TORNEIRAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Bitola: 1/2 (DN15)
Pressão de serviço: 2 à 40 m.c.a.
Utilização do produto: Água fria
Plásticos com aditivos anti UV para a proteção das cores.
Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 10281.
MODELOS DE PAREDE
Acompanham redutor de vazão
e bucha de redução 1/2 x 3/4 (DN15 x DN20)

Referência

Descrição

Bica

Aplicação

Material

Acabamento

191551

TORNEIRA DE COZINHA 1/4 DE VOLTA

INCLINADA

PAREDE

PLÁSTICOS DE ENGENHARIA, ELASTÔMEROS, CERÂMICA E LIGAS DE COBRE

BRANCO

191552

TORNEIRA DE COZINHA 1/4 DE VOLTA

INCLINADA

PAREDE

PLÁSTICOS DE ENGENHARIA, ELASTÔMEROS, CERÂMICA E LIGAS DE COBRE

CROMADO

INSTALAÇÃO
1. Antes de instalar a torneira, abra o registro e deixe correr a água
para remover a sujeira da tubulação;

268 mm

2. Limpe a superfície onde será instalada a torneira;
3. Caso necessário, desrosqueie a porca e remova a bica para
facilitar a instalação;
4. Aplique fita veda rosca BLUKIT* na conexão de entrada, para
melhor vedação. Utilize a bucha de redução 1/2 x 3/4 (DN15 x
DN20), caso necessário.
5. Instale o corpo da torneira no local preparado.

ATENÇÃO
Atención

Não utilize ferramentas na instalação deste produto, pois pode
danificar visualmente o produto.

90 mm

Em caso de alta pressão na rede,
insira o redutor de vazão.
En caso de alta presión en la red,
inserte el reductor de flujo

188 mm

*Vendido separadamente

No utilice herramientas al instalar este producto, ya que esto puede dañarlo
visualmente.

GARANTIA
GARANTÍA

*1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, sujeita a
apresentação da nota fiscal e comprovação de não violação do
produto ou da instalação original.
*1 año de garantía contra defectos de fabricación, sujeto a presentación de
factura y no violación del producto o de la instalación.

*No caso de instalação em locais públicos ou se submetido
a uso profissional, a garantia fica limitada à 6 meses.
*En caso de instalaciones en lugares públicos o sometimiento a uso
profesional, la garantía se limita a 6 meses.

205 mm

VISTA DO PRODUTO APLICADO.
Imagem meramente ilustrativa.
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