
3.1 MONTAGEM / INSTALAÇÃO:

Passo 1:

Passo 2:

Passo 3:

Passo 4:

Retire, com uma serra, a
sobra do tubo de PVC acima
do piso.

Retire a proteção de silicone
que envolve o Anel de
Vedação Tigre.

Coloque o anel na saída do
vaso sanitário, pressione-o e
retire o restante da proteção.

Certifique-se de que o anel de
vedação Tigre esteja bem
posicionado e grudado no
vaso sanitário. Em seguida,
encaixe o vaso centralizando a
sua saída no ponto de esgoto
do piso.
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Garantia de vedação contra a passagem do mau cheiro
proveniente dos gases do esgoto.
Facilidade de instalação:

Instruções bem detalhadas na embalagem.

Não necessita de ferramentas para a aplicação do
produto.

Sem necessidade de manutenções.
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Matéria-prima: borracha sintética, óleos e cargas
minerais.
Peso: 320 gramas.
Medidas aproximadas:

Diâmetro externo: 120 mm.
Diâmetro interno: 80 mm.
Altura: 30 mm.

Validade: 2 anos.

Espude.
Caixa de Descarga Alta com Botão.
Caixa de Descarga Bella Maxi.
Assento Sanitário Bella Maxi.
Assento Sanitário Suave.
Assento Sanitário Tigre.
Tubo de Ligação Ajustável.
Tubos de Descarga VDE.

1.1 ITENS COMPLEMENTARES:

Anel de Vedação

Localização no Website TIGRE:

Obra Predial Acessórios Ligação para vaso sanitário

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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2. BENEFÍCIOS:

Função: Aplicação:vedar a saída inferior do vaso sanitário com a
tubulação de esgoto, impedindo a passagem do mau
cheiro.

na união entre a saída inferior do vaso
sanitário com a tubulação de esgoto.
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3. INSTRUÇÕES:



Passo 5:

Passo 6:

3.2 TRANSPORTE / MANUSEIO:

3.3 EMBALAGEM / ESTOCAGEM:

3.4 MANUTENÇÃO / CUIDADOS:

Pressione o vaso contra o piso
para que o anel se acomode
completamente, garantindo a
vedação.

Finalize a instalação
prendendo o vaso com os
parafusos de fixação.

Transportar em local fora do contato com o sol e longe
da umidade.

Manter em locais sombreados, livres da ação direta ou
de exposição contínua ao sol.
Altura máxima recomendada para empilhamento das
caixas de papelão: 2,50m.

Não exige manutenção corretiva nem preventiva.
Em caso de intoxicação oral, aérea ou por contato
(irritações alérgicas), procure atendimento médico e
informe o telefone de emergência do CIT (Centro de
Informações Toxicológicas), apto a prestar informações
toxicológicas aos médicos sobre este produto: 0800
643 5252.
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www.tigre.com.br
TeleTigre

0800 70 74 700


