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Nome: VIVIAN TECK 
Série: -
Descrição: Banheira Simples

Material: Acrílico reforçado a fibra de vidro  
Dimensões Gerais: 1600-1800x700-800x620mm

Artigo Características

Desenho Técnico e Imagem

Tolerância 5/10mm

1600x700x620

51,4 Kg

Casco simples reforçado

Estrutura em Aço Inox

Painel Frontal

Painel Lateral

Encosto de cabeça
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Nome: VIVIAN TECK 
Série: -
Descrição: Banheira Simples

Material: Acrílico reforçado a fibra de vidro  
Dimensões Gerais: 1600-180x700-800x620mm

Artigo Características

Tolerância 5/10mm

Instalação

Esta banheira pode ser instalada:

-Junto a paredes
-Encastrada

- A banheira deverá ser suportada pela base e bordo. O mat
(cama de ar óprios) deverão atuar de forma a impedir 
qualquer flexão ou torção da banheira.

- Na montagem dever tenção o nivelamento da banheira de 
forma a impedir qualquer flexão ou torção da banheira.

- Ao instalar a válvula de descarga posicionar a banheira no local definito. 
Efetuar a ligação da válvula com o esgoto. O esgoto deverá ficar nas 
proximidades da válvula de escoamento do equipamento, num raio de 
100/200mm, nunca no mesmo ponto.

- Verificar se a ligação ao esgoto da válvula é estanque. Após este passo 
caso exista algum processo cons o de encastre da banheira poderá 
ser finalizado.

- Encher a banheira e selar as juntas com silicone apropriado.
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Recomendações

- A banheira deverá ser protegida durante o decurso da obra, com os materiais da embalagem ou com outro material protector.
- Conferir se todos os componentes e acessórios foram entregues em conjunto com o equipamento.

A Instalação deverá ser feita segundo norma ( CEI 60364-7-701)

Encastre

Junto a parede (com painéis)

Manutenção
- Evitar o contacto com produtos químicos e abrasivos e fontes de calor tais como chamas, visto que irão danificar a banheira 
permanentemente.

- A limpeza deverá ser efetuada apenas com um pano suave, água e sabão.

- A banheira deverá ser seca com um pano suav ão de forma a prevenir a formação de calcário e sedimentos.

- No caso de pequenos riscos os mesmos poderão ser eliminados com lixa de água grão fino (nº800) até os mesmos desaparecerem e 
posteriormente finalizar com massa de poliment tria automóvel) para restabelecer o brilho da 
banheira na zona de intervenção.


