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ATENÇÃO/ ATTENTION/ ATENCIÓN:
- Nunca apóie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
- Se durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando 
rachaduras ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.
- Antes de iniciar a instalação, verifique o nivelamento do local escolhido.
- Para a instalação deste produto são necessários os seguintes itens (não acompanham a 
louça). Recomendamos que sejam utilizados os produtos DECA:  
* ANEL DE VEDAÇÃO DECANEL (AV90)
* LIGAÇÃO FLEXÍVEL 4607.C.50 (50cm ou maior)
- Os itens que ACOMPANHAM a bacia para caixa acoplada são:
* Kit de Fixação SP.121.01
* Massa para Vedação VEDAFIXA
- Os itens que ACOMPANHAM a caixa de descarga são:
* Kit de fixação SP.122.01
* Massa para Vedação VEDAFIXA
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Atenção / Attention / Atención:
Para uma perfeita instalação do produto, seguir sugestão de medidas de 
instalação abaixo. Conforme Fig. 1. (Medidas em mm)
For a perfect installation of the product, follow the instructions below. According to Figure 1. 
(Measurements in mm)
Para una perfecta instalación del producto, seguir las medidas de instalación señaladas 
abajo. De acuerdo a la Fig. 1. (Medidas en mm)

Cortar o tubo de espera do esgoto, deixando-o no máximo com 10mm do piso. 
Conforme Fig. 2.
Cut sewer trap tube, leaving it at a maximum of 10mm from the flooring. According to 
Figure 2.
Cortar el tubo de espera de la cañería, dejándolo con 10mm máximo del piso.De 
acuerdo a la Fig. 2.
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Fig. 2

6 Em seguida alinhar as furações da caixa plástica com a bacia e colocar os 
parafusos (acompanham o produto). Conforme Fig. 7.
Then align the holes of the plastic box with the basin and place the screws (which 
come with the product). According to Figure 7. 
Enseguida alinear los orifícios de la caja plástica con el sanitario y colocar los 
tornillos (acompañan el producto). De acuerdo a la Fig. 7.

OBSERVAÇÕES
1: Observar a sequência de montagem. Fig. 8
2: Utilizar uma chave de fenda com o cabo longo para melhor acesso aos 
parafusos.
OBSERVATIONS
1: Follow the assembly sequence. Figure 8
2: Use a screw wrench with a long handle to have better access to the screws.
OBSERVACIONES
1: Observar la secuencia del montaje. Fig. 8
2: Utilizar un destornillador con el cabo largo para mejor acceso a los tornillos.

Segurar o parafuso com a chave e rosquear a porca até encostar na bacia. 
O aperto deve ser dado com a chave, não é necessário segurar a porca com 
as mãos Fig. 7. Recomendamos uso da chave ½’’ x 12'’.
Hold the screw with a wrench and turn the nut until it touches the basin. Tightening 
should be done with the wrench, it is not necessary to hold the nut with the hands, 
according to Figure 7. Recommendations for the use of a ½” x 12” wrench.
Asegurar el tornillo con la llave  pelicano y enroscar la tuerca hasta apoyarla en el 
sanitario. El aprieto debe ser dado con el destornillador, no es necesario sujetar la 
tuerca con las manos Fig. 7. Recomendamos uso de la llave ½” x 12” .

Encaixar a bolsa de vedação (acompanha o produto CD28F/CD44F) na porca 
de saída d'água da caixa plástica. Conforme Fig. 6.
Fit the sealing bag (which comes with the product CD28F/CD44F) onto the nut of the 
water exit line of the plastic box, according to Figure 6.
Encajar la bolsa de vedamiento (acompaña el producto CD28F/CD44F) en la tuerca 
de salida del agua de la caja plástica. De acuerdo a la Fig 6.
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Fig. 6

Furos de Fixação
Setting holes
Orifícios de fijación

Bolsa de Vedação
Sealing Bag
Bolsa de Vedamiento

55 (Com Flexível Oculto)
55 (with hidden flexible tubing)
55 (con flexible invisible)  

150 (Sem ducha higiênica e Flexível Aparente)
150 (without the hygienic douche and apparent flexible 
tubing)
150 (sin ducha higiénica y flexible visible)

