Curso de Encanador B€sico

COMO REPARAR VAZAMENTO DE •GUA

Lima plana - corta tubos - pincel - alicate universal - proteção térmica - serrote para metais - aparelho de
aquecimento adaptado ao tipo de soldadura escolhido (soldadura a frio ou estanho) ver as Fichas de Conselhos nº
20.14 e 20.15

SOLDADURA A FRIO
Metal sintético com 2 componentes (pó metálico e resina de poliéster) que permite colmatar rapidamente, e sem
conhecimentos especiais, fugas em tubos e peças metálicas que podem ou não ser soldadas (chumbo).
SOLDADURA COM ESTANHO
Este procedimento permite reparar uma fuga num tubo de cobre.

ANTES DE QUALQUER INTERVENÇÃO, FECHAR A TORNEIRA GERAL DE ENTRADA DE ÁGUA E ABRIR A TORNEIRA
MAIS PRÓXIMA PARA EVACUAR A ÁGUA DA CANALIZAÇÃO
FUGA NUMA UNIÃO
· Envolver a união em que se verificou a fuga com uma banda em borracha (câmara de ar de automóvel,
mangueira de rega, etc.)
· Apertar a peça com arame utilizando um alicate ou, ainda melhor, com braçadeiras de aperto com parafuso. (1)
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FUGA PROVOCADA POR CONGELAMENTO (FENDA)
· Cortar a parte danificada do tubo com um serrote para metais ou com um corta tubos.
· Ligar as duas pontas com um tubo de plástico de diâmetro adequado (mangueira de rega, por exemplo).
· Apertar as extremidades da mangueira de plástico sobre o tubo utilizando duas braçadeiras de aperto com
parafuso. (2)

FUGA NUM CASQUILHO
Preparação
A LIMPEZA DO METAL É ESSENCIAL PARA OBTER UMA SOLDADURA DE QUALIDADE.
Em caso de fuga num casquilho de ligação:
· Limpar com um trapo limpo a zona a soldar, que deve estar perfeitamente seca.
· Limar perfeitamente (de modo a por o metal a descoberto) o rebordo periférico do casquilho assim como o tubo.·
Retirar com uma escova metálica todas as impurezas que se possam ter alojado na cavidade em que ocorreu a
fuga.
· Desengordurar a parte a soldar com um trapo ou pincel embebido em tricloroetileno.
ESTE PROCEDIMENTO DE LIMPEZA É TAMBÉM APLICÁVEL PARA COLMATAR UMA FUGA POR SOLDADURA A FRIO
OU COM MAÇARICO
A soldadura a frio
· Preparar a pasta de soldar misturando intimamente os dois componentes, seguindo as instruções do fabricante.
· Espalhar a pasta de soldar em volta da zona com fuga envolvendo o tubo em toda a sua periferia, com a ajuda
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de uma espátula.
·Deixar secar (1)

A soldadura com maçarico
· Limpar a superfície a reparar.
· Aquecer o casquilho até à temperatura necessária para a fusão do estanho. (O cobre deve ficar com uma cor
encarnado cereja). (2)

· Afastar a chama e encostar o fio de solda junto ao ponto em que ocorreu a fuga. O estanho funde e penetra por
capilaridade. (3)

· Limpar a soldadura após o seu arrefecimento.
Astúcias
· Para trabalhar numa canalização já instalada, deve ter-se cuidado em proteger bem as pinturas, alcatifas e
soalhos, utilizando um pára-chamas ou uma proteção térmica.
FUGA PROVOCADA POR CONGELAMENTO (FENDA)
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· Não é possível fazer soldaduras de reparação. Substituir a parte danificada contando-a com um serrote ou de um
corta tubos.
· Limpar as extremidades do tubo com palha de aço (a zona a soldar deve ficar branca).
· Desengordurar com um trapo embebido em tricloroetileno.
· Deslizar um casquilho fêmea/fêmea sobre cada extremidade da canalização (4)

· Cortar um troço de tubo de cobre com um comprimento ligeiramente inferior à parte danificada. Limpá-lo e
desengordurá-lo.
· Fixar no lugar utilizando os dois casquilhos (5).

· Soldar como descrito.

COMO LIGAR UMA M•QUINA DE LAVAR

Chave de parafusos, chaves de bocas, berbequim, nível de bolha, fio de prumo, broca para betão, serra para metais.

· ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA
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Instalar uma tomada de corrente próximo da máquina de lavar. A sua cablagem de alimentação deve ser ligada
diretamente ao contador de eletricidade. Esta linha deve obrigatoriamente ser alimentada por um cabo com 3
condutores (2 cabos de corrente + 1 cabo de terra).
As máquinas de lavar correntes têm um consumo inferior a 3500 watts. Prever:
- Uma cabo de secção 2,5 mm2,
- Uma tomada para 16 amperes (2 fases + terra),
- Um fusível de proteção de 16 amperes ou um disjuntor diferencial de 20 amperes.
· AS LIGAÇÕES ELÉCTRICAS
· Potência da
máquina
· inf. a 3500 W
· sup. a 3500 W

· Secção
·Tomada
do cabo
· 2,5 mm2
· 15 A
· 4 mm2
· 20A

· PROCEDIMENTOS PARA LIGAR A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA
ATENÇÃO: NUNCA FAZER A LIGAÇÃO À CANALIZAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
Podem ser utilizados diversos métodos para fazer a ligação da canalização de água.
- Fazendo uma "picagem" numa canalização próxima, utilizando um T soldado e uma torneira (ver as Fichas
Conselho nº 50.02, 20.14 e 20.15).

- Utilizando um kit de ligação, pronto a instalar, que inclui uma torneira com ligação auto perfurante. É método mais
usual, mais discreto e mais rápido.· Os kits são normalmente concebidos para canalizações com diâmetros de 10,
12, 14 e 16 mm
EVACUAÇÃO DAS ÁGUAS
Além da colocação da ponta do tubo de descarga sobre a borda do lavatório ou bacia de descargas, podem ser
utilizados dois outros métodos:
- Através de uma "picagem" sobre uma canalização de evacuação das águas em PVC: utilizar um troço de tubo com
um diâmetro correspondente à canalização existente (diâmetro de 32 ou 40 mm) assim como joelhos, Ts e todos os
outros acessórios necessários.
- Utilizando um kit de ligação autoperfurante: é um kit pronto a instalar que permite fazer uma picagem rápida
numa canalização de evacuação das águas em PVC com diâmetro 32 ou 40 mm. A sua instalação é discreta e fácil
de executar.
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FECHAR A TORNEIRA GERAL DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA
· Marcar a posição da torneira a instalar na canalização, de modo que seja fácil de operar e tenha um acesso fácil.
Se a canalização estiver pintada será necessário remover a tinta com lixa.
· Adquirir um kit de ligação autoperfurante para alimentação de água. Instalar a primeira metade da braçadeira
contra o tubo (1).

· Instalar a junta de estanquicidade adaptada ao diâmetro da canalização contra a face interna da outra metade da
braçadeira, do lado do suporte da torneira (2).

· Montar a braçadeira apertando os parafusos que unem as duas peças uma contra a outra, ficando o tubo mo meio
(3).

· Apertar a peça perfurante (trépano) utilizando uma chave de bocas de dimensão adequada e depois de ter
instalado a junta de estanquicidade (4).
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· Apertar manualmente a torneira na parte roscada visível do trépano (5).

· Ligar o tubo de alimentação da máquina de lavar à torneira depois de ter instalado a junta de estanquicidade (6).

A PARTE ROSCADA DA TORNEIRA PODE ACEITAR, CONSOANTE OS MODELOS, UMA LIGAÇÃO PARA TUBO DE 15X21
OU 21X27.

COM LIGAÇÕES TRADICIONAIS
Existem ligações com sifão para máquinas de lavar (para 1 ou 2 aparelhos) que se podem ligar diretamente a uma
canalização existente, de topo ou em qualquer outro ponto da canalização.
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Ligação de topo:
· Se a altura de instalação da canalização o permitir, desapertar ou serrar o topo da canalização. Depois de lixar as
zonas a colar, aplicar cola e instalar o kit na canalização de evacuação das águas (2)

· Se a canalização de evacuação das águas estiver demasiado próxima do solo, fazer uma ligação em S com 2
joelhos a 90º macho fêmea para ligar o sifão à canalização.

Ligação à canalização:
· Cortar a canalização existente com uma serra para metais e em seguida proceder do seguinte modo:
· Cortar um troço da canalização com um comprimento ligeiramente inferior à do T de ligação.
· Acrescentar um troço de tubo e um joelho a 90º para fazer a ligação entre o sifão e o tubo de evacuação.
· Colocar o tubo de descarga da máquina de lavar entre 60 cm e 90 cm acima do solo.
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· Fixar o sifão da máquina à parede com uma braçadeira.
POR LIGAÇÃO AUTO PERFURANTE
Existem ligações para evacuação das águas em kit auto perfurante, de instalação rápida:
· Instalar a metade inferior da braçadeira no local desejado.· Apertar a parte superior da braçadeira ficando o tubo
em "sandwich" (5).

· Utilizando a peça de perfuração fornecida (trépano), fazer um furo na canalização e em seguida desapertar e
remover o trépano (6).

