
PRESS

! Economia de água
! Higiene
! Acionamento com leve pressão
! Fechamento suave e automático
! Fácil montagem e manutenção
! Sistema de acionamento hidromecânico
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Termo de Garantia

! Water savings
! Hygiene
! Works with light manual pressure
! Smooth and automatic shutoff
! Easy installation and maintenance
! Hydromechanical operation system

! Ahorro de agua
! Higiene
! Accionamiento con una liviana presión de la mano
! Cierre suave y automático
! Fácil instalación y mantenimiento
! Sistema de accionamiento hidromecánico

Instalação Mesa Instalação Parede

Pressmatic

Flexível (Não
acompanha
o produto)

Instalação das Válvulas para Chuveiros/ Shower Taps Installation/ 
Instalación de las Valvulas para Duchas

Instalação da Pressmatic Mesa e Parede / Pressmatic Installation / 
Instalación de la Pressmatic de Mesa y de  Pared

Pressmatic

Registro Regulador de Vazão
 Filter Stop Valve
Registro Regulador de caudal

Table Mount Model
Instalación Mesa

Wall Mount Model
Instalación Pared

Hose (not supplied with the product)/ Flexíble (no acompaña el produto).

Note: to install the flexible hose with a male thread inlet connection use a threadable sleeve of 1/2”, metallic or plastic, according to the material 
of the flow filter sotp valve. 

Nota: para instalar la manguera flexible con una conexión de entrada con rosca macho utilice una unión de 1/2”, metálica o plástica, conforme 
el material del registro regulador de caudal.

Nota: para instalação com ligaão flexível com conexão de entrada com rosca macho, utilize uma luva roscável 1/2” plastica o metálica, de 
acordo com o material do RRV.

Instalação Entrada Externa
 External Inlet Installation
 Instalación Entrada Externa

Instalação Entrada pela parede
Wall Mount  Inlet Installation
 Instalación Entrada por la Pared

A DOCOL assegura a partir de 01/03/2015, garantia sem limite de tempo em seus produtos no que tange a defeitos 
nos materiais e processos de fabricação, para o uso em instalações residenciais em condições normais de acordo 
com as normas brasileiras aplicáveis ao produto enquanto o mesmo pertencer exclusivamente ao comprador 
original (comprador que realizou a compra), com a apresentação de documento fiscal de aquisição ou cadastro 
feito no site www.docol.com.br/garantia no prazo de 3 (três) meses após a compra dos produtos DOCOL.

Para manter a garantia sobre os produtos Docol, qualquer manutenção deve ser realizada pela Assistência Técnica 
Autorizada DOCOL que está credenciada a executar serviços de troca de peças de reposição originais ou produtos.

Durante os 10 primeiros anos a contar da data de compra validada pela nota fiscal ou cadastro no site indicado, a 
DOCOL assegura a cobertura dos custos de peças de reposição originais e serviços prestados pela rede de 
Assistências Técnicas Autorizadas. Após este período, a DOCOL garante sem limite de tempo o envio sem custos 
das peças de reposição originais ou de um produto novo caso se encaixe nesta condição de garantia.

A Docol compromete-se a solucionar problemas consequentes de falhas de materiais e processos de fabricação 
aplicados ao uso em instalações residenciais em condições normais conforme as normas brasileiras aplicáveis ao 
produto, conforme mencionado acima. A responsabilidade da Docol restringe-se somente ao envio do componente 
ou produto que apresentou defeito de fabricação. A garantia é aplicada a partir da data de aquisição, comprovada 
através da apresentação da nota fiscal de compra do produto e/ou cadastro no site www.docol.com.br/garantia.

Hipóteses de exclusão da garantia:
- Peças perdidas;
- Peças danificadas pelo manuseio, instalação ou uso inadequados;
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de 
vedação, baterias, etc.
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Instalações incorretas e/ou erros de especificação;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, fita-veda-rosca, estopas, ou que 
impossibilite o seu correto funcionamento;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que 
venham causar mau funcionamento;
- Utilização de peças não originais;
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais 
abrasivos, manuseio inadequado, batidas, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de 
limpeza periódica.

