
etiqueta azul

Dê o aperto 
manualmente, 

não use 
ferramenta!
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Importante: para pias 
de aço inox não 
concretadas utilize 
o adaptador (5)

água quente
(1) monocomando

(6) guarnição

(8) fixador

(4) flexíveis 
de ligação
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INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Monocomando para Cozinha Paola com Ducha Manual Ref.: 2506-PAO

Atarraxe o flexível do pull-out (cinza), 
no flexível curto do monocomando.
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(9) guarnição

Dê o aperto manualmente, 
não use ferramenta!

Importante: não esqueça 
a guarnição!

Instale o contra peso do pull-out 
conforme indicado. 

O contra peso (10) auxilia 
no retorno do pull-out.
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Atenção:
minimo 5 cm

Atarraxe o fixador no monocomando,
 passando os quatro flexíveis 
através da guarnição, flange 
e fixador.
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(6) guarnição

(7) flange 
metálico

(8) fixador

Caso você note alguma 
alteração na saída de água, 
retire o arejador para limpeza, 
com jato de água

Para limpar e dar brilho nos produtos Fabrimar utilize 
apenas pano macio, água e sabão neutro. 
Não use: sapólio, esponja de aço, detergente ou qualquer 
produto químico forte.

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.   

rabicho de
água quente
1/2” fêmea

rabicho de
água fria
1/2” fêmea
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fecha quente fria

ATENÇÃO: A inversão das ligações 
implica em funcionamento 
inverso, porém não implica em 
danos ao produto.

Ligue os rabichos nas saídas de 
água conforme indicado abaixo.

aperte

aperte

chuveirinho

arejador

gira 360°

(11) ducha

7 Instale a ducha. 

Importante: 
não esqueça 

a guarnição (12)!