· Apertar o tubo de derivação (sem esquecer a junta de estanquicidade) na tomada de evacuação (7).
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· Roscar a ligação cónica na extremidade do tubo de derivação. Enfiar o tubo de descarga da máquina de lavar (8).

· Nivelar corretamente a máquina de lavar antes de a colocar em funcionamento (9).

QUALQUER QUE SEJA DE EVACUAÇÃO INSTALADO É INDISPENSÁVEL INSTALAR UM SIFÃO PARA EVITAR
O MAU CHEIRO QUE PODERÁ SER LIBERTADO PELA CANALIZAÇÃO.

COMO INSTALAR UMA TORNEIRA

Chaves de bocas, alicate de grifos, martelo, martelo cabeça em plástico, limatão para madeira, corta-tubos, aparelho
para mandrilar (torno, mandril cônico, mandril cilíndrico) chave de parafusos philips, brocas para alvenaria, lima
cauda de rato ou em meia-cana.

TORNEIRA SIMPLES: Uma única entrada de água e uma única saída (quente ou fria). Para instalação na parede
(jardim - garagem) ou numa bacia ou lavatório. A entrada da torneira simples é sempre uma ligação macho. Æ 12 x
7 ou 15 x 21.MISTURADOR: Duas entradas de água (quente e fria) para duas torneiras com uma única saída.
Instalada em orifício de passagem: ligações de entrada em tubo de cobre Æ 8 x 10 ou duas uniões roscadas macho
Æ 12 x 7 ou 15 x 21.
MISTURADOR INTEGRADO: Duas entradas de água (quente e fria) com uma alavanca que controla o débito e a
mistura da água quente e fria. Ligações de entrada e instalação idênticos ao misturador simples.
MISTURADOR TERMOSTÁTICO: Permite fazer uma regulação exata e constante da temperatura desejada. Os
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misturadores modernos estão equipados com discos de cerâmica sem desgaste. Estes discos substituem as
tradicionais buchas em borracha utilizadas nas torneiras tradicionais mais baratas.

FURAÇÃO
Bacia ou lavatório em cerâmica
· Colocar o lavatório sobre uma superfície estável e na sua posição normal.
· Localizar por transparência a localização da pastilha de furação.
· Marcar o seu centro aproximado.· Utilizando uma broca para alvenaria com ponta de carbono Æ 8 mm ou
utilizando uma chave de fendas philips como um punção, descolar a pastilha batendo delicadamente com um
martelo. A pastilha pré-cortada deverá saltar sem dificuldade (1).

· Se a ferramenta utilizada perfurar a pastilha sem a descolar, alargar o orifício cuidadosamente com um pequeno
escopro (2).

FURAR DO INTERIOR PARA O EXTERIOR bacia em inox
· Marcar a localização do orifício e em seguida fazer vários furos tangenciais à periferia do orifício (3).
· Remover a parte central do orifício e retificar o diâmetros com a ajuda de uma lima tipo "cauda de rato" ou em
meia-cana (4).
Bancada em madeira
· Proceder como para a bacia em aço inox· Concluir o trabalho com uma grosa para madeira.
Bancada em azulejo
· Proceder como para a bacia em aço inox mas fazer os furos com uma broca com ponta de carbono e colando uma
fita adesiva sobre a área a perfurar para evitar danificar os bordos do orifício (5)
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· Instalação de uma torneira ou misturador numa bacia (6).

UNIÕES ESPECIAIS
- Em tubo: 2 diâmetros, rosca fêmea
(1)
- Com joelho: 2 diâmetros rosca macho
ou fêmea
- Excêntricas: 2 diâmetros, macho ou
fêmea (3).

INSTALAÇÃO À VISTA
· Aparafusar a peça de aplicação (patere) no furo feito na parede e no qual foi introduzida uma bucha. Os orifícios
são função dos diâmetros de entrada da torneira e da ligação mandrilada (1) (as ligações podem ser macho-macho
ou macho-fêmea)

INSTALAÇÃO EMBEBIDA
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Com canalizações embebidas.
·O tubo de cobre nunca é embebido na parede sem revestimento sendo normalmente instalado dentro de uma
tubagem flexível em plástico (2).

Montagem com patere reto
A torneira é aparafusada na rosca fêmea do patere (3).

Torneira com duas entradas
· Instalar a torneira nas uniões e canalizações ao chumbar ou fixar as canalizações. Deste modo as canalizações
ficam bem alinhadas com o eixo da torneira (4).

