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Ficha TécnicaLavatório
para Banheiro

Localização no Website Tigre:

Predial    Banheiros    Lavatórios

1.1 - NORMAS DE REFERÊNCIA:

1.2 - ITENS COMPLEMENTARES:

Função: Utensílio para operações de higiene pessoal.

Aplicações: Lavabos e banheiros de residências, escritórios, consultórios, 
plantas industriais.

Embeleza o ambiente devido ao seu visual atraente e acabamento 
brilhante.
Fácil instalação e manuseio devido:
     - à leveza;
     - ao suporte de fixação que acompanha o produto;
     - a já vir com demarcador de furação para instalação de torneira;

O produto é composto de:
01 Corpo do lavatório em polipropileno com furo central para aco-
modação de válvulas 7/8”;
01 Suporte para Fixação em polipropileno com orifícios para fixação e 
estrutura para assentamento do lavatório;
01 Kit Fixação (05 parafusos + 05 buchas S6);
Peso total: 570g
Possui demarcador de corte para instalação de torneira (centralizado na 
parte inferior da cabeceira do lavatório).
Possui aditivo anti U.V.

Engate flexível
Fita Veda Rosca
Válvula para Lavatório
Sifão Ajustável Multiuso Copo
Sifão Ajustável Multiuso 
Caixa de Descarga Tigre com / sem engate.

NBR 11990 - Aparelhos sanitários de material plástico - Verificação das 
características físicas, químicas e de acabamento - Método de ensaio.
NBR 11991 - Aparelhos sanitários de material plástico - Verificação das 
características mecânicas - Método de ensaio.

Pode ser instalado exposto ao tempo, pois possui aditivo anti U.V.;
Pode ser utilizado com água quente, pois é fabricado de polipropileno que 
resiste a 100°C;
Manutenção simples: basta pano úmido com sabão neutro.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2. BENEFÍCIOS:
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Antes de instalar o Lavatório, verifique se a torneira foi projetada para 
instalação diretamente no ponto de alimentação da parede ou se será 
acoplada ao corpo do Lavatório.

Passo 1 - Faça a abertura do furo 
para instalação da torneira por 
meio do demarcador (A)  
existente no lavatório, utilizando 
serra copo ou ferramenta de 
corte apropriada.

Passo 6 - Instale o Suporte para 
fixação na parede.

Passo 7 - Encaixe o Lavatório no 
suporte para fazer a marcação dos 
2 furos adicionais. Em seguida 
retire-o e faça a furação.

Passo 8 - Coloque as buchas S6, 
reposicione o lavatório e faça o 
aperto definitivo dos parafusos.

Passo 9 - Finalize acoplando o 
engate flexível no ponto de 
alimentação da parede e na 
torneira. Não exagerar no aperto, 
isto poderá danificar a conexão.

Obs.: Aplique a Fita Veda Rosca na extremidade que será rosqueada no 
ponto de água da parede. Na extremidade que será acoplada à torneira, a 
vedação é obtida pelo anel de borracha.

Passo 2 - Acople a torneira na 
abertura realizada e faça o 
aperto.

Passo 3 - Trace uma linha 
vertical passando pelo eixo do 
ponto de esgoto. Marque dois 
pontos A e B um de cada lado da 
linha do eixo do esgoto, a uma 
altura h (Sugestão: 95 cm) a 
partir do chão. Trace uma linha 
horizontal unindo esses dois 
pontos utilizando nível de bolha 
ou mangueira de nível.

Passo 4 - Coloque sobre a linha 
horizontal traçada o suporte 
para fixação. Coincida o seu 
centro com a linha vertical do 
eixo do ponto de esgoto. Em 
seguida faça as marcações dos 3 
pontos de fixação do suporte.

Passo 5 - Com o auxílio de uma 
furadeira com broca de vídea nº6, 
faça os furos. Em seguida coloque 
as buchas S6.

A) Instalação do Lavatório com torneira acoplada

3. INSTRUÇÕES:

3.1 MONTAGEM / INSTALAÇÃO

A

h

40 cm
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4. ITENS DA LINHA:

3.2 TRANSPORTE / MANUSEIO:

Transportar o produto em sua embalagem original.
Retirar da embalagem somente no momento da sua instalação.

Caso a opção de instalação da torneira seja diretamente na parede, 
repita os passos 3 a 8.

3.3 EMBALAGEM:

3.4 MANUTENÇÃO:

Produto fornecido em embalagem plástica individual, contendo instru-
ções de instalação.

Para a sua limpeza, utilizar apenas pano macio com água e sabão neutro 
ou detergente doméstico.

B) Instalação do Lavatório com torneira no ponto da parede:

3.1.1 Instalação da válvula

3.1.2 Instalação do sifão

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

Passo 1 - Rosqueie a porca de 
extremidade do sifão multiuso 
Tigre na válvula do Lavatório.

Passo 2 - Identifique a bitola da 
saída do esgoto na parede (DN38, 
DN40, DN48 ou DN50) e corte o 
segmento correspondente do 
tubo.

Passo 2 - Acople o outro anel de 
vedação por baixo do Lavatório  
ou, se preferir, use silicone na 
canaleta da porca e em seguida 
faça o aperto def in i t ivo 
manualmente.
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