TERMO DE GARANTIA
MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

33 cm

1-A instalação deste produto deve ser feita por pessoas
qualificadas.
Atenção: Certifique-se de que o local da parede onde será
feita a fixação do produto tenha a resistência necessária.
Certifique-se de que as tubulações de alimentação de
água e esgoto estejam desobstruídas e livres de sujidades.
ponto
O ponto de água e o ponto
de esgoto
ponto de esgoto de água
devem estar
localizados
conforme
dimensões do
desenho.
Observar que o tubo
de 4" (ponto de
esgoto) deve estar
com a extremidade
cortada rente ao 26 cm
piso ou no máximo
sobressaindo 1cm
do piso acabado.
2-Posicionar a bacia
no centro do tubo
de esgoto e marcar
a posição dos furos
para fixação.
Observe a distância
da bacia à parede
para posterior ajuste
do tubo de ligação.
Retirar a bacia.

33 cm

BACIA CONVENCIONAL
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO
F E R R A M E N TA S N E C E S S Á R I A S PA R A
INSTALAÇÃO.
Trena ou metro, furadeira, broca para concreto de 10
mm, alicate de pressão, lápis, nível.
ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS QUE NÃO
ACOMPANHAM O PRODUTO.
Acessórios: parafusos de fixação, anel de vedação e
ligação de bacia ou espude.
-A fita que protege a peça deve ser removida
somente com água e esponja não abrasiva.
INSTALAÇÃO DA BACIA CONVENCIONAL

26 cm

O = 4"

INCLINAÇÃO
MÍNIMA = 1%

5-Ao finalizar a instalação verifique a
estanqueidade e se o produto está nivelado.

3-Fure o piso com broca de Ø 10 m m n o s p o n t o s
marcados.
4-Molde o anel de vedação na bacia, conforme Composição básica:
instruções do produto. Encaixe a bacia no ponto do
esgoto fazendo a instalação das buchas e parafusos, Argila, filito, caulim, vidrados e corante inorgânico.
de forma, que o aperto seja feito simultaneamente.

EVENTUAIS PROBLEMAS E RESPECTIVAS SOLUÇÕES

PROBLEMA
Mau cheiro no
banheiro
Balanço (jogo)
da bacia
Ruído ao acionar
válvula
de descarga
Escoamento
excessivo na bacia
convencional

SOLUÇÃO

CAUSA PROVÁVEL
Instalação incorreta do anel de
vedação.

Rever instalação e fixação do anel
de vedação.

Fixação incorreta.

Rever instalação da bacia.

Piso desnivelado.

Nivelar piso.

Tubo de ligação desnivelado.

Nivelar tubo de ligação.

Má instalação da válvula.

Rever instalação da vávula.

Defeito ou vazamento na válvula de
descarga.

Rever funcionamento e instalação da válvula.

As imagens contidas neste manual são orientativas.
Cód.: 480075 REV.C

Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para
tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do
manual de instalação.
Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos
de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 10 anos
(estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida
pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com
início na data da emissão da Nota Fiscal e mediante sua apresentação.
Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão
garantia de 5 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90
dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da
emissão da Nota Fiscal e mediante sua apresentação.
Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo
com as especificações técnicas de instalação.
Somente os SAL’s - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a
executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou
produto.
A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:
Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas
acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta, erro de
especificação técnica de instalação e em desacordo com as instruções
do fabricante.
Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com
produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço,
esponja dupla face e outros.
Peças que apresentem desgastes naturais de uso como: anéis de
vedação, mecanismos, peças plásticas e diafragmas de borracha.
Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola,
lubrificantes, detritos, estopas e outros.
Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou
que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam
seu bom funcionamento.
Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
Aplicação de peças não originais, adaptações ou modificações
inadequadas.
Produtos ligados em rede hidráulica fora dos padrões especificados
neste manual ou sujeita a flutuação excessiva de pressão.
Produtos instalados com utilização de cimento.
Produtos assentados sobre base de cimento, conforme norma NBR
15097-2.

