
2material: papel alta alvura 75g/m
impressão 1 x 1 - preto
folheto fornecido dobrado
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YYYYYYYYYY - NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRA

Cuba de Apoio
L.300

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

-  Nunca  apó ie  a  á rea  esmal tada  da  louça  sobre  super f í c i e  abras ivas .
- Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente
causando rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.

- A estrutura do móvel/base, onde a cuba será apoiada, deverá ser projetada para suportar o produto 
e o volume de água que somam aproximadamente .
A Deca não fornece o suporte de sustentação para a cuba, este deverá ser
desenvolvido por profissional qualificado.

ATENÇÃO :

Posicionar a cuba sobre o tampo, na posição desejada, 
considerando a torneira e o sifão que serão utilizados. Marcar no 
tampo o centro da saída d'água da cuba e o contorno de sua 
base. Fig.1 

Posicionar o gabarito, localizado neste folheto (Ø127 mm), 
centralizá-lo sobre a marcação existente e cortar o tampo. Fig. 2

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
LJ: Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 
407.489.356.119
LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS - CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4
LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000 - Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-
48 - Inscr. Est.: 39.963.284
LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797 - João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. 
Est.:161.761.720

Indústria Brasileira

LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320 - Queimados - RJ CNPJ. 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 
79.087.041

A Deca se reserva o direito de alterar este produto, sem prévio aviso.

Cuba de Apoio

Fig.1

Fig. 2
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Certificado de Garantia
Condições Gerais:
As louças sanitárias DECA são produzidas dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a 
experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantidas durante 10 anos para defeitos de fabricação nos 
componentes cerâmicos e 1 ano para defeitos de fabricação nos componentes não cerâmicos, incluindo plásticos e quaisquer 
outras peças, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da nota fiscal de compra. Está incluída, 
durante o primeiro ano de vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços a serem executados pela 
rede de Serviço Autorizado DECA, quando constatado defeito de fabricação no produto.
Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do 
fabricante restrita aos defeitos de fabricação.
Restrições Gerais da Garantia:
A presente garantia perderá sua validade nas seguintes situações:

-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de quedas acidentais, uso e/ou manuseio inadequado, instalação realizada de 
forma incorreta, não obediência das orientações técnicas fornecidas pelo fabricante, bem como erros de especificação;
-Danos causados pela limpeza inadequada do produto (aplicação de solventes, produtos químicos, abrasivos do tipo 
saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes);
-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas 
e mecanismos de vedação;
-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pela rede de Serviço Autorizado  DECA;
-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda, adaptação de peças adicionais sem concordância prévia e por 
escrito do fabricante;
-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias agressivas, 
que ocasione o mau funcionamento do produto;
-Objetos estranhos e outras substâncias presentes no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu 
funcionamento, tais como: cola, lubrificantes, resíduos de construção, areia, cimento, pedras, tecidos, entre outros. 
-Instalação inadequada do produto com cimento e/ou massa plástica;
- Os componentes cerâmicos de produtos instalados para USO PÚBLICO, terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

A fabricação dos produtos DECA  e suas especificações técnicas estão sujeitas a alteração, a qualquer momento, sem prévio 
aviso pelo fabricante.
Informações para contato:
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja utilizada a rede de Postos de 
Serviço Autorizado DECA, ou entre em contato com nosso SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-
7073). Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.
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Eixo de alinhamento

Linha de corte do tampo
”(Ø 5 )

Ø 127 mm

Utilize este gabarito para preparar o corte do tampo.

