FICHA TÉCNICA
CAIXA DE DESCARGA
PREDIAL >> ACESSÓRIOS SANITÁRIOS >> CAIXA DE DESCARGA

1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
1.1 FUNÇÃO
Reservatório externo destinado à limpeza do vaso sanitário através de acionamento de descarga.
1.2 APLICAÇÕES
Utilizado na limpeza de vasos sanitários de até 6,8 litros por fluxo de descarga.
2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidade de armazenamento de 6,8 litros;
Cores: Branco, caramelo, cinza prata e areia;
Fabricados em polietileno (PE) com partes em PP, PVC e borracha;
Com repositor de fecho hídrico.
2.2 ITENS COMPLEMENTARES
Engates flexíveis; Tubo de descida.
2.3 NORMAS DE REFERÊNCIA
NBR15491 – Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias.
3 BENEFÍCIOS
Possui design moderno e compacto;
Economia de água, 6,8 litros para limpeza completa do vaso sanitário;
Com repositor de fecho hídrico elimina odor na bacia sanitária.
4 INSTRUÇÕES
4.1 MONTAGEM
1° Certifique-se de que no local da instalação exista o ponto de água fria suspenso;
2° Fixe a caixa de descarga na parede, parafusando-a pelos suportes. A altura entre a caixa e o piso deve
ser de 2 metros. O alinhamento da furação deve ser realizado com ajuda de um nível de bolha, a fim de
evitar o desnivelamento da caixa e possíveis vazamentos.
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3° Para a ligação entre a caixa de descarga e a bacia sanitária, encaixe a ponta reta do tubo de descida na
saída da caixa e a outra ponta no espude de borracha. Em seguida, encaixe o espude na louça sanitária;

4° Instale o ponto de alimentação de água com o engate flexível. Retire o niple do engate e rosqueie-o no
ponto de água fria, utilize fita veda rosca entre o niple e a conexão de entrada roscável;
Verifique se a mangueira está torcida. Se estiver, faça o ajuste usando os terminais deslizantes que ficam
nas extremidades do engate para corrigir a torção;
Aperte manualmente os terminais para garantir a vedação das juntas, não utilize fita veda rosca nas roscas
do terminal do engate;
Em caso de vazamento, repita a operação até a perfeita acomodação dos encaixes;
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5° Para acionar a descarga, puxe a corda, no tempo e no curso necessários, e solte-a para interromper o
fluxo da água. Assim é possível controlar o volume de descarga.

4.2 REPOSITOR DE FECHO HÍDRICO
Toda bacia sanitária deve ter 5 cm de água no fundo para evitar que o mau cheiro retorne da tubulação de
esgoto. Para isso, a caixa de descarga possui um dispositivo de reposição de água, que pode ser acionado
na tampa da caixa de descarga.
Para verificar a necessidade de reposição desse volume de água, faça o seguinte teste após a instalação:
1° Na tampa da caixa de descarga, desative o dispositivo, alterando a chave (F) para a posição (-);

2° Acione a descarga e aguarde o tempo de enchimento da caixa de descarga;
3° Verifique, então, se a distância entre a superfície da água do vaso e a borda superior da saída da bacia
sanitária tem, no mínimo, 7 cm. Em caso positivo, deixe o botão desativado. Em caso negativo, ative o
dispositivo.
4.3 TRANSPORTE E ARMAZENAGEM
Armazenar o produto em sua embalagem original em local ventilado e livre de intempéries e exposição
direta do sol até a utilização. Nas operações de carga e descarga deve-se evitar choques, batidas e atrito
das embalagens para prevenir quebras e/ou rachaduras que danifiquem o produto.
4.4 MANUTENÇÃO
Vazão insuficiente da descarga: Verifique se a altura entre a caixa de descarga e o piso é de 2 m e se o
encaixe do tubo de descida é perfeito, ou seja, se não permite a entrada de ar no sistema.
Cerifique se a bacia sanitária é de 6Lpf. A caixa de descarga Amanco é feita para vasos sanitários com
vazão de limpeza de 6 litros por fluxo.
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Vazamento de água dentro da bacia sanitária: Verifique se o repositor do fecho hídrico está em
funcionamento, pois, em algumas regiões de pressão de rede muito baixa, o tempo para o fechamento total
da caixa de descarga pode ser mais demorado, dando a impressão de vazamento.
Verifique se o ajuste adequado para o repositor do fecho hídrico está de acordo com o teste descrito nesta
embalagem.
Verifique o alinhamento da instalação da caixa de descarga, a mesma não pode estar desalinhada no nível,
caso esteja, ajuste os parafusos de fixação.
5 ITENS DA LINHA

CAIXA DE DESCARGA
Código

Descrição do Produto

Unidade de
Remessa

Peso
unitário
(g)

EAN unitário

EAN embalagem

15795

CX DE DESCARGA ECO CX BR

10

486,0

7891960782494

7891960782562

15796

CX DE DESCARGA ECO CX
CARAM

10

486,0

7891960782500

7891960782579

15797

CX DE DESCARGA ECO CX CZPT

10

486,0

7891960782517

7891960782586

15798

CX DE DESCARGA ECO CX AREIA

10

486,0

7891960782524

7891960782593
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