· Em seguida desmontar a torneira para fazer o acabamento final da parede. Se a distância entre-eixos das
canalizações for diferente do entre-eixos da torneira (misturador) utilizar uniões excêntricas para fazer a ligação (ver
abaixo).
UNIÕES ESPECIAIS
Graças à rotação dos joelhos das suas uniões permitem ligar o misturador a canalizações que têm um entre-eixos
diferente do da torneira (5).
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EXISTEM DIVERSOS TIPOS DE UNIÕES
LIGAÇÃO POR SOLDADURA A QUENTE OU A FRIO
Nunca ligar por soldadura os tubos de um aparelho que tenha discos de cerâmica. UNIÃO COM GOLA MANDRILADAAs
ligações são feitas por uniões roscadas (macho e fêmea). Os dois elementos roscados são enfiados em cada
extremidade dos tubos a unir e são em seguida apertados um ao outro (1).

As uniões com gola mandrilada incluem uma junta de fibra para garantir a estanquicidade. Podem ser fabricadas com
um torno de mandrilar.A união com gola pode ser utilizada para:
· ligar 2 tubos entre si
· ligar um tubo a uma torneira (2).

Dois tubos de diâmetros diferentes podem ser ligados deste modo interpondo entre as duas golas uma união de
redução macho-macho. (3)
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UNIÃO POR BICONE
· Ligar uma torneira
É composto por duas peças roscadas que se apertam sobre uma peça central. As peças roscadas são colocadas junto
à extremidades dos tubos, sendo interposta entre elas um anel bicónico. A estanquicidade da união é obtida pelo
aperto da peça bicónica entre as duas peças da união com um chanfro (4).

· Ligar tubos
A estanquicidade é obtida pelo aperto das duas peças roscadas sobre uma união de redução ou união roscada que
esmaga os bicones contra os tubos (5).

UNIÃO COM JUNTA E ANILHA METÁLICA
O princípio é o mesmo que para a união com bicone mas os anéis bicónicos são substituídos por anilhas encurvada
em aço e por uma junta em borracha.
Por aperto, a anilha endireita-se e aloja-se no fundo plano da porca (6)

Este tipo de união permite fazer a junção de tubos e diâmetros diferentes (7).

UNIÃO ROSCADA
Para garantir a estanquicidade:
· Enrolar algumas voltas de fita de teflon na parte macho da união e no sentido do aperto da rosca.É possível
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também utilizar cordão de linho ou juta ou uma pasta para juntas.
· Apertar a torneira na rosca fêmea de um patere.
PARA LIGAR DOIS TUBOS DE DIÂMETROS DIFERENTES, EXISTEM UNIÕES DE REDUÇÃO INTERMÉDIOS PARA
SOLDAR OU ROSCAR QUALQUER QUE SEJA O TIPO DE UNIÃO.

COMO INSTALAR UM LAVAT‚RIO

Existem dois tipos de produtos:
O lavatório para fixar à parede, com ou sem coluna. A bacia para encastrar numa bancada. Em porcelana ou em
acrílico todos estes produtos estão furados ou marcado para a instalação das torneiras, do sistema de descarga e um
orifício "ladrão" anti transbordamento.
SISTEMA DE FIXAÇÃO
O sistema de fixação do lavatório à parede depende do tipo de lavatório escolhido:
- lavatório sem coluna fixado diretamente à parede. - lavatório com coluna fixado através de garras de aparafusar ou
diretamente à parede.
- lavatório instalado sobre esquadros aparafusados à parede de suporte.
O sistema de fixação depende do tipo de suporte:
Numa parede em betão: buchas em nylon e parafusos em aço inoxidável para grandes cargas.
Numa parede em placas de gesso: buchas metálicas expansíveis com uma gola em nylon para proteção contra a
ferrugem.
Numa parede oca. bucha química especial para aplicações sanitárias.
VÁLVULA DE DESCARGAO
sistema de descarga (esvaziamento) pode ser decomposto em duas partes:- Uma descarga com, consoante o tipo de
lavatório, um sistema anti transbordamento integrado ou a instalar externamente por meio de um flexível.

automático com tirante
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manual com fixação por
parafuso

um sifão horizontal
regulável em altura

DESCARGA
Prever os tubos, uniões, joelho, braçadeiras de fixação em PVC Æ 32. As diferentes ligações são tornadas estanques
por uma cola especial para PVC.
ALIMENTAÇÃO
Fazer a alimentação de água em tubo de cobre ou PVC Æ 10/12 ou 12/14. As ligações para água fria e quente podem
ser feitas com flexíveis.
Antes de comprar o material, fazer um projeto exato da instalação para estabelecer os comprimentos dos tubos
necessários, o número de joelhos e de uniões. Os tubos de alimentação e de descarga das águas devem ser instalados
antes da instalação do lavatório (ver a Ficha Conselho nº 50.02).

