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Fig.1_Deixar a conexão para entrada de água 

da bacia a 33 cm do piso acabado e o ponto de 

esgoto no piso a 25 cm da parede acabada. 

Utilize tubo de 4” (100 mm) de diâmetro. Corte 

o tubo rente ao piso ou deixe-o sobressair, no 

máximo, 1 cm acima. Obedeça uma inclinação 

para esta rede, no mínimo 1%.

Fig.2_Posicione a bacia no local de instalação e 

marque no piso a posição dos furos laterais da 

bacia. Remova a bacia e trace uma linha entre 

os pontos marcados. Desloque 4 cm para 

dentro de cada ponto e marque o local 

definitivo para os furos de fixação.

Fig.3_Fure os pontos marcados no piso com 

broca de 10 mm, coloque as buchas e fixe os 

suportes em “L” com os parafusos, mas não 

aperte-os totalmente. Deslize o suporte para a 

extremidade mais próxima do ponto marcado 

no piso, de modo que, ao colocar a bacia no 

local, os suportes possam se mover para 

dentro, empurrados pela parede da bacia. 

Ret i re  a  bacia  e  aperte os parafusos 

definitivamente.

Fig.4_Coloque o dispositivo de vedação de 

gases na saída de esgoto (bolsa cônica, massa, 

anel de cera ou de silicone, etc). Coloque a saída 

d’água da peça no ponto de esgoto.

Fig.5_Ajuste a bacia coincidindo a saída de 

esgoto, bem como os furos laterais com as 

marcas no piso e inicie a fixação da mesma no 

suporte em “L”. Coloque a bucha plástica, o 

parafuso e aperte-o. Por fim, fixe o plugue de 

acabamento na bucha e cubra o parafuso. 
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