200 (Com ducha higiênica e Flexível Aparente)
200 (with hygienic douche and apparent flexible tubing)
200 (con ducha higiénica y flexible visible)
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- Never rest the glazed portion of the china over abrasive surfaces.
- If during the transportation, handling, or installation, occurs any accident causing cracks or splits, the 
china should no longer be suitable for used.
- Before starting the installation, check the level of the chosen location. 
- For the installation of the ceramic ware, the following items are necessary (do not come with the ware). We 
recommend that DECA products be used: 
* SEALING RING (AV90) DECANEL (Av90)
* FLEXIBLE CONNECTION 4607.C.50 (50cm or higher) 
- The items that COME WITH the basin for a coupled flush tank are 
* Fitting kit SP.121.01
* Sealing Putty VEDAFIXA
- The items that COME WITH the flush tank are
* Fitting kit SP.122.01
* Sealing Putty VEDAFIXA
- Nunca apoyar el área esmaltada del lavatorio sobre superficies abrasivas.
- Si durante el transporte o instalación ocurrir algún accidente que cause rajaduras, el lavatorio deberá ser 
inutilizado.
- Antes de iniciar la instalación, verifique el nivelamiento del local escogido.
- Para la instalación de la loza son necesarios los siguientes items (no acompañan la loza). Recomendamos que 
sean utilizados productos DECA:
* ANILLO DE VEDACIÒN DECANEL (AV90)
* LIGACIÓN FLEXIBLE 4607.C.50 (50cm o mayor)
- Los items que ACOMPAÑAN el sanitario para el tanque de descarga son:
* Kit de Fijación  SP.121.01
* Masa para Vedación VEDAFIXA
- Los items que ACOMPAÑAN el tanque de descarga son:
* Kit de Fijación  SP.122.01
* Masa para Vedación VEDAFIXA

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO PARA BACIA COM CAIXA ACOPLADA
INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR  BOWL WITH COUPLED CISTERN

INSTRUCIONES DE INSTALACIÓN DE SANITÁRIO PARA CAJA ACOPLADA 

Fig. 25

Piso acabado
Finished flooring

Piso acabado

Para finalizar a instalação, insira o parafuso plástico na base do 
botão e o botão de acionamento menor conforme Fig. 26. ATENÇÃO: O 
botão de acionamento menor deve ser posicionado sobre o acionador 
verde (meia descarga). Retire o botão e aperte o parafuso, sem que a 
base do botão saia da posição. Após fixada, insira os dois botões e 
pressione-os individualmente até ouvir o click (Fig. 27).
To complete the installation, insert the plastic screw in the base of the button 
and the smaller activating button according to Fig. 26. ATTENTION: The 
smaller activating button should be placed over the green activator 
(half flush). Remove the button and tighten the screw in a manner that the 
button does not get out of position. After setting, insert the two buttons and 
pressure them individually until a “click” is heard (Fig. 27). 
Para finalizar la instalación, introdúzca el tornillo plástico en la base del botón 
y el botón de accionamiento pequeño de acuerdo a la Fig. 26. ATENCIÓN: El 
botón de accionamiento pequeño debe ser posicionado sobre el 
accionador verde (media descarga). Retire el botón y apriete el tornillo, sin 
que la base del botón  salga de la posición. Después de fijado, introdúzca los 
dos botones y presiónelos individualmente hasta escuchar el click (Fig. 27).

Fig. 27

Fig. 28

Louça: argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.

Composição Básica

Finish surface cleaning: clean  with a smooth cloth, water, and neutral soap only. Do not use 
steel wool, scouring powder, or chemical products.

China: clay, feldspar, kaolin, glazes and inorganic dyes.

Deca reserves the right to change this product without previous notice.

LIMPEZA DO ACABAMENTO:
Limpe periodicamente apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha 
de aço, sapólio ou produtos químicos.

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

Lavabo: arcilla, feldespato, caolín, vidriados y colorantes inorgánicos.

Deca se reserva el derecho de alterar lo producto sin aviso previo.

Limpieza: limpiar con un paño suave, agua y jabón neutro. No usar esponja de acero, 
abrasivos u otors productos químicos.

