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LORENZETTI 

TORNEIRADE 

FECHAMENTO AUTOMATICO 

ESPECIFICAt;AO DO MATERIAL 

Material: Couche Brilhante L-2 Calandrado 
Gramatura: 180+/-15g/m2 

lmpressao: off set 3 x3 cores (Pantone 541C/Pantone 320C/Bfack) 
Dimensional: 169,30x 207,00mm 
lnsp�ao: 

CHAVEUNICAOOAREJADOR 
ANTIVANDALISMO 

Verificar atraves da narma de pianos de amostragem e procedimentos na inspec;c'io os seguintes 
problemas referentes aoacabamentodo produto-Manchas e imperfeic;oes no process o de impressc'io. 

Embalagem: 0 componente deve ser entregue em embalagens de P.apel k raft, devendo ser armazenado em 
local seco, limpo, a temperatura ambiente e afastado do fogo . Cada embalagem deve ter uma etiqueta de 
identificac;c'io com as seguintes informac;oes: 
a) Nomeou sfmbolo do fabricante; b) Descric;tio; c) C6digo;d) Numerodo lote;e) Quantidade
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Especifica�oes da Torneira: DN 15 
Classe de Pressao (BP/AP) 

(20 kPa a 400 kPa) 
NBR 13713 

Aplicac;ao: lavat6rio, pia, etc. 
Tipo de Entrada: mesa 
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LOR,ra17i'EJ�J '�a ATENDIMENTO AocoNsuM100R 

l.f�j I j 'it� oaoo o160211 

Lar••-1 5.A. Industrias Bro,lleiro, Eletrometalurglcu 
" 

-w.lorenzetti.com.br 
Av. Presidente Wilson, 123D- CEP 03107-901 
Mooca -sao Paulo-SP - Brull 
C.N.P.J. 61 .413.282/0001-43 

ATENc;AO 
Nao use palha de � ou qualquEr produto qulmlco na llmpEm 
dos metais. Na inslalal;ao das pEr;as, EVitE o uso de chaves de 
ape-lo nas par!ES cromadas, e jamals utilize produtos toxlcos 
nas roscas de entrada. 
LEia ah!nlamEntE as lnstruc;&s dE lnstala,;llo E garantla antEs de 
inslalar o produto. 
A instala,;ao deste produto deve sa- -uada por pessoas 
qualilicadas. 
Os dES<nhos conlidos nesta embalagem sao orientativos. 

lmilno;oo• do l...tala<;ao, 
- Antes de instalar a torneira, abra o registro e deixe correr iigua para remover a 

sujeira da tubul�o. 
- Use fita veda rosca (nao induso) nas conexl>es de entrada, nao utili'ze qualquer outro tipo 

de vedante . NUNCAUTILIZESILICONECOMOVEOA«;AO. 
- EvitE o uso de chaves de aperto nas partesaomadas e jamais utilize produtos t6xicos nas roscas 

deenb'ada. 
- Coloque a torneira no furo do lavat6rio, com o parafuso regulador de vazao totalmente fechado, em 

seguida coloque a porca dando o aperto necessiirio. 
-Conecteoflexfvel na tomeira (na0incluso). 

-Para abrir a torneira basta pressionar o botao de acionamento e abrir o parafuso regulador de vazao. 
- Para ajustar a vazao da torneira, gire o parafuso regulador de vazao; no sentido hol'ario, fecha a saida de agua, 

sentido antH1orario,abre. 
Manl.REmiao 

-Para a lirrpeza da tomeira, utilize pano macio,agua e saba.o neutro. Nao utiliZE palha de a�ou produto abrasivo. 
- O kit de "'paro do cabe\'.Ote acionador � vendido separadamente. 

- Para a substituic;ao do kit reparo entre em cantata com o Servil;os Autorizados Lorenzetti. 
-Para a limpeza do arejador antivandalismoutilizea chave Unica. Retire-o efay3 a limpeza passando umjato decigua no sentidocontriirioao 
de funcionamento. 

