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Instalação

Antes de instalar o monocomando, abra o registro e deixe correr bastante água 
para remover a sujeira da tubulação.
Feche o registro antes de instalar.
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3- PROCEDIMENTOS INICIAIS DE INSTALAÇÃO

No inicio da instalação, abra o registro e deixe correr água suficiente para remover a sujeira 
da tubulação;

� Feche o registro geral e desligue o aquecedor de água;
� Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário;
� Não utilizar chave de aperto nas partes cromadas e flexíveis.

� É recomendado que o furo do lavatório tenha entre Ø35mm e Ø37mm;
Estes produtos são recomendados para uso em instalações com aquecedor de acumulação
ou de passagem com regulagem automática de temperatura. Para aquecedores de passagem 
com regulagem manual, é necessário regular adequadamente o aquecedor conforme instru-
ções do fabricante do mesmo.

1- ELEMENTOS DE UMA TORNEIRA MONOCOMANDO

Volante

Porca Canopla

Porca Arruela

Cartucho ou
Mecanismo de

Vedação

Botão

Flexível de Alimentação

Conector
ou Niple

Parafuso

Arejador ou Perlator

ABRIR

FECHAR

+ ÁGUA
FRIA

+ ÁGUA
QUENTE

2- FUNCIONAMENTO DO MIST. MONOCOMANDO

VÁLVULA DE LAVATÓRIO (Quando Inclusa)

Coloque a porca com o anel
o’ring na parte inferior e fixe
por cima com o parafuso.

Encaixe a válvula com a
guarnição na parte superior.

4.2- MISTURADOR MONOCOMANDO
DE COZINHA DOM COLOR

Desrosqueie a porca (8), retire a trava (7), a guarnição (6), a
canopla (3) e o prolongador (2). Passe os flexíveis (10) por dentro
do prolongador e rosquei-os no corpo do misturador (1). Caso o
anel de vedação (4) se desprenda da canopla, encaixe-o, coloque
a canopla no rebaixo do prolongador (2), em seguida encaixe o
conjunto no furo da pia ou gabinete que deve ser entre Ø33mm
no mínimo e  Ø37mm no máximo. Encaixe a guarnição (6) e a 
trava (7) no parafuso (5) e rosqueie a porca (8) no parafuso até obter
a fixação do conjunto. Desrosqueie os conectores (9) dos flexíveis
(10), passe fita veda rosca somente na extremidade que vai dentro da 
parede (metade do conector), rosqueie no ponto de saída de 
água na parede e por fim, rosqueie os flexíveis manualmente nos 
conectores. 

Obs: Ao passar os flexíveis pelo furo da pia ou gabinete, deve-se
passar um de cada vez para facilitar a instalação.
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Obs: Ao desrosquear a porca (8), segure com firmeza o
prolongador (2), pois o mesmo pode cair e danificar o produto.

Obs: Para facilitar a montagem dos flexíveis (10) no corpo (1), apoiar
o produto sobre uma superfície macia, afim de evitar riscos.

C33

Não instalar o flexível torcido.

Não curvar o flexível
perto dos terminais.

Não dobrar o flexível.
Fazer curvas suaves.

1

2 3

Já com o misturador fixado
e os flexíveis conectados no
corpo, rosqueie a extremi-
dade do conector móvel no
niple, mantendo a guarnição
posicionada.

54 Passe fita veda rosca
somente na metade do
niple, rosqueie-o a parte
vedada no ponto de 
saída d’água, dando o
aperto com ferramenta
adequada.

INSTRUÇÕES PARA CORRETA INSTALAÇÃO DOS FLEXÍVEIS

Caso o parafuso (2) esteja desmontado,
rosqueie o parafuso e os flexíveis (3 e 4) no
corpo do misturador (1). Em seguida encaixe
o conjunto (1) no furo da pia ou gabinete. 
Coloque a guarnição (5), a trava  (6) e rosqueie
a porca (7) no parafuso (2) até obter a fixação
do corpo do  misturador (1). Por fim, rosqueie
os flexíveis (3 e 4) nas saídas de água na
parede.

