
1/2"
3 a 40m.c.a. 

(30 a 400kPa)

Pematic Parede
Pematic de Pared
Pematic Wall Mounted

Pematic Piso
Pematic Piso
Pematic Floor Mounted

Características Técnicas / Características Técnicas / Technical Features 

PEMATIC
VÁLVULAS PEMATIC COM REGISTRO INTEGRADO
VALVULAS PEMATIC CON REGISTRO INTEGRADO 
PEMATIC VALVE WITH BUILT-IN STOP VALVE



15cm

Ponto d'água
Punto del água
Wall outlet fitting

Ligação de saída
Punto del saida
Valve outlet

Ligação de entrada
Punto del entrada
Valve inlet

15cm

Válvula
 Pematic

23cm23cm

Mictórios
Mingitorios
Urinals

Lavatórios
Lavatorios
Lavatories

Pematic Piso/ Pematic de Piso/ Pematic Floor Mounted Pematic Parede/ Pematic de Pared/ Pematic Wall Mounted

Bica
  Pico
Spout

Opções de Instalação / Opciones de Instalácion / Installation Options  

Profundidade de embutimento no piso
Profundidad del emportado en el piso
Embedding depth Borracha de vedação

Empaque
Sealing Rubber

Piso
Piso
Floor

M
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N
 3
,3
 C
M

M
Á
X
 4
,3
 C
M

MÍN 3 CM
MÁX 5,5 CM

Profundiade de embuttimento na parede (alvenaria ou balcão/madeira).

Profundidad del empotrado en la pared (concreto/madera). 

Wall embedding depth (brick wall or wood).

IMPORTANTE:Veja as distâncias exatas do ponto de colocação da válvula nos 
esquemas anteriores.

IMPORTANTE:Vea las distâncias exactas del punto de colocación en los esquemas 
anteriores.

NOTE:See valve positioning in “Installation Options” section of this instruction sheet.

Instalação / Installation / Instalación  

Pematic Piso/ Pematic de Piso/ Pematic Floor Mounted Pematic Parede/ Pematic de Pared/ Pematic Wall Mounted

NÃO LUBRIFIQUE A VÁLVULA
NO LUBRIQUE LA VÁLVULA
DO NOT LUBRICATE THE VALVE

OBS.: A válvula é fornecida com registro integrado fechado
OBS.: La válvula es suministrada con el registro integrado cerrado
Note: Valve is supplied with built-in stop valve closed

Regulagem / Regulación / Adjustment

Volume de água na descarga (Registro integrado)
Volumen del agua en la descarga (registro integrado)
Water volume

Esquerda abre (+ água)
Izquierda abre (+ agua)
Anticlockwise (+ volume)

Registro integrado
Registro integrado
Built-in stop valve

Encoste o gabarito no piso ou parede
Acerque la plantilla en el piso o pared
Place the template against the wall or floor

Regulagem do botão/ Regulación del botón/ Button adjustment

Válido também para Pematic parede
Valido también para Pematic pared
Valid also for Pematic wall valve

Direita fecha (- água)
Derecha cierra (- agua)
Clockwise (- volume)

Encoste o parafuso no gabarito e aperte a contra-porca
Acerque el tornillo a la plantilla y apriete la contratuerca
Position the screw to touch the template and tighten the
check nut

3º Fixe a canopla
3º Fije el escudo (chapetón)
3   Attach the escutcheon with the nuts

2º Assente a borracha de vedação 
(não deixe de utilizá-la)
2º Encaje el empaque (no deje de utilizalo)
2  Place the sealing gasket (very important to use it)

1º Coloque os parafusos de fixação
1º Coloque los tornillos de fijación    
1   Position the fixing screws

PEMATIC 790-P (Piso) PEMATIC 191-PA (Parede)

Parafuso regulador da tecla
Tornillo regulador de la tecla
Adjusting screw

Parafuso de fixação
Tornillo de fijación
Screw

Colocação da Canopla / Colocación del escudo (chapetón) / Escutcheon installation

NOTA: A válvula Pematic parede não dispõe da borracha de vedação
NOTA: La valvula pematic de pared no dispone del empaque
NOTE: the wall pematic valve does not need the use of the rubber gasket



A DOCOL, soluções para o planeta água, produz metais sanitários com alta tecnologia, design moderno e com perfeito acabamento. Assegura ao 
consumidor garantia de 10 (dez)  anos contra eventuais defeitos de fabricação, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se somente 
à substituição do componente ou produto. Esta garantia é aplicada a partir da data de aquisição, comprovada através da apresentação da nota 
fiscal de compra.

Havendo necessidade de manutenção, a DOCOL oferece o Serviço de Assistência Técnica Autorizada (disponível no Brasil e em alguns países). 
Para manter a garantia dos produtos DOCOL somente o serviço Autorizado está credenciado a executar serviços de manutenção, troca de peças 
de reposição ou produto.

 Asseguramos ainda 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 prorrogação, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA: 

- Peças perdidas;
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso;
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias;
- 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, batidas, manuseio 
inadequado, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Para acabamentos superficiais, a DOCOL  assegura ao consumidor garantia de 05 (cinco) anos.
- Os produtos instalados em locais públicos e/ou de uso coletivo terão o período de garantia reduzido em 50%.
- Produtos elétricos/eletrônicos e produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano.

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

Termo de Garantia  (válido solamente en territorio brasileño/ Valid only in Brazil)

PEMATIC 790-P (Piso)

PEMATIC 191-PA (Parede)

Retire a chapa protetora somente ao regular
a válvula e colocar a canopla.
Retire la capa protectora solamente después
de regular la valvula y colocar el escudo (chapetón)
Remove the protection cap only when you adjust
the valve and place the escutcheon.

Proteção / Protección / Protection

Chapa protetora
Tapa protectora
Protection cap Capa protetora

Tapa protectora
Protection cap

Recorte o acabamento ao redor da capa
Recorte el azulejo alrededor de la tapa
Cut tiles around the cap

Retire a capa protetora somente ao regular
a válvula e colocar a canopla.
Retire la capa protectora solamente al regular 
la valvula y colocar el escudo (chapetón)
Remove the protection cap only when you adjust
the valve and place the escutcheon.

GARANTÍA: Llame el Distribuidor Autorizado DOCOL en ese País o DOCOL Departamento Exportación  + 55 47 3451-1114 / export@docol.com.br

WARRANTY: Call the DOCOL Authorized Distributor in your country or DOCOL Export Departament  + 55 47 3451-1114 / export@docol.com.br 

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

Av. Edmundo Doubrawa, 1001 -  Zona Industrial Norte 
CEP  89219-502  -  Joinville/SC - Brasil
 DOCOL Responde   -   0800 474 333

www.docol.com.br
Hecho en Brasil / Made in Brazil 
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