
Torneiras de Cozinha Pratika Plus e Praxis

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.
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- Instale a torneira na banca conforme o desenho apertando bem o flange.

Dimensões para instalação da  torneira de parede:
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-  A distância entre os furos da banca deve ser de 20 cm.

OBS: A espessura  máxima de banca  é de 3,5cm.  
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Dimensões para instalação da torneira de banca:

Medidas do produto:

5cm    5 a 8cm

Furo da Banca: 
Ø 30 a 35 mm

saída de 
água 1/2"

21

INSTALAÇÃO TORNEIRAS DE BANCA:

Ligação da Água:

- Para ligação da água recomendamos o uso do regulador de vazão Economaster 
(Ref. 1450 da Fabrimar);
- Siga as instruções que acompanham o produto.
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união

OBSERVAÇÃO: os produtos podem também ser instalados com os rabichos 
flexíveis da Fabrimar.
 

Guarnição

Flange de 1/2"

Canopla
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CONSERVAÇÃO:

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.   

- Verifique abaixo as posições de uso dos produtos da linha Pratika Plus/Praxis ou Gioia.

aberta

Alavanca

fechada

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO 

arejador

chave

Utilize a chave que acompanha o produto para retirar o arejador. Lave o 
arejador em água corrente.

Pratika Plus e Praxis

OBSERVAÇÃO:  Os produtos das linhas Pratika Plus e Praxis possuem mecanismos cerâmicos 
lineares. Eles permitem o posicionamento das alavancas na posição mais conveniente para o 
usuário.

Torneiras de Cozinha Pratika Plus e Praxis

1 2 3

INSTALAÇÃO TORNEIRAS  DE PAREDE:

Retire o tubo utilizando a chave alen fornecida 
para soltar o parafuso.

use fita veda rosca

Rosqueie a torneira na saída de água

saída da parede

Remonte o tubo

Encaixe o tubo na saída de água da torneira
e aperte o parafuso (encosto mais ½ volta), 
usando a chave allen fornecida.
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