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Ficha TécnicaVálvula
CLICK CLACK

Localização no Website Tigre:

Predial    Complementos Hidráulicos    Válvulas

1.1 - NORMAS DE REFERÊNCIA:

1.2 - ÍTENS COMPLEMENTARES:
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70,0
60,0
21,0
74,0

Cotas

Dimensões (mm)

Função: Permitir o escoamento e bloqueio da água do tanque.

Aplicações: Em tanques de lavar roupas.

Matéria-prima:
    Tampa de Acionamento Rápido de Poliacetal;
    O Corpo e porca de aperto da válvula de Polipropileno.
Dupla vedação do corpo fabricada de borracha de EPDM;
Borracha nitrílica para vedação da Tampa de Acionamento Rápido;
Tampa de Acionamento Rápido fixada à válvula por rosqueamento.

Componentes da Válvula Clic Clac:

1.Vedação de borracha da tampa.
2.Dois anéis de borracha (para vedação com o tanque).
3.Porca de aperto com aletas ergonômicas.
4.Rosca da válvula na bitola de 1 VA" (para tanques).

Tanque de lavar roupas Tigre 24l e 15l
Sifão ajustável copo multiuso
Sifão ajustável multiuso
Sifão ajustável duplo multiuso
Sifao ajustável multiuso metalizado

NBR 10979 - (Válvula de escoamento com ladrão para Bidês e Lava-
tórios);
NBR 11146 - (Válvula de escoamento, sem ladrão, para lavatórios e pias).

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1

2

3

4

Sentido do
encaixe

Tampa de acionamento rápido 
(rosqueada no corpo da válvula)

Corpo da válvula



Para facilitar a instalação, desrosqueie a Tampa de Acionamento 
Rápido antes de instalar a válvula no tanque. Depois de 
acoplada, rosqueie a tampa novamente.

Produto fornecido em embalagem plástica individual, auto-expositora, 
contendo instruções de instalação;
Estocar o produto em sua embalagem original em local coberto e 
ventilado;
No ponto de venda, deve ser armazenado em sua embalagem original 
sobre superfície plana, isenta de Irregularidades, e isolada do piso;
Altura máxima para empilhamento das caixas coletivas: 15 cai-
xas. 

Transportar o produto em sua embalagem original;
Para o seu manuseio, tomar as seguintes precauções:
Estar com as mãos isentas de substâncias que possam arranhar o produto 
(areia, cimento, etc);
Retirar o produto da embalagem somente no momento da sua instalação;
 Apoiar o produto sobre superfície limpa. 

Para a sua limpeza, basta desrosquear a tampa de acionamento rápido, e 
realizar a lavagem. 

Para o funcionamento da válvula, basta apertar a tampa de acionamento 
rápido para abrir e fechar. 

Passo 1: Introduza o corpo da 
válvula juntamente com o anel de 
vedação por cima do tanque. 

Passo 2: Acople o outro anel de 
vedação por baixo do tanque ou, se 
preferir, use silicone na canaleta da 
porca e em seguida faça o aperto 
definitivo manualmente 

Prática para usar, o bloqueio e escoamento da água é obtido com um 
simples aperto com o dedo, através da exclusiva Tampa de Acionamento 
Rápido.
Evita a perda da tampa da válvula: a Tampa de Acionamento Rápido 
é fixada à válvula.

Fácil de instalar, não necessita de ferramentas especiais nem material 
de vedação pois possui: 
    Flange com aletas ergonômicas;
    Anel de borracha para vedação.
Fácil limpeza: basta desrosquear a Tampa de Acionamento Rápido.

2. BENEFÍCIOS:

3. INSTRUÇÕES:
3.1 MONTAGEM / INSTALAÇÃO 3.2 EMBALAGEM / ESTOCAGEM

3.3  TRANSPORTE / MANUSEIO

3.4  MANUTENÇÃO:

Válvula Click Clack

4. ÍTENS DA LINHA:
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Cotas

Dimensões (mm)
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