Certificado de Garantia

Posicionar a bacia no local de instalação, desenhar duas linhas referentes às 
laterais da louça e marcar o piso de acordo com o centro dos furos de 
fixação (Fig. 3). Retirar a bacia, prolongar as linhas referentes aos furos de 
fixação, medir 40mm em direção ao ponto de esgoto e marcar o piso (Fig 4). 
Furar o local demarcado com uma broca de 10mm e inserir a bucha S10C 
(item 7). 
With the basin in its installation location, draw two lines referring to the lateral part of 
the ware and mark the flooring according to the center of the fixing holes (Fig. 3). 
Remove the basin, extend the reference lines to the fitting holes, measure 40mm in 
the direction of the sewer line and mark the floor (Fig. 4). Drill a hole at the 
demarcated location with a drill bit of 10mm and insert the S10C bushing (item 7).
Posicionar el sanitario en el local de instalación, diseñar dos lineas referentes a las 
laterales de la loza y marcar el piso de acuerdo con el centro de los agujeros de 
fijación (Fig. 3). Retirar el sanitario, prolongar las lineas referentes a los agujeros de 
fijación, medir 40mm en dirección al punto de alcantarilla y marcar el piso (Fig 4). 
Romper el local señalado con un taladro de 10mm e introducir el buje S10C (item 7).     

Vedafixa

Parede acabada
Finished wall

Pared acabada

Fig. 26

Bacia instalada. Conforme Fig. 28.
Installed basin according to Fig. 28.
Sanitario instalado de acuerdo a la Fig. 28. 

Maintenance and Conservation 

Manutenção e Conservação 

Composición Básica

Mantienimiento y Conservación

Fig. 24
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Fig. 3 Referência 
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Referência
da lateral

Fig. 4
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fixação
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Posicionar os suportes 

 
Position the “L” supports (item 3) and fit them on the floor with the washers and the 
screws (items 2 and 1). Adjust the supports so they stay tight to the internal base of 
the basin. Posicionar los soportes "L" (item 3) y fijarlo en el piso con las arandelas y 
los tornillos (items 2 y 1).Ajustar los soportes de modo que queden justos en la 
parte interna de la base del sanitario.

"L" (item 3) e fixá-lo no chão com as arruelas e os 
parafusos (itens 2 e 1). Ajustar os suportes de modo que fiquem justos com 
a parte interna da base da bacia.
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Posicionar o suporte de fixação lateral do kit SP122 (acompanha o produto 
CD28F/CD44F) na bacia e fixar definitivamente. Conf. Fig. 5.
Position the support for lateral setting of the kit SP122 (which comes with the 
product CD28F/CD44F) on the basin (tub/sink) and set it definitely, according to 
Figure 5.
Posicionar el soporte de fijación lateral del kit SP122 (acompaña el producto 
CD28F/CD44F) en el sanitario y fijarlo definitivamente. De acuerdo a la Fig. 5. 

Fig. 5

Bacia
Basin

Sanitario

Suporte ‘’L’’
Support “L”
Soporte “L”

Parafuso
Screw
Tornillo

Arruela
Washer

Arandela

Bucha expansora
Expansion bushing

Buje expansor
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ANTES DE FIXAR A CAIXA DE LOUÇA, EFETUAR TESTES FUNCIONAIS E 
CORRIGIR EVENTUAIS PROBLEMAS. 
Aplicar a Vedafixa ao redor da borda inferior da caixa de louça, de modo que a 
mesma fique oculta ao fixar a caixa sobre a bacia (Fig. 24). Posicioná-la sobre 
a caixa plástica já instalada na bacia com o maior raio voltado para frente e 
pressioná-la para que a Vedafixa seja esmagada. Em seguida, posicionar o guia 
do parafuso e o parafuso inclinados para baixo (Fig. 25), fixá-los e posicionar o 
acabamento.
BEFORE SETTING THE CERAMIC BOX, PERFORM FUNCTIONAL TESTS AND 
CORRECT EVENTUAL PROBLEMS.

Position it over the 
plastic box already installed on the basin with the largest radius turned to the 
front and set it onto the lateral support. Then, position the guide of the screw 
and the inclined screw downwards (Fig. 25), set them and place the finishing. 
ANTES DE FIJAR EL TANQUE, EFECTUAR PRUEBAS FUNCIONALES Y CORREGIR 
EVENTUALES PROBLEMAS.

Apply the Vedafixa around the inferior border of the flush tank, so that it stays 
hidden, when fitting the tank above the basin.(Fig. 24). 

