
manual de instalação
ícaro.

A bancada Ícaro contempla os seguintes itens:

a. bandeja em madeira maciça e porcelanato.

b. pétala em porcelanato.

c. estrutura - caixa coletora - em porcelanato.

d. barramentos de fixação, parafusos e buchas.
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Você vai precisar de:

pano, sabão ou 
detergente neutro

tesoura, estilete 
lápis

trena, nível bolha 
ou laser e régua

montadores 
especializados

furadeira, broca Ø10 
e chave de boca 
ou chave soquete 
sextavado

b.



A Ícaro foi desenvolvida para 
paredes de alvenaria. Ao 
utilizar outro tipo de parede, 
é importante a criação de 
reforços.

A garantia de resistência 
da parede é de 
responsabilidade do 
cliente e deve atender aos 
critérios de resistência 
mínimos estabelecidos na 
normativa oficial brasileira 
NBR 15.575-4.

Antes de começar a 
instalação da Ícaro, prepare 
a parte hidráulica. Observe 
posicionamento imagem 1.

Para utilizar sifão importado, 
é necessário um adaptador 
para encaixe com a válvula 
nacional. Válvula de 7/8” e 
sifão de 1 1/4”.

Para operar adequadamente
sem vazamentos e respingos
necessita que a torneira
escolhida possua algumas
características técnicas
básicas:

* A direção do jato de água 
deve ser vertical. Não 
utilizar torneiras com jatos 
inclinados.

* O comprimento ideal da 
parede até o jato da torneira 
é de 17 centímetros, não 
ultrapassando o limite 
máximo de 30 cm.

* A altura da torneira em 
relação ao tampo da Icaro 
não deve ser superior a 30 
cm.

* A vazão ideal de operação 
deve ser próxima a 8 
litros por minuto, não 
ultrapassando o limite de 15 
litros por minuto.

* A torneira deve possuir 
arejador de jato.

Montagem passo a passo:

01. Abra a embalagem e
retire os produtos com
cuidado. Coloque-os
sobre uma superfície
limpa e plana.

07. Com os barramentos 
fixados e nivelados, encaixe 
o sistema de fixação da 
bancada no barramento.

08. Encaixe os pés 
da pétala nos recortes 
da estrutura. A pétala é 
removível, permitindo a 
limpeza da caixa coletora.

09. Encaixe a bandeja 
entre a pétala e a estrutura e 
verifique o nivelamento. 

Escolha posicionar a bandeja 
na esquerda ou direita sempre 
nas extremidades da bancada 
e nunca sobre a caixa 
coletora.

11. Limpe o porcelanato 
utilizando pano com sabão 
ou detergente neutro diluído 
em água. Enxágue com água 
e pano limpo.
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04. Para encontrar a 
distância entre os barramentos, 
encaixe-os no sistema de 
fixação que está embutido na 
bancada e anote as medidas 
entre eles. Transfira esse 
posicionamento para a parede, 
marcando os pontos para as 
furações.

02. Para altura final da
bancada com 90cm,
posicione o barramento a
88cm em relação ao chão.

03. Para que os
barramentos fiquem no nível,
utilize uma régua junto
com um nível bolha e
trace uma linha marcando a 
altura final do barramento.

05. Utilize furadeira e broca 
Ø10. Com chave de boca 
ou chave soquete sextavado, 
fixe o barramento com os 
parafusos e as buchas 
disponibilizados.

06. Cloque o nível 
sobre os perfis em L dos 
barramentos e verifique se 
ficaram nivelados. Condição 
importante para a fixação e 
resistência das bancadas.

10. Para ajustar a 
inclinação da bancada: retire 
a bandeja, pétala e bancada 
do barramento e gire os pés 
niveladores da bancada.
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