Antes de instalar um lavatório, fazer, se necessário, um projeto das canalizações de alimentação e evacuação das
águas.
ATENÇÃO
Confirmar que é respeitada a pendente mínima para evacuação das águas (cerca de 1 cm por metro).
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É aconselhável instalar torneiras de corte em cada linha de alimentação de água para facilitar a execução de eventuais
trabalhos de reparação. Antes de qualquer intervenção, basta fechar a torneira de corte.
SUPORTE
Proteger o suporte (gesso, placas de gesso cartonado, madeira, ...) em volta do lavatório.
Aplicar uma tinta especial para aplicações sanitárias, azulejos ou um revestimento em vinil sobre certos suportes
antes de iniciar a instalação do lavatório ou bacia.

A maioria dos lavatórios são instalados sobre uma coluna. Neste caso a altura de instalação será função da altura da
coluna. Para lavatórios instalados sem coluna, a altura de montagem será estabelecida em função da altura dos
utilizadores. As canalizações de alimentação e de descarga são instaladas à vista.
MARCAÇÃO
Fazer a marcação na parede (normalmente a uma altura de 80 cm).

INSTALAÇÃO COM COLUNA
A coluna não serve de suporte mas sim para ocultar as canalizações e o sifão. Deve ser possível deslocar a coluna
para aceder às canalizações sem que o lavatório caia.
Colocar o lavatório sobre a coluna e encostá-lo à parede. Marcar a localização dos furos de fixação.
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Se não for possível ter acesso aos furos de montagem com o lavatório encostado à parede, traçar na parede o perfil
da face posterior do lavatório e em relação a esse traçado marcar a posição dos furos na parede.(4)

Encostar o lavatório à parede depois de ter introduzido as buchas de acordo com o tipo de suporte. Em seguida
introduzir e apertar os parafusos através dos orifícios de fixação.
Numa parede maciça: utilizar buchas em nylon e parafusos em aço inoxidável. (5)

Numa divisória em placas de gesso cartonado: utilizar buchas metálicas expansíveis com uma gola anti ferrugem em
nylon.(6)

Numa parede oca (tijolo): utilizar uma bucha química especial para instalações sanitárias).(7)
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Instalado com "garras" aparafusadas
Fixar os suportes e encaixar o lavatório. Em seguida colocar a coluna por baixo do lavatório, verificar a
horizontalidade e apertar os parafusos.(8)

Instalar um lavatório sobre esquadros
Colocar o rebordo superior do lavatório a cerca de 80 cm acima do pavimento. Colocar os esquadros por baixo do
lavatório, marcar na parede a localização dos furos de fixação, controlar a horizontalidade, apertar à parede com
buchas ou chumbar consoante o tipo de parede.(9)

Instalar o lavatório sobre os esquadros.

MONTAGEM ENCASTRADA
A bacia deve ser encastrada num móvel concebido para a receber, ou num tampo de bancada que deve ser cortado à
medida.
Neste último caso, utilizar uma bancada em aglomerado ou em contraplacado CTBX resistente à umidade e às
projeções de água, com 12 ou 15 m de espessura. Fazer o corte com base no gabarito de furação fornecido com a
bacia. Utilizar uma serra tico-tico ou uma serra de corte.(1)
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Instalar uma junta de estanquicidade em silicone com tratamento fungicida a toda a volta do rebordo da bancada e da
bacia.(2)

Instalar a bacia pela parte de cima do tampo.(3)

INSTALAÇÃO DO DRENO COM TRANSBORDAMENTO EXTERNO
Sistema de descarga automático
Dreno com parafuso:
Aplicar um cordão de mastique em volta do orifício de descarga do lavatório. Instalar o aro do dreno no orifício.
Instalar por baixo e no eixo, a junta de fibra de estanquicidade e o corpo do dreno. Apertar o conjunto.

Dreno com tirante Colocar a barra de elevação com o tirante sobre o lavatório. Colocar o outro tirante metálico no
orifício do dreno. Ligar os tirantes entre si através da peça articulada e apertar.
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Encaixar a válvula no lavatório na posição fechada e afinar o seu acionamento subindo ou descendo a peça articulada.
Sistema de descarga manual:
Aplicar um cordão de mastique em volta do orifício de descarga do lavatório. Instalar o aro do dreno no orifício.
Instalar por baixo e no eixo, a junta de fibra de estanquicidade e o corpo do dreno. Apertar o parafuso central que
mantém o conjunto no lugar.

A tampa móvel impede a descarga da água. A tomada de água anti-transbordamento é instalada por baixo antes da
instalação do sifão.