Aplicar la Vedafixa alrededor del borde inferior del tanque de loza, de modo que 
quede oculta al fijarlo sobre el sanitario (Fig. 24). Posicionarla sobre la caja 
plástica ya instalada en el sanitario con la mayor parte hacia el frente y fijarla 
en el soporte lateral. Enseguida, posicionar el guia del tornillo y el tornillo 
inclinados hacia abajo (Fig. 25), fijarlos y posicionar el acabamiento.
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DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090                                                              
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
LJ I : 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
LJ II: R. Honorato Spiandorin, 189 - CEP 13218-360                                                                                      
Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119
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

-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;

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:

-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.

Basic Composition 
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Kit fixação lateral SP121

ATENÇÃO
Para fixar a caixa de louça, tomar cuidado para não utilizar o 
parafuso mais comprido. Isto pode furar a caixa plástica.
ATTENTION
To fix the ceramic box, be careful to do not use the longest screw. This 
may perforate the plastic box.
ATENCIÓN
Para fijar el tanque de loza, tenga cuidado de no utilizar el tornillo 
más largo. Esto puede perforar la caja plástica.
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*PARA ESTA OPERAÇÃO, O LOCAL DE INSTALAÇÃO DEVE ESTAR ISENTO DE UMIDADE 
E/OU POEIRA.
Posicione a louça no local de instalação e faça uma linha no piso contornando 
toda a lateral externa da bacia (Fig. 11). Remova a bacia e posicione-a ao lado do 
ponto de instalação sem desmontar o flexível e aplique a Vedafixa (acompanha o 
produto) no piso, na parte interna da linha desenhada. Moldar o Decanel (vendido 
separadamente) no tubo de espera do esgoto, de modo que o guia plástico fique 
para baixo. Encaixe a bacia no ponto de esgoto coincidindo com o furo de fixação 
com o suporte "L" e pressione-a para que a Vedafixa seja esmagada. (Efetuar esta 
operação com a ajuda de outra pessoa). Conforme Fig. 12.
Com a bacia na posição, fixe-a com a bucha plástica e parafuso de fixação lateral 
(Itens 06 e 05), e colocar os acabamentos (Itens 07) Conforme Fig. 13.
Obs.: Para melhor fixação da bacia no piso, rosquear o parafuso (item 05) apontando 
para baixo. Conforme Fig.13.
Com uma faca ou estilete, remova o excesso de Vedafixa no contorno da bacia.
* FOR THIS OPERATION, THE LOCATION OF INSTALLATION SHOULD BE FREE OF HUMIDITY 
AND/OR DUST.
Position the ware in its installation location and draw a line around the external lateral surface 
of the basin (Fig. 11). Remove the basin and place it next to the point of installation without 
removing the flexible and apply Vedafixa (comes with the product) on the floor, on the internal 
drawn line. Mold the Decanel (sold separately) to the sewer trap tube, in a way that the plastic 
guide stays downwards. Fit the basin on the floor, so that the lateral holes match with the “L” 
support, and pressure it until the Vedafixa is squashed (do this operation with the help of 
another person) . According to Fig. 12.
With the basin in place, set it with the plastic washer and screw for lateral setting (Items 06 and 
05), and place the finishing (Items 07). According to Fig. 13. 
Obs.: For a better setting of the basin onto the flooring, tighten the screw (item 05) going 
downwards. According to Fig. 13.
With a knife or blade remove the excess Vedafixa around the contour of the basin.
*PARA ESTA OPERACIÓN, EL LOCAL DE INSTALACIÓN DEBE ESTAR LIBRE DE HUMEDAD Y/O 
POLVO.
Posicione la loza en el local de instalación y haga una linea en el piso contornando toda la 
lateral externa del sanitario (Fig. 11). Retire el sanitario y lo posicione próximo al punto de 
instalación sin necesidad de desmontar el flexible y aplique la Vedafixa (acompaña el 
producto) en el piso, en la parte interna de la linea diseñada. Moldear el Decanel (vendido 
separadamente) en el tubo de espera de la cañería, de modo que el guia plástico quede 
hacia abajo. Encaje el sanitario en el punto de la cañería coincidiendo los agujeros laterales 
con el soporte “L” y presionela para que la Vedafixa sea aplastada. (Efectuar esta operación 
con ayuda de otra persona). De acuerdo a la Fig. 12.
Con el sanitario en la posición, fijarlo con el buje plástico y tornillo de fijación lateral (Item 06 y 
05), y colocar los acabamientos (Item 07) De acuerdo a la Fig. 13.
Obs: Para una mejor fijación del sanitario en el piso, enroscar el tornillo (Item 5) apuntando 
hacia abajo. De acuerdo a la Fig. 13.
Con un cuchillo o bisturí, quite el exceso de cola alrededor del sanitario.

