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DUCHA HIGIÊNICA
*

Trava

COM REGISTRO E DERIVAÇÃO
FLEXÍVEL ULTRA-RESISTENTE
ACIONAMENTO SUAVE
JATO CONFORTÁVEL
TRAVA QUE MANTÉM A
DUCHA ACIONADA

VOLTA

COM

MVC

(MECANISMO DE
VEDAÇÃO CERÂMICO)

Marca Registrada

Derivação

Rosca
DN 15 (1/2")

Comprimento
aproximado do
flexível 1,20m

Instalação
ATENÇÃO: Feche o registro geral do banheiro para a instalação

As duchas manuais com derivação, podem ser
instaladas num ponto de saída d’água exclusivo ou no
mesmo ponto de saída d´água do lavatório ou da
bacia com caixa acoplada.
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Se necessário, retire a ligação flexível do
ponto de água fria e instale o registro.
utilizar fita veda rosca (não inclusa)
registro

2

3

colocar a canopla
Se o ponto de água não for exclusivo, retire o
tampão do registro e fixe a extremidade da
ligação flexível (do lavatório ou da caixa
acoplada).
ligação

Na outra saída do registro, instale o flexível
e a ducha.

guarnição

4

ducha
guarnição
flexível

Instalação do suporte para a ducha

Marque a posição de maior conveniência,
observando que o flexível não encoste no
piso.
Faça um furo utilizando broca de 6mm (referente
ao furo superior do suporte), coloque a bucha e o
parafuso deixando-o com aproximadamente 4mm
de folga para o encaixe do suporte (Atenção:
consulte a planta hidráulica para não furar nenhum
cano).
suporte
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Em seguida posicione o suporte e marque o
furo inferior, retire o suporte e faça a furação.
Por último encaixe o suporte fixando-o com o
parafuso inferior.
parafuso
superior
parafuso
inferior

suporte

Funcionamento e uso

Pressione a alavanca para liberar
a passagem de água, cerifique-se antes
que o registro esteja aberto.
Com a alavanca pressionada,
aperte o botão trava para manter
a ducha aberta.

flexível

tampão

Para interromper o fluxo, aperte a
alavanca liberando o botão,
soltando-a em seguida.

Manutenção
LIMPEZA DO CRIVO:

Para limpeza do crivo,
desenrosque o mesmo
manualmente ou se necessário
cuidadosamente com o auxílio de
um alicate, lave em água
corrente e recoloque-o.

crivo

ATENÇÃO: Feche sempre o registro após o uso.
A ducha não funciona como registro.
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Produto de acordo com
a norma NBR 14877.
Temperatura máxima
admissível 70°C.

(2 a 40 mca)

Limpe periodicamente o acabamento
pelo menos uma vez por semana,
apenas com pano macio, água e sabão
neutro. NÃO USE palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

IMPORTANTE:

QUALIDADE E DURABILIDADE DECA:
10 ANOS DE GARANTIA CONFORME CERTIFICADO.
FUNCIONA EM ALTA E BAIXA PRESSÃO.
AMPLA REDE DE SERVIÇO AUTORIZADO DECA EM TODO BRASIL.

Esta embalagem é reciclável, verifique em sua
cidade os programas de
coleta seletiva.

Preserve o Meio Ambiente
Compromisso com
a sustentabilidade
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COMPOSIÇÃO BÁSICA: Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Elastômeros e Plásticos de Engenharia - PRODUTO NÃO PERECÍVEL

CERTIFICADO DE GARANTIA
Os metais e louças sanitários DECA,
produzidos dentro dos mais avançados
padrões de tecnologia e qualidade,
incorporando a experiência e a tradição de
mais de meio século, são garantidos durante
10 anos, a partir da data de aquisição,
comprovada mediante apresentação da nota
fiscal de compra.
Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA
oferece a cobertura dos custos de mão de
obra dos serviços executados pela rede de
Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro
ano de vigência desta garantia.
Esta garantia aplica-se exclusivamente a
produtos adquiridos a partir de 1995, sendo
que a responsabilidade do fabricante
restringe-se unicamente ao produto.
A presente garantia não será aplicada nas
seguintes situações:
- Danos sofridos pelo produto em
consequência de quedas acidentais, maus
tratos, manuseio inadequado, instalação
incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por
limpeza inadequada (produtos químicos,
solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha
de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural
pelo uso regular, tais como: vedantes,
gaxetas, anéis de vedação, guarnições,
cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas
não autorizadas pelo Serviço Autorizado
DECA;
-Aplicação de peças não originais ou
inadequadas, ou ainda adaptação de peças
adicionais sem autorização prévia do
fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é
considerada não potável ou contenha
impurezas e substâncias estranhas à mesma,
que ocasione o mau funcionamento do
produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que
prejudiquem ou impossibilitem o seu
funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que
terão os períodos de garantia reduzidos em
50%.
Ocorrendo eventual necessidade de
manutenção em seu produto, utilize a rede de
Postos de Serviço Autorizado DECA, ou
contate nossos outros serviços para
quaisquer esclarecimentos.
Este Certificado é valido em todo o Território
Nacional.

CONTÉM:
01 PEÇA
A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste encarte, sem prévio aviso