Siga as ilustrações e os passos de instalação conforme produto adquirido.
(Imagens ilustrativas)

4- INSTALAÇÃO DOS MIST. MONOCOMANDOS

4.1- MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA

C60, C61, C62, C80, C81 e C85

4

LINHAS

Corpo

Caso os parafusos (2) estejam desmontados,
rosqueie os parafusos e os flexíveis (3 e 4) no
corpo do misturador (1). Em seguida encaixe
o conjunto (1) no furo da pia ou gabinete. 
Coloque a guarnição (5), a trava  (6) e rosqueie
as porcas (7) nos parafusos (2) até obter a 
fixação do corpo do  misturador (1). Por fim,
rosqueie os flexíveis (3 e 4) nas saídas de água
na parede.
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4.4- MISTURADOR MONOCOMANDO DE
LAVATÓRIO BAIXO YOU/YOU GAP/LED

Rosqueie o parafuso (2) e os flexíveis (7) no corpo do misturador
(1). Encaixe o anel de vedação (3) no corpo do misturador e em
seguida encaixe o conjunto (1) no furo da pia ou gabinete que 
deve ser entre Ø33mm no mínimo e Ø37mm no máximo. 
Encaixe a guarnição (4) e a trava (5) no parafuso (2) e rosqueie a
porca (6) no parafuso até obter a fixação do corpo do misturador (1).
Desrosqueie os conectores (8) dos flexíveis (7), passe fita veda rosca
na extremidade, rosqueie no ponto de saída de água na parede e 
por fim, rosqueie os flexíveis manualmente nos conectores. 

Desrosquear o prolongador (2) do corpo (1), passar os
flexíveis (3) por dentro do prolongador, rosquear os
flexíveis e o parafuso (5) no corpo do misturador (1) e
em seguida rosquear o prolongador (2) no corpo (1). 
Encaixe o anel de vedação (6) no prolongador (2), em
seguida encaixe o conjunto no furo da pia ou gabinete
que deve ser entre Ø33mm no mínimo e  Ø37mm no
máximo. Encaixe a guarnição (7) e a trava (8) no parafuso
(5) e rosqueie a porca (9) no parafuso até obter a fixação
do conjunto. Desrosqueie os conectores (4) dos flexíveis (3),
passe fita veda rosca na extremidade, rosqueie no ponto de
saída de água na parede e por fim, rosqueie os flexíveis 
manualmente nos conectores. 
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Obs: Ao passar os flexíveis pelo furo da pia ou gabinete,
deve-se passar um de cada vez para facilitar a instalação.
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Desrosqueie a porca (7) sem retirar os parafusos (8) e passe os itens (7,6 e 5) pelo flexível (2) e 
(3) até retirá-los do conjunto (1) deixando apenas a guarnição (4). Encaixe o corpo (1), e os 
flexíveis (2 e 3) no furo da pia ou gabinete e inicie a fixação. Encaixe o flexível (2) dentro das
guarnições (5 e 6) e a porca (7) em seguida repita a operação utilizando o flexível (3). Rosqueie
a porca (7) no corpo do misturador (1) e aperte os parafusos (8) até obter a fixação do mistura-
dor. Por fim, rosqueie os flexíveis (2 e 3) nos niples localizados nos pontos de saídas de água na
parede.
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Desrosqueie a porca de fixação (7) e retire as guarnições (5 e 6)
deixando somente o anel de vedação (4). Rosqueie os flexíveis 
(2 e 3) no corpo do misturador (1), encaixe o corpo (1) e os
flexíveis (2 e 3) no furo da pia ou gabinete e inicie a fixação. 
Encaixe o flexível (2) dentro das guarnições (5 e 6) e em seguida
repita a operação utilizando o flexível (3). Rosqueie a porca (7)
no corpo do misturador (1) até obter a fixação do produto. Por 
fim, rosqueie os flexíveis (2 e 3) nos niples localizados nos pontos
de saídas de água na parede.

