MANUAL DE INSTRUÇÕES DE
INSTALAÇÃO E GARANTIA

DUCHAS

Especificações:
Pressão Máxima de Serviço
400 kPa / 40 m.c.a. - NBR 15206

PRODUTO INDICADO PARA INSTALAÇÃO EXCLUSIVA COM CANO DE TETO. NÃO
RECOMENDADO A INSTALAÇÃO COM CANO DE PAREDE. NÃO RECOMENDADO A
INSTALAÇÃO EM LAJES DO TIPO COLMÉIA.

INSTALAÇÃO
Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A
instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.
- Antes de instalar a Ducha, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a
sujeira da tubulação.
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas
roscas de entrada.
- Para pressões acima de 200kPa / 20 m.c.a. (metro de coluna de água), utilize um redutor de
pressão (não incluso) na conexão de entrada de água da Ducha.
- Use fita veda rosca nas conexões de entrada, não utilize qualquer outro tipo de vedante (não
incluso).
A
- Antes da instalação verifique se a saída de água está na laje
laje
ou forro falso.
suporte
A - INSTALAÇÃO DA DUCHA EM LAJES:
de fixação
1 - Rosqueie o suporte de fixação na rosca de maior
comprimento do cano.
canopla
2 - Rosqueie o cano na saída de água.
3 - Marque dois furos de fixação tomando o cuidado para
cano
não marcar próximo a tubulação embutida (retire o cano
com suporte).
ducha
4 - Faca os dois furos (tomando o cuidado para não danificar
espalhador
a tubulação embutida) utilizando broca de videa adequada
e coloque as buchas nos furos.
B
5 - Monte o cano com suporte de fixação na saída de água,
laje
rosqueie os dois parafusos dando o aperto necessário.
buchas
6 - Rosqueie a Ducha até o final na rosca de menor
comprimento do cano junto com a rede de contenção,
suporte
verificando se está bem fixada.
de fixação
B - INSTALAÇÃO DA DUCHA EM LAJE COM FORRO FALSO:
parafusos
1 - Retire o forro falso.
2 - Seguir sequência de 1 a 5 do item A.
forro
3 - Para encaixar o forro falso, marque a posição que o cano
da Ducha atravessa o forro e faça o furo de passagem no
cano
forro, conforme figura.
canopla
4 - Monte o forro, encaixe a canopla até o forro.
5 - Rosqueie a Ducha até o final na rosca de menor
rede de
comprimento do cano juntamente com a rede de
cotenção
contenção , verificando se está bem fixada.
OBS: A montagem do suporte de fixação da Ducha deve ser
Ducha
bem fixada à laje, pois é ele quem irá suportar o peso da
Ducha.
Os desenhos contidos neste manual são orientativos

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- Para a limpeza da Ducha, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço
ou produto abrasivo.
- Para a limpeza do espalhador pressione os bicos do espalhador com a ponta dos dedos.
- Caso ocorra redução da vazão de água da Ducha, retire a Ducha do cano, remova a rede de
contenção, faça a limpeza da rede de forma a desobstruir a passagem da água, passando um
jato de água no sentido contrário ao de funcionamento. Encaixe novamente a rede de
contenção na Ducha e instale-a no cano.

TERMO DE GARANTIA
Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o
primeiro adquirente pelo prazo de 1 ano, 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.
Durante a vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de
transporte para conserto dos produtos em garantia no local d e 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 conseqüência de mau uso, quedas acidentais, manuseio
inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- 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 apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de
vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas.
- 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, inadequadas, adaptações ou modificações não
autorizadas.
Atenção
Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na
instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais
utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
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