MANUAL DE INSTALAÇÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.
TORNEIRA FRIAS

HydraPlus
LINHA DE TORNEIRAS HYDRAPLUS

COZINHA
PAREDE

COZINHA
BANCADA

BANHEIRO

TANQUE E
MÁQUINA

USO GERAL

CARACTERÍSTICAS: Resistente, durável e não oxida.
COR: Vide etiqueta
COMPOSIÇÃO: Plástico de engenharia e elastômeros.
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:
COZINHA PAREDE (ENTRADA HORIZONTAL)
1. Com o registro do circuito hidráulico fechado, limpe a
superfície e conexões de instalação.
2. Para facilitar, desmonte a bica, desenrosque a porca na base
da bica e puxe.
3. Remova a bucha de redução se necessário. Evite vazamento
aplicando “fita veda rosca” nas conexões entre torneira e a
parede. Rosqueie a torneira na parede sem grande esforço.
4. Recoloque a bica e rosqueie novamente a porca na base.
5. Com a torneira fechada, abra o registro do circuito hidráulico.
COZINHA BANCADA E BANHEIRO BANCADA (ENTRADA VERTICAL)
1. Com o registro do circuito hidráulico fechado, limpe a
superfície e conexões de instalação.
2. Sem a porca de fixação, posicione a rosca da torneira
acompanhada do anel de vedação no furo da bancada.
3. Posicione e rosqueie a porca de fixação.
4. Instale o engate flexível para água de 1/2” (vendido
separadamente).
5. Com a torneira fechada, abra o registro do circuito hidráulico.
USO GERAL E TANQUE E MÁQUINA (ENTRADA HORIZONTAL)
1. Com o registro do circuito hidráulico fechado, limpe a
superfície e conexões de instalação.
2. Remova a bucha de redução se necessário. Evite vazamento
aplicando “fita veda rosca” nas conexões entre torneira e a
parede. Rosqueie a torneira na parede sem grande esforço.
3. Com a torneira fechada, abra o registro do circuito hidráulico.

Orientações para instalação e uso
seguro deste produto:
1) Somente utilizar em condições
em que a pressão da água no
ponto de utilização esteja dentro
das indicações de uso do produto.
2) A instalação, bem como os
serviços de manutenção que possam
ser necessários, deve ser executada
por pessoa qualificada, utilizando os
equipamentos de proteção individual
adequados.

Este produto foi desenvolvido a partir
de processos produtivos que buscam
racionalizar o consumo de energia,
água e matéria-prima.
Ao
utilizá-lo
de
forma
consciente,
você
também
contribui para a conservação dos
recursos naturais do planeta; por
isso manter hábitos que evitam o
desperdício também é importante.
A Hydra possui vários dispositivos
economizadores que já estão acoplados
ao produto, proporcionando mais
economia. Saiba mais em nossos
manuais que acompanham o produto.

Atendimento
ao Consumidor
Entre em contato:

0800 011 7073
sac@hydra-corona.com.br
www.hydra-corona.com.br

ORIENTAÇÕES: A durabilidade de sua torneira está ligada ao esforço aplicado ao abrir e fechar. Evite aplicar
mais esforço que o necessário. Conserve a aparência de sua torneira limpando apenas com água e sabão
neutro. Palhas de aço, produtos químicos ou abrasivos podem danificar a sua torneira.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Pressão de trabalho: 20 a 400 kPa (2 a 40 m.c.a.); Bitola: DN15(1/2”). Uso com
água fria; Produto conforme NBR 10281.
GARANTIA: A Hydra assegura aos seus clientes uma garantia de 12 meses contra falhas de funcionamento dos
seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da
garantia é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.
PRODUZIDO POR HYDRA CORONA SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA LTDA.
Rua Rondônia, 527 . CEP 49075-290 - Aracaju – SE . CNPJ 62.032.180/0001-40 . I.E. 271018372
Indústria Brasileira – Produto Patenteado