4.8- MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO
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C61 C62 C80 C91C92

4900

Para a instalação do registro (1), utilize o gabarito de instalação (2), observando o limite 
máximo e mínimo. Após a instalação, retire o parafuso (3) e o gabarito (2), em seguida 
introduza a canopla (4) até que a mesma encoste na parede. Encaixe o volante (5) no 
corpo do registro (1) e aperte o parafuso (6) até obter a fixação do volante (5) e por fim 
coloque o botão azul/vermelho (7).

4.9- ACABAMENTO MONOCOMANDO
 DUCHA HIGIÊNICA/CHUVEIRO BASE DECA

Encaixe a capa (1) na canopla (2) e introduza no corpo do registro. Deslise a canopla até que
encoste na parede e  em seguida rosqueie a porca canopla (3) no corpo do registro. Encaixe
o volante (4) na haste do registro e aperte o parafuso (5) até obter a fixação do volante (4) e 
por fim coloque o botão azul/vermelho (6).
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4.10- ACABAMENTO MONOCOMANDO
 DUCHA HIGIÊNICA/CHUVEIRO BASE DOCOL
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Encaixe a capa (2) no corpo do registro (1) e rosqueie o parafuso (3) até obter a fixação da
capa. Deslize a canopla (4) até que encoste na parede, encaixe o volante (5) na haste do 
registro, aperte o parafuso (6) até obter a fixação do volante e por fim coloque o botão 
azul/vermelho (7).
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Rosqueie o parafuso (4) e os flexíveis (8) no corpo do misturador
(1). Caso o anel de vedação (3) se desprenda da canopla (2), encaixe-o,
coloque a canopla no rebaixo do corpo (1) e em seguida encaixe o
conjunto no furo da pia ou gabinete que deve ser entre Ø33mm no
mínimo e  Ø37mm no máximo. Encaixe a guarnição (5) e a trava (6)
no parafuso (4) e rosqueie a porca (7) no parafuso até obter a fixação
do corpo do misturador (1). Desrosqueie os conectores (9) dos flexíveis
(8), passe fita veda rosca somente na extremidade que vai dentro da 
parede (metade do conector), rosqueie no ponto de saída de água na
parede e por fim, rosqueie os flexíveis manualmente nos conectores. 
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4.3- MISTURADOR MONOCOMANDO
DE COZINHA/LAVATÓRIO MAIS

C44

C74
C75

C74
C75

4.5- MISTURADOR MONOCOMANDO DE
LAVATÓRIO ALTO YOU/YOU GAP/LED

4.6- MISTURADOR MONOCOMANDO DE
COZINHA/LAVATÓRIO MESA ICE

4.7- MISTURADOR MONOCOMANDO DE
COZINHA/LAVATÓRIO MESA FLIP



O parafuso (9) de-
verá fixar a bica (10). 

Não dar torque
excessivo.

Retire a tampa de acabamento (1), desrosqueie o parafuso (2) utilizando uma chave de fenda que acompanha o produto, desrosqueie a porca arruela (4), desrosqueie os parafusos (5), retire a 
porca canopla (6) e substitua o mecanismo de vedação (7). Para montá-lo, siga o processo inverso. 

Obs: A bica (10) é montada no corpo (8) e deverá tomar alguns cuidados. Ao montá-la, deverá ser observado a posição em que se encontra o parafuso (9), pois se o mesmo estiver obstruindo
a passagem do conector da bica (10) irá cortar os anéis de vedação. Neste caso, o parafuso deverá ser desrosqueado até que o furo esteja totalmente livre, facilitando assim a passagem dos anéis.
Ao concluir a montagem o mesmo deverá ser rosqueado até obter a fixação da bica. 

