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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Louças sanitárias; 

 Metais sanitários; 

 Furadeira e brocas de vídea; 

 Parafusos, buchas, arruelas e porcas; 

 Fita veda-rosca; 

 Lápis de carpinteiro; 

 Chave inglesa; 

 Chave de fenda. 

 Nível de bolha; 

 Massa de rejunte; 

 Espátula. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 Os serviços de revestimentos internos e instalações hidráulicas devem estar concluídos; 

 As proteções dos pontos de água e de esgoto (plugues, papel amassado, etc.) devem ser removidas. 

Colocação e ligação de metais sanitários em lavatórios, pias e tanques 

 Colocar a parte superior da válvula junto com o anel de vedação no furo da cuba. Se necessário, 
colocar massa de vedação; 

 Atarraxar a parte inferior da válvula na superior através do furo da cuba; 

 Colocar a torneira no furo da peça, bancada ou parede. No caso de torneiras de bancadas ou 
fixadas diretamente à peça, utilizar a porca para atarraxar a torneira por baixo; 

 Fazer a ligação da torneira de bancada ou fixada à peça, com chicote de ligação utilizando fita 
veda-rosca entre a conexão e a torneira; 

 Fazer a conexão do chicote e o ponto de água. Utilizar veda-rosca na conexão; 

 Ligar os sifões às válvulas de escoamento e ao ponto de esgoto. Utilizar veda rosca na ligação. 

Encanador 

Assentamento de tanques 

 Posicionar a peça na posição final (altura de 85 cm, ou conforme projeto) nivelando-a com o nível 
de bolha, marcar os pontos de fixação, em seguida, retirar a peça; 

 Caso a peça possua coluna, para se executar a marcação deve-se posicionar o conjunto completo: 
peça e coluna; 

 Fazer as furações para o suporte e para o tanque, utilizando furadeira com broca de vídea; 

 Fixar o suporte do tanque, e colocar as buchas e os parafusos; 

 Posicionar a peça, encaixando no suporte, nivelando-a com nível de bolha e proceder a colocação e 
aperto das arruelas e porcas; 

 Quando a peça possuir coluna suspensa, proceder a fixação da coluna pelo mesmo processo 
descrito acima, após a fixação da peça;  

 Efetuar a ligação de água e esgoto; utilizar veda rosca nas ligações; 

 Rejuntar os espaços entre paredes ou piso e a peça, utilizando massa de rejunte ou silicone. 

Encanador 

Assentamento e ligação de bacias sanitárias 

 Posicionar a peça na posição correta, verificando a distância para parede, conforme especificações 
do fabricante, marcar os pontos de fixação, em seguida, retirar a peça; 

 Fazer as furações utilizando furadeira com broca de vídea; 

 Colocar as buchas e parafusos; 

 Utilizar bolsa cônica de borracha no esgoto do vaso; 

 Posicionar a louça nivelando-a com nível de bolha e deixando-a perpendicular à parede e em 
seguida proceder a colocação e aperto das arruelas e porcas; 

 Rejuntar os espaços entre  o piso e a louça, utilizando massa de rejunte; 

 Caso a bacia seja com caixa acoplada, para instalar a caixa de água, coloque-a de boca para baixo e 
acople a arruela de borracha de forma a encaixar na porca da válvula de saída;  

 Posicione a caixa de água na sua posição correta e encaixe no rebaixo da bacia, atentando para que 
os furos da caixa e da bacia estejam alinhados; 

 Coloque as arruelas de borracha nos parafusos e insira através dos furos dentro da caixa através da 
bacia, em seguida, fixar com uma arruela e porca;  

 Aperte alternadamente as porcas por baixo da bacia de forma a conseguir um equilíbrio da bacia 
com a caixa; 

 Após conferir os componentes da caixa funcionando apropriadamente, incluindo o nível de 
enchimento e o conjunto de alavanca de disparo/cabo de descarga, ligar o abastecimento de água. 

Encanador 

 Evitar choques após concluído o serviço. Todos 
colaboradores. 
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