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1. INFORMAÇÕES GERAIS
Função
Regular e ou interromper o fluxo de água
proveniente da rede hidráulica.

Aplicação
Em banheiros.

Cores
Branca e cromada

2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
1. Feche o registro geral do banheiro;
2. Limpe a conexão onde o registro de pressão externo será instalado;
3. Passe a fita veda-rosca Víqua (vendida separadamente);
4. Instale o registro de pressão externo na parede aplicando apenas o torque necessário;
5. Na saída do registro de pressão externo, instale o flexível da ducha (certifique-se que a vedação
esteja na posição correta);
6. Na outra extremidade do flexível, instale a ducha manual rosqueando-a (certifique-se que a
vedação esteja na posição correta);
7. Fixe o suporte da ducha manual a uma altura adequada ao uso;
8. Abra o registro geral do banheiro.

3. IMPORTANTE



Após o uso da ducha manual, fechar o registro de pressão externo, evitando possíveis danos
no flexível ou vazamento;
Para conservação e limpeza utilize apenas água e sabão neutro.
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4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Composição
Temperatura máxima de trabalho
Pressão máxima de trabalho
Norma de referência
Comprimento do flexível

MARUJÁ

Latão, borracha nitrílica, ABS, PP, ligas
de cobre, níquel e cromo
45ºC
40 m.c.a (4,0 kgf/cm²)
NBR 14877
1,20 metros

1120711 (pacote)
1120712(pacote)

Cromado
Branco

5. EMBALAGEM
Quantidade de peças
Tipo

1 peça
Pacote

6. TERMO DE GARANTIA
A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 12 anos 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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