Asseguramos a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto.  Caso 
cessada a comercialização, a DOCOL manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período 
razoável de tempo, na forma da lei.

A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a transferência da garantia para outro 
consumidor, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
- Para peças danificadas pelo desgaste natural do uso, será considerado o período de garantia de 5 (cinco) anos.
- Os produtos instalados em locais públicos, de uso coletivo e/ou ambientes externos terão o período de garantia 
específico de 5 (cinco) anos (exceto produtos eletrônicos).
- Produtos elétricos/eletrônicos e produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano.
- A DOCOL não se responsabilizará pelos custos originados por problemas de instalação e manutenção 
inadequada, e pelo uso de peças de reposição não originais.
- Alguns produtos, pelas suas características, têm um tempo de garantia específico, diferente do tempo constante 
deste termo.  Neste caso, vale o termo constante no seu próprio manual de instrução.
- A garantia sem limite de tempo não é válida para aquisições feitas através de construtoras. Para esta compra, a 
garantia será de 10 (dez) anos.
- Peças com acabamentos superficiais executados através de pintura ou verniz terão o prazo de garantia de 5 
(cinco) anos.
- Para a limpeza periódica, recomenda-se a limpeza semanal com flanela úmida e sabão neutro. Não deverão ser 
utilizados produtos à base de cloro (hipoclorito, água sanitária, etc.), bem como não é recomendada a utilização de 
esponjas de aço. Eventualmente poderá ser realizada a aplicação de cera automotiva a base de silicone.

Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

A DOCOL está sempre buscando aperfeiçoamento tecnológico em seus produtos. Por isso, poderá alterar seus 
produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

Esta garantia é concedida para produtos adquiridos e instalados em território nacional.
Garantía: Llame el Distribuidor Autorizado Docol en ese País o Docol Departamento Exportación: 
export@docol.com.br
Warranty: Call Docol Authorized Distributor in your country or Docol Export Department : export@docol.com.br 

DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
Indústria Brasileira – CNPJ 75.339.051/0001-41

Av. Edmundo Doubrawa, 1001 – Zona Industrial Norte – CEP 89.219-502 – Joinville/SC – Brasil
Docol Responde – 0800 474 333   – dresponde@docol.com.br

Demás países, por favor entre en contacto con el Distribuidor Autorizado de Docol en su país.
Other countries, please contact Docol Authorized Distributor in your country.
Departamento de Exportación / Export Department: export@docol.com.br

www.docol.com.br
Made in Brazil 



Manutenção
Limpeza da Peneira do Registro Regulador de Vazão
Retire o núcleo do registro regulador de vazão, desroscando-o, e lave a peneira em 
contra-fluxo.

Limpeza do Arejador - Torneira de Mesa e Parede
Desrosqueie o arejador da torneira e lave-o em contra-fluxo.

Limpeza do Restritor de Vazão - Válvula para Chuveiros
Retire a válvula e lave o restritro de vazão localizado na entrada do produto.

Decalque Orientativo
Cole-o na parede, próximo ao botão de acionamento da Pressmatic.

Limpeza dos Acabamentos

Não use produtos abrasivos.
Utilize apenas flanela,
água e sabão neutro.

Peças e Componentes

Disponíveis nos Postos de Serv iço Autor izado Docol  ou 
dresponde@docol.com.br

Filter Stop Valve (sold separately) 
The Filter stop valve with screen filter is a complement sold for Pressmatic Table  
Mout taps.

Water  flow is regulated by turning the regulator cartridge with a screwdriver.  To 
increase the flow rate, turn the cartridge clockwise. To reduce the flow rate, turn 
cartridge counter-clockwise.
To stop flow, turn cartridge counter-clockwise and remove.

Maintenance  
Cleaning the Screen Filter - Pressmatic Table
Remove the Flow Regulator cartridge by turning it counterclockwise. 
Clean it with water.