6

5- SUBSTITUIÇÃO DO MECANISMO DE VEDAÇÃO 

Obs: Os furos localizados na parte interna do corpo da torneira deverá coincidir com
os pinos do mecanismo de vedação. Isso indicará que a montagem do mecanismo
está correta.
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MODELO: Ø35mm
2268 C60- 11644800
2256 C60- 11646400
C61, C80 e C85- 11613900

Desrosqueie o parafuso (1) utilizando uma chave de fenda que acompanha o produto, retire
o volante (2), desrosqueie a porca arruela (3) e substitua o mecanismo de vedação (4). Para 
montá-lo, siga o processo inverso. 
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MODELO: Ø35mm
Ref: 11613900

Retire o botão de acabamento (1), desrosqueie o parafuso (2) com o auxílio de uma chave allen
de 2,5mm (não incluso), retire o volante (3), desrosqueie a porca canopla (4) e a porca arruela
(5) e substitua o mecanismo de vedação (6). Para montá-lo, siga o processo inverso. 
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Em primeiro lugar desligue o registro geral, desconecte os
flexíveis (10) dos pontos de saída de água da parede e em
seguida desrosqueie os flexíveis do mecanismo (16). Retire
o botão de acabamento (11), desrosqueie o parafuso (12)
com o auxílio de uma chave (não incluso), retire o volante
(13), desrosqueie a porca canopla (14), desrosqueie a porca
arruela (15) e retire o mecanismo de vedação (16) do corpo
(17), substituindo por outro em caso de vazamento ou mal
funcionamento. Para montá-lo, siga o processo inverso.  
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Em primeiro lugar desligue o registro geral. Retire o botão de acabamento (11), desrosqueie o
parafuso (12) com o auxílio de uma chave (não incluso), retire o volante (13), desrosqueie a 
porca canopla (14) e retire o mecanismo de vedação (15) do corpo (16), substituindo por outro
em caso de vazamento ou mal funcionamento. Para montá-lo, siga o processo inverso.  
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5.1- MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA C60, C61, C62, C80, E C85

5.2- MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA C61 5.3- MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA C82

5.4- MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA
LED/C74/C75

5.5- MISTURADOR MONOCOMANDO DE MESA C33/C44

MODELO: Ø35mm
Ref: 11613900

MODELO: Ø35mm
Ref: 11646200

MODELO C33: Ø35mm
Ref: 11613900

MODELO C44: Ø25mm
Ref: 11646100



6- MANUTENÇÃO E MANUSEIO

- Recomenda-se limpar os produtos periodicamente de forma superficial e secá-los após cada utilização para evitar que as gotas de água ao secar deixem sedimentos, tornando-os menos estéticos.

- Para realizar uma limpeza mais profunda (manchas residuais ou de calcário), utilizar um sabão neutro e uma esponja. Passar com suavidade a esponja sobre a superfície do produto, em segui-
da enxaguá-lo e secá-lo com um pano para terminar. Isso é o suficiente para que seu produto fique a brilhar, embora existam produtos específicos para que os cromados  conservem sua beleza.

- Não utilizar produtos abrasivos, elaborados normalmente a base de ácidos e amoníaco, para limpar as superfícies cromadas.

- Se a água fluir mal, proceder a uma limpeza do perlator ou arejador.

- Se a torneira pingar:
 1- Verifique se o arejador está limpo, livre de impurezas;
 2- Desmonte o cartucho e verifique se o mesmo está livre de impurezas e em seguida, remonte;
 3- Caso necessário, substitua o cartucho.

7- LIMPEZA DO AREJADOR

Para efetuar a sua limpeza, seguir estes passos:

1- Desmontar o arejador manualmente ou com o auxílio de uma chave, apoiar a chave nos entalhes da peça para facilitar a sua desmontagem. Para não riscá-lo, usar um pano entre a chave e o
 arejador.
Obs: Há linhas que há a necessidade de retirar a capa do arejador manualmente.

2- Uma vez desmontado, retirar as grelhas do seu interior e limpá-la com água e uma escova pequena. Para eliminar as partículas mais incrustadas, pode utilizar um alfinete ou uma agulha.

Utilizar
chave

(Inclusa)

Utilizar
chave

(Inclusa)

Desmontar
Manualmente

Desmontar
Manualmente

Utilizar
chave fixa de 22mm

(Não inclusa)

Capa do
arejador

Capa do
arejador

A Perflex se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.  
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Retire a tampa de acabamento (1), desrosqueie o parafuso (2) utilizando uma chave de fenda (não inclusa) , retire o volante (3) e a canopla (4), desrosqueie a porca canopla (5), desrosqueie
a porca canopla (6) utilizando uma chave de boca (não incusa) e substitua o mecanismo de vedação (7). Para montá-lo, siga o processo inverso.

