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DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
COMPLEMENTO TELESCÓPICO SEXTAVADO

Referência Material Comprimento (A) Peso Total Dimensões (LxAxP)

Embalagem

Tipo

- 19x16 cm

19x16 cm

8x14 cm

25 mm

Acabamento

S/A Saco Plástico060704-45

060705-45

060706-45

Liga de Cobre

Liga de Cobre

Liga de Cobre

-35 mmS/A Saco Plástico

-50 mmS/A Saco Plástico

 A  12,7 

 1
1 

 7,5 x 12 FIOS 



VISTA DAS ETAPAS DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO.
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Feche o registro geral da casa, 
cozinha, banheiro ou área de serviço 

girando o volante do registro no 
sentido dos ponteiros do relógio.

Após a retirada do mecanismo, 
segure-o pela extremidade que fica 
forada parede e introduza a outra 

extremidade nos furos do Gabarito 
de roscas Blukit até encontrar o furo 

que melhor se ajuste a rosca do 
mecanismo original defeituoso. 

(Atenção: Certifique-se de que  a 
rosca do mecanismo não fique 

apertada nem folgada no gabarito). 
Anote o número do furo do gabarito. 

Encaixe os complementos 
alongadores (telescópicos) 

até obter o tamanho igual ao do 
mecanismo original (Ver desenho no 

passo 8).

Com uma chave de fenda, retire o 
acabamento do registro defeituoso.

São 50 opções de roscas diferentes 
identificadas por números.

Encontrado o número da rosca do 
Gabarito, separe o módulo
 de redução (C) de número 

correspondente. O módulo de 
reduçãodeve ter o mesmo número 
da rosca identificada no Gabarito.

Gire ambos os mecanismos no 
sentido contrário ao dos ponteiros 

do relógio até o final (posição 
correspondente ao registro 

completamente aberto) e alinhe as 
roscas e os vedantes de modo que o 

Kit Fácil fique do mesmo tamanho 
que o mecanismo original 

defeituoso.

Com uma chave de cano (grifo), retire 
o mecanismo do registro defeituoso da 
parede girando-o no sentido contrário 

ao dos ponteiros do relógio. 

Retire o vedante (E) do Kit Fácil (B) e 
rosque o módulo de redução (C) 

identificado no passo 5.

Reinstale o conjunto e reabra o 
registro geral.
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