ATENÇÃO:
Esta bacia deve ser instalada somente com Decanel com Guia para evitar 
vazamentos.
ATTENTION:
This basin should only be installed with the use of Decanel with a Guide to avoid leaks.
ATENCIÓN:
Este sanitario debe ser instalado solamente con Decanel con guia para evitar 
derramamiento del agua.

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E REGULAGEM DA CAIXA PLÁSTICA:
ATENCÂO: Para efetuar os passos a seguir é importante que a caixa de louça 
ainda não esteja fixada sobre a bacia.
INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION AND ADJUSTMENT OF THE PLASTIC BOX:
ATTENTION: To perform the following steps it is important that the ceramic box 
is not set over the basin.
INSTRUCCIONES PARA MONTAJE Y REGULAJE DE LA CAJA PLÁSTICA:
ATENCIÓN:
Para efectuar los pasos a continuación es importante que el tanque todavia no 
este fijo sobre el sanitario.

9 Para a regulagem do mecanismo de saída d’água, é necessário que o mesmo 
seja desmontado da caixa plástica. Para retirá-lo, gire e puxe até que o 
mecanismo se solte da base. O mecanismo vem regulado de fábrica, porém 
caso haja alguma variação de volume, regular para 5 o Ajuste de Descarga 
Completa (Fig. 13), e 9 o Ajuste para Meia Descarga (Fig. 14). 
For the adjustment of the water exit mechanism, it is necessary that it is detached 
from the plastic box. To remove it, turn and pull until the mechanism is released from 
the base. The mechanism comes as factory adjusted, however in case there is an 
alteration of the volume, adjust to 5 the Adjustment for a Full Flush (Fig. 13), and 9 for 
the Adjustment for Half a Flush (Fig. 14). 
Para el regulaje del mecanismo de salida del agua, es necesario que el mismo sea 
desarmado de la cajá plástica. Para retirarlo, gírelo y hálelo hasta que se suelte de la 
base. El mecanismo viene regulado de la fábrica, sin embargo si hay alguna variación 
de volume, regular para 5 el ajuste de Descarga Completa (Fig 13), y 9 el Ajuste para 
media Descarga (Fig 14).

Maior volume de descarga
Higher flush volume

Mayor volume de descarga

Ajuste descarga completa
Adjustment full flush

Ajuste descarga completa

Menor volume de descarga
Lower flush volume

Menor volume de descarga

Fig.13

Fig.14

Ajuste  ½  descarga
 ½  flush  adjustment 
Ajuste  ½  descarga 

Menor  volume  ½  descarga
Higher  ½  flush  volume
Menor  volume  ½  descarga 

Maior  volume  ½  descarga
Higher  ½  flush  volume
Mayor  volume  ½  descarga 
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Desmontar o botão de acionamento, pressionando um dos dois botões e 
puxando o outro para cima. Proceder da mesma forma com o outro botão, 
e em seguida soltar o parafuso plástico que prende o botão à plataforma. 
Para ajustar o botão de acionamento pressionar as laterais e posicionar a 
plataforma na posição 9 (Fig. 15). Em seguida, posicione a torre de saída 
d’água novamente na base e gire-a até que fique presa, mantendo sempre 
o acionador verde voltado para a parte da frente da caixa plástica.
Disassembly the activating button by pressuring one of the buttons and pulling the 
other upwards. Proceed in the same manner with the other button and then release 
the plastic screw that holds the button to the platform. To adjust the activating 
button, pressure the sides and position the platform into position 9 (Fig. 15).  Then 
pressure the water tower exit again on the base and turn it until it stays attached, 
always maintaining the green activator turned to the front part of the plastic box. 
Desarmar el botón de accionamiento, presionando uno de los dos botones y halando 
el otro hacia arriba. Proceder de la misma forma con el otro botón, y enseguida 
soltar el tornillo plástico que asegura el botón a la plataforma. Para ajustar el botón 
de accionamiento presionar las laterales y posicionar la plataforma en la posición 9 
(Fig. 15). Enseguida, posicione la torre de salida del agua nuevamente en la base y 
gírela hasta que quede presa, manteniendo siempre el accionador verde hacia la 
parte del frente de la caja plástica.