Temo de Garantia 

�������Fa���o prcx:urando atender o consumidor e para tanto e importante que sejam seguidas todas as recomenda¢es do 

Para a vig�da desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especiftca¢es tecnicas de insta�o. 
Este produto e garantido em todo o Territ6rio Nacional contra defeitos de fabrica�o para o primeiro adquirente pelo prazo de 1 ano (estando 
incluida neste perk>do a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei r,c;i8078 de 11/'13/90), quando utilizado para uso residendal, com inf do 
na data da emiss3o da Nota Rscal e mediante sua apresenta�o. 
Pec;as que apresentam desgaste natural de uso como: aneis e meca:nismos de veda�o, gaxetas, cunhas e cartuchos, terao garantia legal de 3 

meses. 
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A�������o� ��bertura das despesas de transporte para conserto dos 

despesas corre@o por conta do proprietario. 
Somente os SAl..'.s- Servii;os Autorizados Lorenzetti estao autorizados 
a executarem as servi� de trocas evenruais de �s de reposic;:ao 
ou produto. 

AGarentia nioSEf"aaplicada nasseguintEssitua¢es: 
- Danos sofridos pelo produto em consequi!nda de mau uso, 
quedas addentais. manuseio inadequado. instala�o incorreta e 
erro de especificai;ac>. 
-Danos causados devido a limpeza inadequada rom produtos 
quimicos. solventes, abrasives tipo saJX)rliiceo. pa Iha de� 
esponja dupla face e outros. 

;���:�r:��s���o��:ais Lorenzetti ou 

- Mudan� da cor do produto devido a exposi�o a 
intempl!ries. 

-Produto instalado em locais aonde a agua e conside,ada nao 
potavel, ou que contenha substancias ou impurezas que 

comprometam seu acabamento efuncionamento. 
- Produto com corpos estranhos em seu interior, tais come: cola, 

lubrfffcantes, detrltos, estopas e outros. 
- Produtos reparados por pessoa.s nao autorizadas. 
- Aplica�o de -s n!o originais, inadequadas, adapta,o,s ou modifica¢es n!o 
autorizadas. 
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ATENCAO: 
ES"TE DESENHO E DE PROPRIEDADE DA LORENZETTI SA 
IND$. BRA$. ELETROMETALURGICA E ESTA $ENDO CEOIDO 
SOB A CONDICAO OE SER DEVOLVIDO TAO LOGO SEJA 
SOLICITAOO. E OE QUE NAO SEJA UTILIZAOO OIRETA OU 
INDIRETAMENTE EM QUALQUER ClRCUNSTANCIA SENAO 
MEOIANTE PREVIA AUTORIZACAO EXPRESSA POR ESCRJTO 
DA LORENZETTI SA INDS. BRAS. ELETROMETALURGICAS 

B 162-1/18 27/09/18 THABITA 
ATIJALIZA(AO Tl:CNICA: lnclusao de (rose: 'NUNCA UTILIZE SILICONE COMO VEDA(AO: 

FABIO DEPD 
Substitui Rev.A. 

REV. ATEC N° DATA RESPONS. MOD/FICA CAO APROVADO VISTO 

LOREPIZJETJ1J 
LORENZETTIS.A. 
IN DOS TRIAS 

:t:-/::�:::L(/RGICAS 

SUBSTITUIDO POR: 

B. DENOM. 

CARTELA 
DESIGN 

SUBSTITU/: 

NOME VISTO DATA DIMENSOES EM (mm) TOL. NAO ESPCIF. CONF. TABELA A MARGEM 

DES. CR/STIANE DEPD 30/05/2018 PRODUTOS ENVOLVIDOS 
COMP. N" 432530 PROJ. CR/STIANE DEPD 30/05/2018 

TORNEJRA AUTOMATICA PLASTJCA 1179 C79 
REV. FABIO DEPD 30/05/2018 

ECOFORTTI DES. N" 432530 PROV. WALTER DEPD 30/05/2018 
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