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Referência | Reference | Codice | Code | Código

| FICHE TECHNIQUE | HOJA TECNICA

T1.34.01 | T1.34.PR | T1.34.BR

FL.341CF

Desenho Técnico | Technical Drawing | Disegno Tecnico

Características | Technical Features | Caratteristiche

Conception Technique | Diseño Técnico

Caractéristiques | Caracteristicas
PT
- Latão
- Acabamento cromado
- Acabamento preto
- Acabamento branco
-

42
25

EN
- Brass
- Chromed finish
- Black finish
- White finish

120

24

5
250
80
885

(medidas em milímetros)

765

Pressão Máxima: 6 bar
Pressão Recomendada: 3 a 5 bar
Temperatura Máxima: 80ºC
Caudal: 30L/min a 3 bar

-

Maximum Pressure: 6 bar
Recommended Pressure: 3 a 5 bar
Maximum Temperature: 80ºC
Volume: 12L/min a 3 bar

FLOW
FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SHEET | SCHEDA TECNICA

| FICHE TECHNIQUE | HOJA TECNICA
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Instruções de Montagem | Assembly Instrucions | Istruzioni di Montaggio | Instructions de Montage | Instrucciones de Montaje

20

Corpo monocomando
Bichas
Flexíveis

Patere para fixar ao chão

20

20

Rosca 3/8” GÁS

Rosca 3/8”
GÁS

110
90
Entrada
de
Água fria

Entrada
de
Água quente

TUBOS DE ÁGUA 1/2” GÁS
150

PT Para montagem seguir indicação das setas
EN For assembly follow the indication of the arrows

Recomendações de Instalação | Installation Recommendations |

PT Antes de instalar uma toneira deve enxaguar as tubagens de alimentação para eliminar os resíduos de sujidade. Aconselha-se também a instalação de torneiras de corte com
filtro. Deve proceder-se á instalação da torneira com a superfície devidamente limpa e seca. Ao efectuar o teste de pressão de água, as torneiras devem estar abertas.

EN Before installing a tap, it is good to rinse the supply pipes to remove all residues. We also recommend installing the taps with a filter. The installation of the tap must be done
with the surface clean and dry. To perform the water pressure test, the taps must be open.
.
Limpeza e Manutenção | Cleaning and Maintenance |
PT A limpeza faz-se utilizando sabão líquido neutro diluído em água. Nunca utilizar detergente líquido que contenha substâncias abrasivas ou à base de ácidos, esfregões abrasivos
ou desinfectantes. Estes produtos não podem ser utilizados para a limpeza dos sanitários que estejam próximos das torneiras. O uso de produtos não aconselhados pode deteriorar
irremediavelmente a superfície da torneira, anulando a validade da garantia da Water Evolution.
EN Cleaning must be done with liquid soap and water. Do not use liquid detergents containing abrasive or acidic substances, abra sive sponges or disinfectants. The above
products also cannot be used in the cleaning of sanitary ware near the taps. Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of taps, thus annulling the validity of the Water
Evolution warranty.

