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1. INFORMAÇÕES GERAIS
Função
Reposição para registros de pressão Víqua.

Aplicação
Registros de pressão Víqua.

Cores
Branca e cromada.

2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS
•
•
•
•

Produzida com matéria-prima certificadas pela ISO 9002 e ISO 14001;
Possui repara universal, facilitando a manutenção do produto;
Requer pouco esforço para atingir sua estanqueidade total;
Fabricado com tecnologia de última geração, que garante ao produto uma grande
resistência mecânica e vedação perfeita.

3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
1. Retire o manípulo e a canopla do seu registro;
2. Desmonte a porca do reparo com a ajuda de uma chave;
3. Retire o pino do reparo;
4. Monte seu novo reparo posicionando a canopla e o manípulo.

4. IMPORTANTE
•
•

Para a limpeza dos seus acessórios utilize apenas pano macio e sabão neutro.
Aplique apenas o torque necessário para abrir e fechar o registro de pressão, em excesso
poderá causar danos e redução da eficiência do produto.

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Composição
Códigos x cor
Temperatura máxima de
trabalho
Pressão de trabalho

PVC, ABS, borracha nitrílica
1130652 – cromado
1130653 – branco
45°C
75 mca (7,5 kgf/cm²)
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6. EMBALAGEM
Quantidade de peças
Tipo

5 peças
Pacote

7. TERMO DE GARANTIA
A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus
produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da
garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.
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