INSTALAÇÃO DE DRENO COM TOMADA ANTI-TRANSBORDAMENTO INTEGRADA NO LAVATÓRIO
Instalar o aro do dreno no orifício do lavatório ou da bacia.
Instalar por baixo e no eixo, a junta o corpo do dreno do lavatório ou da bacia. Apertar o conjunto com uma chave de
parafusos. Em seguida, instalar o sistema de descarga automático ou manual.
SIFÃO
Apertar, com uma chave adequada, o anel de aperto ao corpo do dreno sem esquecer de interpor a junta de
estanquicidade.
Ligar o sifão ao tubo de descarga através do flexível de descarga. Apertar a porca de estanquicidade.
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Os princípios de instalação são aqui descritos a título de exemplo. Existe uma vasta gama de acessórios
para a descarga e para o sifão que utilizam os mesmos princípios.

COMO INSTALAR UMA PƒA - LAVA-LOU…AS

Existem dois tipos de lava-louça: os lava-louça que se instalam sobre um móvel e os lava-louça para encaixar numa
bancada, em grês, em inox ou em material sintético, com uma única bacia ou com duas bacias. Existem lava-louça
para todos os gostos, todas as necessidades e todos os espaços. Se o lava-louça não puder ser instalado junto de
uma janela, prever um sistema de iluminação que compense a falta de luz natural.
EVACUAÇÃO
O sistema de descarga (esvaziamento) é decomposto de duas partes: o sistema de descarga manual com um dreno
fixo por parafusos (sistema anti transbordamento integrado ou a instalar externamente) e um sifão horizontal.
- Sistema de descarga manual com dreno fixo por parafusos:

Sistema com
antitransbordamento
integrado em
grês
Bacia única ou
bacia dupla

Sistema com
antitransbordamento
instalado pelo
exterior em grês
ou inox
bacia única ou
bacia dupla
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DESCARGA
Prever os tubos, uniões, joelho, braçadeiras de fixação em PVC Æ 40. As diferentes ligações são tornadas estanques
por uma cola especial para PVC.
ALIMENTAÇÃO
Fazer a alimentação de água quente e fria em tubo de cobre 10/12 ou 12/14 ou flexíveis de ligação.
Antes de comprar o material, fazer um projeto exato da instalação para estabelecer os comprimentos dos tubos
necessários, o número de joelhos e de uniões. As torneiras, tubos de alimentação e de descarga das águas devem ser
instalados antes da instalação do lava-louça (ver a Ficha Conselho nº 50.02).

Antes de instalar um lava-louça, fazer, se necessário, um projeto das canalizações de alimentação e
evacuação das águas. Verificar se é respeitada a inclinação para evacuação das águas (cerca de 1 cm por
metro), caso contrário alterar a instalação. Marcar as canalizações de água quente e fria para as
reconhecer ao fazer as ligações.
FURAÇÃO DO LAVA-LOUÇA PARA INSTALAÇÃO DAS TORNEIRAS
Na maioria dos lava-louça, o local previsto para a instalação das torneiras está pré-marcado. Nos lava-louça com
escorredouro, a posição está pré-marcada de ambos os lados, o que os torna reversíveis.
Definir a posição do escorredouro antes de furar o suporte. Furar o locar de instalação das torneiras pelo lado de cima
de acordo com o gabarito fornecido com o lava-louça. Utilizar um martelo e um punção ou, eventualmente, um
berbequim elétrico (para os lava-louça em material sintético ou em inox).

As torneiras podem igualmente ser instaladas sobre a bancada ou na parede, basta fechar a torneira de corte.

Antes de instalar o lava-louça, instalar as canalizações de água quente e fria e as canalizações de
evacuação.
INSTALAÇÃO DE DRENO COM ANTI-TRANSBORDAMENTO INTEGRADO NO LAVA-LOUÇA
(especial para lava-louça em grês) Para lava-louça com bacia única
Instalar o aro do dreno no orifício do lava-louça.

25

Instalar pelo lado de baixo e no eixo, a junta e o corpo do dreno do lava-louça. Apertar o conjunto com uma chave de
parafusos. Em seguida, instalar o sifão.
Para um lava-louça com bacia dupla
Instalar no 1º orifício o aro do dreno e instalar pelo lado de baixo a junta e o corpo do dreno do lava-louça. Apertar o
conjunto com uma chave de parafusos.

Para a montagem do 2º orifício, seguir as instruções acima. Fazer em seguida a instalação do sifão.
INSTALAÇÃO DO DRENO COM ANTI-TRANSBORDAMENTO EXTERIOR (grês ou inox)
Para lava louça com uma única bacia
Fazer a instalação do dreno como para o sistema com anti-transbordamento integrado no lava-louça. Fazer em
seguida a ligação do flexível de transbordamento.