 5.7- MISTURADOR MONOCOMANDO P/ CHUVEIROS

1

2

34567

MODELO: Ø40mm

5.6- MISTURADOR MONOCOMANDO DE COZINHA/LAVATÓRIO MESA C99

Em primeiro lugar desligue o registro geral. Desrosqueie o para-
fuso (1) com o auxílio de uma chave allen de 2mm (não incluso),
retire o volante (2), desrosqueie o parafuso (3) utilizando uma 
chave allen de 2,5mm (não incluso), encaixe uma chave de fenda
na parte interna da capa do articulador (4) para removê-la, retire
o articulador (5), desrosqueie o anel trava (6) utilizando um alicate
de bico nos furos localizados na face superior do anel e substitua
o mecanismo de vedação (7). Para montá-lo, siga o processo 
inverso. 
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Retire o botão de acabamento (8), desrosqueie o parafuso
(9) com o auxílio de uma chave (não incluso), retire o vo-
lante (10), desrosqueie a porca canopla (11) e retire o me-
canismo de vedação (12) do corpo (13), substituindo por
outro em caso de vazamento ou mal funcionamento. Para
montá-lo, siga o processo inverso.  
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MODELO: Ø35mm
Ref:11646700

C61, C62, C80, C91 E C92
Ref: 11613800

MODELO: Ø35mm
Ref:11613900
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Rua Masato Sakai, 559  |  Jardim Triângulo
Ferraz de Vasconcelos  |  SP  | Brasil  |  08538 300
Tel: (+55) 11 4674 7300  |   Fax: (+55) 11 4674 1399

www.perflex.com.br |   sac@perflex.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA
Os metais Perflex são fabricados com os mais avançados padrões de qualidade  e são garantidos por 12 anos, a partir da
data da aquisição do produto, comprovada através de nota fiscal de compra, devendo nela constar o código e/ou descrição
do produto.
A responsabilidade do fabricante restringe-se somente ao produto.
A Perflex oferece a cobertura dos custos de mão-de-obra dos serviços executados pela rede autorizada de assistência técnica
durante o primeiro ano da garantia.
A Perflex se reserva o direito de alterar os seus produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.
Uma vez constatado pela rede Autorizada de Assistência Técnica a inexistência de defeito de fabricação, será do consumidor
o ônus dos serviços ou reposição das peças quando for o caso.
No prazo da garantia, fica a critério da Perflex promover o reparo ou substituição das peças defeituosas, conforme entender
conveniente, gratuitamente.
O reparo ou substituição das peças defeituosas somente será realizado em nossa rede de Assistência Técnica Autorizada,
pois, somente estes estão autorizados a reparar o produto no prazo da garantia.
A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
 • Peças perdidas;
 • Danos sofridos pelo produto em conseqüência de quedas, maus tratos, manuseio inadequado e instalação incorreta;
 • Danos causados nos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, líquidos corrosivos, solventes, abrasivos,
inclusive saponáceo, palha de aço, esponja dupla face), instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza 
periódica;
 • Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições,
cunhas, mecanismos de vedação;
 • Aplicações de peças não originais ou inadequadas;
 • Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas à mesma e que venham 
a causar mau funcionamento;
 • Os produtos instalados em locais públicos e/ou de uso coletivo terão o período de garantia reduzido em 50%.
 • Produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano;
 • Este certificado tem validade restrita ao Território Nacional.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Os Mecanismos MVSC terão garantia de 2 (dois) anos;
As duchas manuais plásticas terão garantia de 1 (um) ano.

Preferencialmente pelo email:
sac@perflex.com.br

ou fone (+55) 11 4674 - 7300

SERVIÇO DE ATENDIMENTO
 AO CLIENTE – SAC

Visite nosso Site: www.perflex.com.br
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