LIMPEZA DO ACABAMENTO:
LIMPE  APENAS COM PANO MACIO, ÁGUA E SABÃO NEUTRO. NÃO USE PALHA DE AÇO, SAPÓLIO OU PRODUTOS QUÍMICOS.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

TORNEIRAS /MISTURADORES RECOMENDADOS

Para o produto: Jader (1189.BL100.GL) - Não é necessário a utilização de nenhum outro Restritor de vazão vendido separadamente;
Para os produtos: DOT (1874.C.DOT, 1873.C.DOT, 1179.C.DOT); POLO (1878.C33, 1179.C33); POLO Clássica (1878.C32, 1179.C32) - Deve ser utilizado com 
o  Restritor 4176.000 (Vendido separadamente);
Para os produtos: Quadra (1878.C93, 1179.C93); Dream (1878.C87, 1179.C87); Dream Clássica (1878.C88, 1179.C88) - Deve ser utilizado com o Restritor 
4224.000 (Vendido separadamente);
Para os produtos Stick: (1878.C84, 1179.C84) - estritor 4224.009 (Vendido separadamente);

Para que não haja respingos, não recomendamos a utilização desta cuba com outras torneiras/misturadores. Em caso de dúvidas entre em 
contato com o serviço de atendimento ao consumidor Deca.

Deve ser utilizado com o R
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Recomendamos que a distância entre o centro da Torneira e o 
centro da Válvula de Saída d’Água seja de 290mm 

2

3 Posicionar a Base Cerâmica no corte, deixando-a perpendicular ao 
tampo. Marcar o contorno da base e retirá-la do tampo. Fig. 3

Fig. 3

COMPOSIÇÃO BÁSICA/

Louça: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.
Vávula de escoamento: Liga de cobre (Bronze e latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros e Cerâmica.



Posicionar a base cerâmica no contorno. Fig. 5

Aplicar adesivo silicone (não incluso), na face de contato entre a cuba e a base cerâmica (fig. 6), pressionar cuidadosamente para uniformizar 
a camada de silicone, deixando perpendicular ao tampo.
Remover o excesso de silicone.

  Fig 7

Completar as instalações hidráulicas.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM CLICK
(PRODUTO DE ACORDO COM A NORMA NBR 15423)

1- Após a instalação da cuba monte a válvula de escoamento, conforme indicado a seguir:
2- Aplique massa de calafetar (não acompanha o produto) na flange da válvula de escoamento (3), montando-a na cuba.
3- Rosqueie o parafuso (4)  utilizando uma chave de fenda, fixando os componentes 1, 2 e 3 na cuba. Remova o excesso de massa.
4- Rosqueie o conjunto (5) na válvula no sentido horário.
5- Encaixe a tampa (6) sobre o conjunto (5) alinhando-a na cuba.
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DIÂMETRO DE SAÍDA DN 25 (1")

aplicar
silicone

Funcionamento e Uso 

Válvula de escoamento para lavatório.
Para abrir ou fechar basta apertar 1 vez a tampa da válvula de escoamento.

Manutenção e Conservação 
Para limpeza da válvula, retire a tampa (6) puxando-a cuidadosamente para cima, desrosqueie o conjunto 5 no sentido anti-horário e lave-os em água corrente.
Cuidado ao manusear a tampa de cerâmica, o material é frágil, evite choques da mesma com a cuba ou outros objetos, pois há risco de quebra e 
possíveis ferimentos.
Após a limpeza recoloque-a da maneira inversa.

Composição Básica 

Ligas de cobre (bronze e latão), cerâmica, elastômeros e plásticos de engenharia.

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.

95

Recomendamos que a cuba só seja instalada após o 
tempo de cura do adesivo, indicado pelo fabricante.

6

Finalizar a aplicando silicone na região inferior entre o tampo e a Cuba. Fig.8 

Cuba de Apoio

Fig.8
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

Recomendamos que a válvula de escoamento só seja 
instalada após o tempo de cura do adesivo, indicado pelo 

Com a Base limpa, aplicar adesivo de silicone (não incluso) em forma de 
cordão, no rebaixo da região inferior do produto. Fig 3

ATENÇÃO: Utilizar silicone indicado para cerâmica com antimofo 
ou antifungo. 

Fig.3
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