Cleaning of Finish

Do not use abrasive products.
 Use flannel, water and soft soap only.

Registro regulador de caudal (vendido separadamente)
El registro regulador de caudal con filtro integrado es un complemento 
vendido para los grifos Pressamtic mesa.
La regulación del caudal se hace girando el Botón de cierre del registro con la 
ayuda de un destornillador. Para aumentar el caudal, gire el botón en el 
sentido de las manecillas del reloj y para reducirlo gire en el sentido inverso.
Para cerrar el registro, retire su botón con el filtro, desenroscándolo.

Mantenimiento  
Limpieza del filtro  del Registro Regulador de Caudal - Pressmatic Mesa
Retire el botón del registro regulador de caudal, desenroscándolo, y lave el 
filtro.

Limpieza del Aireador  Pressmatic Mesa y Pared.
Desenrosque el aireador del grifo y lávelo.

Limpieza del Reductor de Caudal - Válvulas para Duchas
Saque el producto y lave el reductor de caudal emplazado en la entrada

Calcomanía
Péguelo en la pared, cerca del botón de accionamiento de la Pressmatic.

Repuestos
Disponibles en el Distribuidor Autorizado de Docol en ese País o 
export@docol.com.br. 

Para mayores informaciones técnicas, entre en contacto con el distribuidor

Limpieza de los Acabados

No utilice productos abrasivos
Use apenas franela, agua y jabón neutro.

Registro Regulador de Vazão/ Filter Stop Valve/ Registro Regulador de Caudal para Lavamanos

Abrir
Open

Fechar
Close
Cerrar

Peneira

Botón de cierre

Screen Filter
Filtro

Cartridge
Núcleo

Instruction Sticker
Stick instruction sticker to tile close to the Pressmatic.

Parts and Components
Available at Docol Authorized Distributor in your country or through 
export@docol.com.br

Produtos 
Pressmatic
Pressmatic
 Products  
Productos 
Pressmatic

Bitolas
Gauges
Diámetros

Classe de Pressão *
Pressure Class*
Clase de Presión *

Torneiras Automáticas
Automatic Shut-Off Taps
Llaves de Cierre 
Automático

G1/2’’
ISO 228

Válvulas Automáticas para 
Chuveiros 
Automatic Shut-Off Shower Taps
Válvulas Automáticas para 
Duchas 

2 a 40 m.c.a. 
20 a 400 kPa
3 - 58 PSI

* Valid for all models/ Válido para todos los modelos

Registro Regulador de Vazão
Filter Stop Valve - ABS
Registro Regulador de Caudal 
- ABS

Registro Regulador de Vazão - 
Chrome
Filter Stop Valve - Chrome
Registro Regulador de Caudal 
- Chrome

G1/2’’
ISO 228

G1/2’’
ISO 228

G1/2’’
ISO 228

2 a 40 m.c.a. 
20 a 400 kPa
3 - 58 PSI

2 a 40 m.c.a. 
20 a 400 kPa
3 - 58 PSI

2 a 40 m.c.a. 
20 a 400 kPa
3 - 58 PSI

Temperatura 
Máx
Max 
Temperature
Temperatura 
Máx

70 C
158 F

40 C
104 F

70 C
158 F

70 C
158 F

Características Técnicas / Technical Features / Características Técnicas

(Vendido separadamente/ sold separately/ vendido separadamente)

Cleaning the Flow Restrictor - Shower Taps
Remove the product and wash the flow restrictor located in the water inlet.

O Registro Regulador de Vazão com peneira integrada é um acessório vendido para  as 
torneiras Pressmatic Mesa.
A regulagem da vazão é obtida girando-se o núcleo do registro com auxílio de uma chave 
de fenda. Para aumentar a vazão gire o núcleo no sentido horário e para reduzir gire no 
sentido inverso.
Para fechar o registro, retire o núcleo deste, desroscando-o.

Cleaning the Aerator - Pressmatic Table and Wall
Remove the aerator from the tap and clean with water.

Registro Regulador de Vazão (vendido separadamente)
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