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DESCRIÇÃO
Constituintes 
• Lavatório individual com coluna suspensa, com elementos 
de fi xação e instalação hidráulica; em conformidade com as 
normas da ABNT e atendendo as seguintes características:

 - Ausência de defeitos visíveis como: gretamento, empena-
mento da superfície de fi xação, trinca, rachadura, ondula-
ção, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) 
e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as 
partes da peça (NBR 15097);

 - Dimensões compatíveis com a barra de apoio especifi cada 
(deve haver distanciamento mínimo de4cm entre a barra e 
as bordas do lavatório).

• Torneira de pressão, acionamento por alavanca, tipo mesa, 
com arejador, acabamento cromado, Ø=1/2”, eixo de entrada 
de água vertical.
• Restritor de vazão para alta pressão com luva metálica 
(ver Fichas de Referência), quando indicado em projeto ou se 
a vazão de água da torneira for maior que 6 litros/min.
• Válvula de latão cromado, sem ladrão - Ø=1”.
• Sifão de PVC rígido - Ø=1”x 1 1/2”.
• Tubo fl exível, canopla e niple de plástico - Ø=1/2”.
• Barra de apoio em aço inox escovado, Ø=30 a 35 mm, com 
elementos de fi xação, que sustentem carga mínima de 1,5kN 
(NBR 9050); conforme desenho.
• Cabide com 2 ganchos de cerâmica esmaltada, na cor bran-
ca, conforme fi cha H6.01 (ver Fichas de Referência).

Acessórios 
• Parafusos auto-atarraxantes em aço inoxidável, cabeça 
sextavada com buchas de nylon (Fischer FU).
• Trava química anaeróbica.
• Fita veda-rosca de politetrafl uoretileno.

Protótipo comercial 
• Barras de apoio para lavatório em aço inox e escovado:

 - CRISMOE: 38.OS.01.IE
 - EDMETAL: 6008 BAP-IEIE
 - PHD: 821

• Lavatório com coluna suspensa com kit de fi xação:
 - CELITE (Linha Riviera 12.006.01 lavatório com kit de 
fi xação / Linha Aloha 56.202.01 coluna)

 - DECA (Linha Village L18 17 lavatório / CS1G 17 coluna / 
SP-07 kit de fi xação)

• Torneira com acionamento por alavanca: 
 - BLUKIT (190302-31)
 - WOG (595)

• Válvula:
 - DECA: 1602.C.PLA
 - ESTEVES: VVL 216
 - FANI: 1605 CR
 - LORENZETTI: 1600 C20
 - MF: 1603-C
 - MPS: 1602 CR
 - POLY: 1603 latão CR

• Sifão: 
 - DECA: 1681 C100 112 / 1680 C100 112
 - DOCOL: 00322606 1" x  1 ¹/2
 - ESTEVES: VSM080 1" x 1  ¹/2
 - FANI: 1680 CR 1" x  1 ¹/2
 - LORENZETTI: 1723 C14 1" x  1 ¹/2
 - MEBER: 1680 C75 1" x 1 ¹/2
 - MF: 1" x  1 ¹/2
 - POLY: 1680 CR 1" x 1 ¹/2

• Restritor de vazão: ver fi cha H6.13 do Catálogo de Serviços.
• Trava química:

 - COLAMAIS (CM67)
 - LOCTITE (242)

• Fita veda-rosca:
 - AMANCO
 -  POLYTUBES
 - TIGRE

APLICAÇÃO
• Em sanitários acessíveis, conforme especifi cação em 
projeto.

EXECUÇÃO
• Lavatório:

 - O eixo do lavatório deve estar a 60cm da parede lateral e a 
borda deve estar a 80cm de altura do piso;

 - A tubulação de saída deve ser ligada a ralo sifonado;
 - O lavatório deve ser rejuntado à parede com argamassa de 
cimento branco e gesso, ou com a argamassa de rejunta-
mento dos azulejos.

• Barra de apoio: 
 - Deve ser instalada de modo que haja um vão mínimo de 
4cm das bordas do lavatório, e sua altura deve estar a 
80cm do piso, conforme desenho;

 - Verifi car as condições do substrato para suportar as cargas 
mínimas exigidas para as barras (1,5kN).

• Torneira: 
 - Após a limpeza da rosca passar, obrigatoriamente, a trava 
química segundo orientações do fabricante, mantendo a 
torneira na posição correta;

 - A fl ange de travamento da torneira deve ser de metal. Caso 
o fabricante a forneça em material plástico, esta deve ser 
substituída, pois a trava química só funciona entre metais.

• Caso indicado em projeto ou se a vazão da torneira for 
maior que 6 litros/min, antes deve ser instalado o restritor de 
vazão com luva (nipple) metálica (ver fi chas de referência).

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços 
Ficha H6.01 Acessórios de louça
Ficha H6.13 Restritores de vazão

Catálogo de Componentes 
Ficha BR-01 Bacia acessível
Ficha BR-03 Conjunto lavatório e bacia acessíveis
Ficha BR-04 Barra de apoio com fi xação lateral
Ficha BR-05 Trocador acessível
Ficha BR-06 Chuveiro acessível

RECEBIMENTO 
• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condi-
ções de projeto, fornecimento e execução.
• Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
• Verifi car posicionamento dos equipamentos conforme 
medidas no desenho.
• Verifi car a limpeza dos equipamentos após o término da 
obra.
• Lavatório:

 - Verifi car a ausência de defeitos visíveis nas superfícies 
como: empenamento da superfície de fi xação e do plano 
de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura, 
ondulação, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal 
acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em 
todas as partes visíveis da peça;

 - Verifi car a locação, o prumo, o alinhamento, o nivelamento, 
a fi xação e a ausência de vazamentos, no lavatório e na 
tubulação de escoamento.

• Na torneira aferir:
 - Se está bem fi xa (não pode haver movimentação lateral);
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 - Se o equipamento foi instalado conforme instruções forne-
cidas pelo manual do fabricante;

 - A ausência de vazamentos;
 - Se o acionamento para vazão de água é obtido sem neces-
sidade de grande esforço;

 - Impossibilidade de extrair a torneira manualmente (sem 
uso de ferramentas), para confi rmação do uso da trava 
química.

• Verifi car se a vazão de água está em aproximadamente 6 
litros/min. Caso a vazão seja superior, exigir a instalação do 
restritor de vazão.
• Barra de apoio: 

 - Verifi car a conformidade com as dimensões especifi cadas;
 - Verifi car se a barra está bem fi xa e se foram usados para-
fusos em aço inoxidável;

 - Verifi car a colocação das canoplas;
 - Caso necessário, a critério da fi scalização, podem ser 
exigidos ensaios de comprovação de resistência às cargas 
mínimas exigidas para as barras (1,5kN).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
• Fornecimento e instalação do lavatório, inclusive aces-
sórios de fi xação, jogo de metais, torneira, engates com 
canopla, sifão, válvula de escoamento e trava química.
• Barra de apoio completa.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
• cj. — por  conjunto instalado.

LEGISLAÇÃO
• Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de redução 
de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do 
Estado de São Paulo.
• Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de água potável.

NORMAS
• NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edifi cações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos.
• NBR 15097-1:2011 - Aparelhos sanitários de material cerâ-
mico - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.
• NBR 15097-2:2011 - Aparelhos sanitários de material cerâ-
mico - Parte 2: Procedimento para instalação.
• Obs: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão 
recomenda-se verifi car a existência de edições mais recentes 
das normas citadas.