O flexível de transbordamento:Colocar a junta e a tomada de transbordamento no orifício de transbordamento do
lava-louça. Enfiar a ponta do flexível na tomada. Introduzir a outra extremidade, do lado liso, no corpo do dreno e
apertar a porca.
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Para um lava louça com duas bacias
Instalar os drenos com parafusos (como descrito anteriormente) em cada um dos orifícios do lava-louça e instalar o
sistema de anti-transbordamento. Ligar os corpos dos drenos entre si com a ajuda de um T de ligação.
Apertar o T mantendo a inclinação para evacuação das águas.

SIFÃO
Apertar à mão o anel do sifão equipado com uma junta de estanquicidade ao corpo do dreno ou ao T de ligação.

Para ligar uma máquina de lavar:
Utilizar um T especial equipado com uma ponteira para ligar uma máquina de lavar. Apertar esse T entre o corpo do
dreno e o sifão.
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Furar a extremidade do da ponteira e ligar o flexível da máquina de lavar ao T depois de instalar o lava-louça.

INSTALAÇÃO SOBRE UM MÓVEL
Este tipo de lava-louça é instalado sobre um móvel. As dimensões do lava-louça e do móvel devem ser idênticas.
Verificar, com um nível de bolha, a horizontalidade dos quatro lados do móvel de suporte. Colocar o lava-louça sobre
o suporte (as torneiras e o sistema de evacuação já devem estar instalados no lava-louça).

Ligar em seguida as torneiras e o sistema de evacuação às respectivas canalizações.
LAVA-LOUÇA DE ENCASTRAR
Instalar o armário de suporte, verificar a sua horizontalidade e fixar a bancada de trabalho. Confirmar que por baixo
do lava-louça existe espaço suficiente para as bacias do lava-louça. Marcar o contorno do lava-louça com base no
gabarito fornecido.

Se não tiver um gabarito, voltar o lava-louça ao contrário e traçar o seu contorno na bancada.
Fazer em seguida outra marcação a cerca de 2 cm no interior do primeiro traçado e que será o traço de corte.
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Fazer um furo através da zona a cortar da bancada. Introduzir nesse orifício a lâmina de uma serra tico-tico com
dentes finos.
Cortar lentamente a forma do lava-louça segurando a parte a cortar.

Fazer um ensaio com o lava-louça equipado no local de instalação, onde deverá encaixar-se sem dificuldade. Se
necessário desbastar o orifício com uma grosa sem ultrapassar a linha de corte.

Alguns modelos de lava-louça são instalados com uma junta em plástico ou borracha. Para os outros modelos:Aplicar
primeiro um linha de mastique de silicone em toda a periferia do corte feito na bancada e na parte inferior do bordo
do lava-louça.Limitar a largura da aplicação (cerca de 6 mm) por duas fitas adesivas de proteção antes de aplicar o
mastique de silicone.

Em seguida instalar o lava-louça equipado com as respectivas torneiras. Alisar imediatamente a junta com uma
batata cortada ou com o dedo molhado (só retirar a fita adesiva depois de a junta estar seca).Fixar o lava-louça na
bancada com as fixações previstas para esse efeito. Aplicar uma junta de acabamento em redor do lava-louça em
mastique de silicone fungicida, para tornar a instalação totalmente estanque.
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Ligação das canalizações
Apertar as uniões de ligação das canalizações de alimentação da água quente e fria aos flexíveis das torneiras (Ver a
Ficha Conselho nº 50.02) Ligar o sifão ao tubo de evacuação através de um flexível em PVC do Æ 40.Apertar a fundo
e em seguida desapertar ligeiramente. Deixar correr água quente para confirmar a estanquicidade. Apertar
novamente se necessário.

REGRAS DE SEGURANÇA
Ter cuidado ao utilizar ferramentas elétricas tais como o berbequim e a serra tico-tico ... e ler com
cuidado as instruções de utilização.

INSTALA…†O DE BANHEIRO

Fita métrica, colher de pedreiro, balde, nível de bolha, alicate de grifos, chave inglesa, chave de parafusos, serra para
metais, corta tubos, berbequim.

CABINA DE DUCHE
A cabina de duche é um conjunto completo e pronto a instalar. É composta por uma base em plástico especial, paredes
com uma porta de correr ou com uma cortina e todas as torneiras e acessórioS necessários desde o dreno com sifão ao
chuveiro de mão.A sua instalação é fácil e rápida sendo apenas necessário fazer as ligações de alimentação e
evacuação das águas.
BASE
As bases, independentemente da sua forma, podem ser :

30

· para pousar: a base é
instalada directamente
sobre o chão. Deverá ser
necessário escavar o chão
para instalar o sistema de
evacuação das águas (1).

· para instalação sobre
elevada: este tipo de base
evita os trabalhos de
pedreiro pois permite que
a evacuação das águas
seja feita ao nível do solo
(2).