ATENÇÃO: Ao posicionar a torre novamente na base, não segure-a pelo suporte 
do botão, para que a mesma não saia da posição.  
ATTENTION: When positioning the exit tower again on the base, do not hold it by 
the support button, so that it does not get out of position.
ATENCIÓN: Al posicionar la torre de salida nuevamente en la base, no la coja por 
el soporte del botón , para que ella no se salga de la posición.

Suporte do botão
Button Support

Soporte del botón

Fig.15

11Encaixar o botão utilizando o ressalto como guia (Fig. 16). Em seguida 
apertar o parafuso plástico (Fig. 17) e encaixar os botões de acionamento 
conforme Fig. 18. Para regular os botões, manter as hastes com rosca em 
contato com os acionadores, e girar a haste para a direita, até que os 
botões de acionamento fiquem nivelados (Fig. 19). Após a regulagem, 
retirar o conjunto do botão para efetuar o restante da instalação.
Fit the button using the ledge as a guide (Fig. 16). Then tighten the plastic screw 
(Fig. 17) and fit the activating buttons according to Figure 18. To adjust the buttons, 
maintain the screwed stems in contact with the activators, and turn the stem to the 
right until the activating buttons become leveled (Fig. 19). After the adjustment, 
remove the set of the button and perform the rest of the installation. 
Encajar el boton utilizando el resalto como guia (Fig. 16). Enseguida apretar el 
tornillo plástico (Fig. 17) y encajar los botones de accionamiento de acuerdo a la Fig. 
18.
Para regular los botones, mantener las astas con rosca en contacto con los 
accionadores, y girar la asta hacia la derecha, hasta que los botones de 
accionamiento estén nivelados (Fig. 19). Después del regulaje, retirar el conjunto del 
botón para efectuar el resto  de la instalación.

Ressalto
Ledge

Resalto

Encaixe
Fitting
Encaje

Fig. 16

Fig. 17

Botão ½ descarga - posicionar no 
acionador verde

Flush ½ button position it in the green 
activator

Botón ½ descarga posicionar en el 
accionador verde

Botões de acionamento
Activation buttons

Botones de accionamiento

½  descarga  -  verde
½  (half)  flush  -  green

½  descarga  -  verde

Fig.18

Nivelado com a base
Leveled with the base
Nivelado con la base

Ajustar e nivelar
Adjust and level
Ajustar y nivelar

Haste em contato com os acionadores
Stem in contact with the activators

Asta en contacto con los accionadores

Fig.19

ATENÇÃO: Ao retirar os botões do conjunto, atente-se para que o ajuste e a regulagem de 
nível não seja alterada.
ATTENTION: When removing the buttons from the set, be aware that the adjustments and 
level settings not be altered.
ATENCIÓN: Al retirar los botones del conjunto, ponga atención para que el ajuste y el 
regulaje del nivel no sea alterado.

Parede acabada
Finished wall

Pared acabada

Ponto d’água da parede
Water point on the wall

Punto del agua en la pared

Flexível ½”
Flexible tube ½”

Flexible ½”

Suporte fixação
Setting support
Soporte fijación 

Piso acabado
Finished flooring Piso 

acabado  

Bacia
Basin

Sanitario 

Parafuso apontado para baixo
Screw pointed downwards

Tornillo apuntando hacia abajo 

Fig. 12

Fig. 13
45
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Após a fixação da bacia e completadas as ligações hidráulicas, regular a torre de entrada 
d’água conforme Tabela 1 e Fig. 20. Para isso, é necessário que o registro principal esteja 
aberto.
IMPORTANTE: Não retirar a torre de entrada d’água da caixa plástica para efetuar a 
regulagem.
After the setting of the basin and the hydraulic connections completed, regulate the water entrance 
tower according to Table 1 and Fig. 20. For this it is necessary that the principal water main be opened.
 IMPORTANT: Do not remove the entrance tower of the plastic box to perform adjustments.
Después de la fijación del sanitario y terminadas las conexiones hidráulicas, regular la torre de entrada 
del agua de acuerdo al cuadro 1 y la Fig. 20. Para esto es necesario que el registro principal este abierto.
IMPORTANTE:  No retirar la torre de entrada de la caja plástica para efectuar el regulaje.

