
torneira monocomando cascata
danúbio e nilo

Cód. TB03 e TB04  //  Fabricante: Sincenet

m
an

ua
l d

e 
in

st
al

aç
ão

 / 
de

se
nh

o 
té

cn
ic

o 



MANUAL DE INSTALAÇÃO 
TORNEIRA MONOCOMANDO cascata para banheiro Danúbio e nilo

INSTALAÇÃO:

MODELO
TB03 | TB04

CONTEÚDO Da caixa

01 MISTURADOR
02 MANGUEIRAS SIMPLES  
02 PARAFUSOS SEM CABEÇA
02 ARRUELAS
01 BORRACHA DE VEDAÇÃO
01 BASE DE FIXAÇÃO
01 BORRACHA DE VEDAÇÃO DA 
BASE DE FIXAÇÃO

DIMENSÕES

ALTURA TOTAL: 25 CM
LARGURA: 7,5 CM
PROFUNDIDADE: 23 CM

Fixe o misturador na bancada, segundo o 
esquema abaixo, com a guarnição montada.

ATENÇÃO
A furação do tampo da pia deverá ter o 

diâmetro entre 35 mm a 43 mm.
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Instale as mangueiras, primeiro fixe-as na 
torneira e posteriormente na parede, 
observe os pontos d’água quente e fria. 
Somente usar veda rosca no nípel com a 
parede, OS DEMAIS NÃO UTILIZAR!
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Base de fixação

Borracha de vedação
Bancada

Parafuso/Arruela

Borracha de fixação
da base de vedação

Verifique se a mangueira possui 2 anéis de 
vedação nas pontas que serão conectadas 
na torneira e 1 anel de vedação na ponta 
que será conectada na saída de água da 
parede.

*Para fixação da 
mangueira na 
torneira utilizar 
somente as mãos. 
Ferramentas não 
são necessárias.



FUNCIONAMENTO:
Para abrir o misturador vire o volante para cima e para os lados para regular a temperatura.

abrir
+

água
FRIA

+
água

QUENTE

fechar

UTILIZAÇÃO APENAS COM ÁGUA FRIA:
Para utilizar a torneira apenas com água fria, siga os passos 1 e 2 descritos anteriormente, porém instale 
um T hidráulico na parede e conecte as extremidades das mangueiras.

T Hidráulico



ficou alguma DÚVIDA?

Entre em contato conosco e �caremos satisfeitos
em auxiliá-lo!

EMAIL: CONTATO@SINCENET.COM.BR

FONES: (47) 3434 - 5238 | (47) 3432-0065

ENDEREÇO: Rua COPACABANA, 950 – FLORESTA – Joinville/SC

ATENDIMENTO ONLINE (VIA CHAT): www.SINCENET.com.br
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