· para encastrar no solo:
os bordos da base ficam
ao nível do solo. É
necessário escavar o solo
para fazer a instalação e
para o sistema de
evacuação das águas (3).
LOCALIZAÇÃO DA BASE
-contra a parede
4.

- num canto 5.

- encastrado 6.

A base pode ser instalada entre duas divisórias em alvenaria de tijolo, blocos, blocos de betão aligeirado revestidos a
PVC, azulejo ou com uma divisória em vidro ou plástico, instalada num perfil de alumínio.
COM PORTA

de correr

em harmónio

com dobradiças
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COM CORTINA
parede a parede

em canto

em U

Todos os modelos de portas existem para as diferentes configurações de instalação.
TORNEIRAS E CHUVEIRO DE MÃO
Escolher um misturador mecânico ou termostático (ver a Ficha Conselho nº 50.02), um chuveiro de mão standard em
PVC ou metal, com regulação de débito, potente ou de massagens. Os suportes para o chuveiro o chuveiro de mão
pode ser fixo ou com colunas.
ALIMENTAÇÃO
Calcular com exactidão o comprimento das tubagens e o número de joelhos, uniões e ligações.A alimentação de água é
feita através de tubos de cobre rígido ou cobre recozido (maleável).Ver nas Fichas Conselho nº 50.02 e 20.15 como
instalar a rede de alimentação de água.
EVACUAÇÃO
Dreno para duche:Existem conjuntos de drenos em plástico ou metal. Consoante a altura disponível por baixo da base,
instalar:

CANALIZAÇÕES
Prever canalizações em PVC, uniões, braçadeiras de fixação, joelhos Æ 40 mm, em função do comprimento da rede de
evacuação.As diferentes ligações são feitas com cola especial para PVC.
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A INSTALAÇÃO DEVE SER INICIADA PELA COLOCAÇÃO DO SISTEMA DE EVACUAÇÃO.
· Fazer uma instalação de ensaio da base colocando-a no local de instalação entre as divisórias e sobre o solo acabado.
· Traçar a sua localização definitiva no solo (1)

· Fazer um ensaio de montagem na base do dreno direito ou com sifão incorporado (2)

Para isso, fixar sem apertar a grelha B no orifício da base do duche, apertando o parafuso A no dreno D sem esquecer
a junta de estanquicidade C.
· Medir a altura do dreno em relação à face de apoio da base a fim de estabelecer a posição da conduta de evacuação.
Base de pousar (3).

Base para montagem sobre elevada (4).

Base para montagem encastrada (5).
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· Desmontar o dreno e medir a posição do eixo do orifício de evacuação da base (lado Y e Z) (6).
· Marcar as distâncias Y e Z sobre o solo tomando como referência o traçado feito anteriormente.
· O ponto O indica com exactidão a posição do eixo do dreno (7).

TODAS AS MARCAÇÕES DEVEM SER FEITAS COM CUIDADOS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO DEFINITIVA
DO CONJUNTO.
· Fazer as ligações das canalizações de evacuação do duche ao sistema de evacuação de águas existente (lavatório ou
banheira) tendo em conta a necessidade de uma pendente mínima de 1 cm por metro (8).

Para colar o tubo de PVC numa união ou joelho, aplicar cola na parte macho em toda a sua periferia (depois de
desengordurar com acetona). Encaixar de seguida a parte fêmea. A colagem é praticamente imediata. Limpar o
excesso de cola.
CONSELHOS:
· Calçar o tubo de PVC com calços de poliestireno expandido.· Antes de fazer a instalação definitiva corrigir a posição
das canalizações, se necessário.
· Apertar o parafuso de fixação do sifão (ou do dreno sifonado).

· Verificar a horizontalidade com um nível de bolha (1)

· Fixar a base do duche com gesso ou cimento, sem esquecer de instalar a junta de estanquicidade no dreno.
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· Aplicar um cordão de silicone com tratamento fungicida na periferia do orifício de evacuação (2).

· Apertar o parafuso de fixação da grelha do dreno
ALIMENTAÇÃO
Para não ter de fazer uma instalação completa, fazer a ligação de alimentação a um circuito existente (água quente e
água fria) com a ajuda de uma "torneira multi serviços" ou ver as Fichas Conselho nº 50.02 e 20.15.
ESTANQUICIDADE
Fazendo um rebordo da parede em azulejo é possível aumentar as dimensões do duche. Este rebordo facilita ainda a
recuperação da água.Fazer uma aplicação de silicone em toda a volta da base para garantir junta com estanquicidade
perfeita, depois de ter desengordurado toda a área de aplicação da junta com tricloroetileno (3).
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