12

Fig. 20

Tabela para ajuste do nível d’água
Table for the adjustment of the water level
Tabla para ajuste del nivel del agua

Tabela 1
Table 1
Tabla 1

Níveis d’água
Water levels

Niveles del agua

13 Para ajuste do nível d’água, soltar a trava (Fig. 21) e movimentar a bóia para que 
o nível d’água fique de acordo com a indicação da Tabela 1. Em seguida, realizar o 
ajuste fino, fazendo com que a bóia secundária fique nivelada com a bóia externa 
(Fig. 22). Para esta operação, utilizar uma chave Philips girando o parafuso de 
ajuste (Fig. 23).
To adjust the water level, release the lock (Fig. 21) and move the buoy so that the water level 
stays in accordance with the indications of Table 1. Then, perform the fine tuning, making 
sure that the secondary buoy stays leveled with the external buoy (Fig 22). To perform this 
operation, use a Philips wrench turning the adjustment screw (Fig. 23).
Para el ajuste del nivel del agua, soltar el seguro (Fig. 21) y mover la boya para que el nivel 
del agua quede de acuerdo con la indicación de la tabla 1. Enseguida, realizar el ajuste fino, 
haciendo con que la boya secudaria quede nivelada con la boya externa (Fig. 22). Para esta 
operación, utilizar una llave Philips girando el tornillo de ajuste (Fig. 23).

Fig.21

Fig.22

Fig.23

Bóia Secundária
Secondary buoy
Boya secundaria

Bóia
Buoy
Boya

Bóia
Buoy
Boya

Trava
Lock

Seguridad

Parafuso de 
ajuste

Adjustment screw
Tornillo de ajuste

Fig. 11

Vedafixa

Arruela de Vedação
Sealing Washer

Arandela de Vedamiento

Caixa Plástica
Plastic Box

Caja Plástica

Bacia
Basin

Sanitario

Arruela de Borracha
Rubber Washer

Arandela de Goma

Arruela Plástica 
Plastic Washer

Arandela de Plástico

Porca Plástica
Plástic Nut

Tuerca Plástica

Fig. 8

Parafuso
Screw 
Tornillo

Fig. 7

7 Conectar o flexível (não acompanha o produto) no ponto de entrada 
d'água da parede e em seguida na caixa plástica. Para a instalação do 
flexível oculto, não utilizar a passagem disponível na bacia. Para a 
instalação com o flexível aparente, d

 Fig. 
10. 
ATENÇÃO: Esta operação deve ser feita antes da bacia ser encostada na 
parede e fixada ao piso. 
Connect the flexible (which does not come with the product) to the water entrance 
line on the wall and then to the plastic box. For the installation of the hidden 
flexible tube, do not use the passage available on the basin. For the installation of 
the apparent flexible tube, disassemble the disc by unscrewing the nut and 
removing the internal metallic washer and the external disc (Fig.9), pass the 
flexible tube through the lateral hole of the basin and connect the plastic box. Fig. 
10.
ATTENTION: This operation should be done before placing the basin against the 
wall and set onto the flooring.
Conectar el flexible (no acompaña el producto) en el punto de entrada del agua  
de la pared y enseguida de la caja plástica. Para la instalación del flexible oculto, 
no utilizar el pasaje disponible en el sanitario. Para la instalación con el flexible 
aparente, desarmar el disco desenroscando la tuerca retirando la arandela 
metálica interna y el disco externo (Fig. 9), pasar el flexible por el orifício lateral 
del sanitario y unirlo con la caja plástica . Fig. 10.
ATENCIÓN: Esta operación debe ser hecha antes de que el sanitario sea apoyado 
en la pared y fijado al piso.

esmontar o disco desrosqueando a 
porca retirando a arruela metálica interna e o disco externo (Fig. 9), 
passar o flexível pelo furo lateral da bacia e ligar na caixa plástica.

 

Vedafixa

Linha de Contorno
Contour Line 

Línea de contorno  

Flexível ½”
Flexible tube ½”

Flexible ½”


