
Com auxílio da chave de instalação (item 13), 
instalar a válvula com desodorizador (item 08).
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Mictório instalado.
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Encaixar na válvula
Girar sentido horário

Chave de 
instalação

Válvula com
desodorizador
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Manutenção e Conservação

IMPORTANTE:
- Para que seja efetuada qualquer tipo de limpeza no mictório, é muito importante 
que seja retirada a válvula com o cartucho desodorizador, pois o contato com água 
diminui a vida útil do cartucho desodorizador ou pode até danificar o sistema de 
vedação.
- Para a limpeza da superfície do mictório, recomenda-se utilizar apenas um pano 
macio úmido e detergente de PH neutro.
- Não recomendamos que seja despejada qualquer quantia de água para lavagem 
durante a limpeza do mictório.
- Recomendamos que a limpeza do mictório seja efetuada ao menos 3 vezes ao dia, 
variando de acordo com a necessidade devido ao volume de uso.
- Não utilizar materiais químicos (ácidos, materiais alcalinos, álcool, desinfetante, 
água sanitária entre outros) para realização da limpeza do mictório.
- Recomendamos que, de acordo com o volume de uso do mictório, seja efetuado ao 
menos uma vez a cada seis meses a limpeza do sistema de esgoto, que pode ser 
feita de uma das seguintes formas:
* Com o auxílio da chave de instalação, retirar o cartucho desodorizador e a válvula, 
e despejar de 2 a 3 litros d’água (1 balde) diretamente no tubo de esgoto;
* Com o auxílio da chave de instalação, retirar o cartucho desodorizador e a válvula, 
e utilizando de um sistema de água pressurizada, realizar a limpeza do sistema de 
esgoto.
Para realizar a limpeza do mictório, proceder da seguinte maneira:
1 - Com o auxílio da chave de instalação, retirar o cartucho desodorizador e a 
válvula e efetuar a limpeza do mictório com um pano macio úmido e detergente de 
PH neutro.
2 - Com o auxílio de uma escova de cerdas macias, limpar a válvula superior. Não 
utilizar escovas de aço ou de cerdas duras para não danificar o adaptador. 
3 - Caso necessário, enxaguar o mictório. Assim que toda água for escoada, utilizar 
um pano para secar o mictório.
3 - Com o auxílio da chave de instalação, montar novamente a válvula com o 
cartucho desodorizador.
Caso haja algum objeto obstruindo o escoamento de urina através da membrana, 
proceder da seguinte maneira:
1 - Com o auxílio da chave de instalação, retirar o cartucho desodorizador e a 
válvula.
2 - Utilizando uma pinça ou uma chave de fenda, retirar o objeto que obstrui o 
funcionamento membrana, tomando cuidado para não danificar a membrana.
3 - Instalar novamente o cartucho desodorizador e a válvula, retirar apenas o 
cartucho desodorizador e despejar um copo d’água (aproximadamente 200ml) na 
válvula. Caso ainda haja dificuldade no escoamento (acima de 20 segundos), 
procure a Assistência Técnica Autorizada Deca mais próxima.

Louça: Argila, feldspato, caulim, vidrados e corantes inorgânicos.
Desodorizador: Polímeros orgânicos e não tóxicos. Contém perfume.

Composição Básica

LIMPEZA DO ACABAMENTO:
Limpe periodicamente apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, 
sapólio ou produtos químicos.

Conservação

Substituição do Cartucho e do Anel Desodorizador

- A vida útil do desodorizador é de aproximadamente 7500 usos.
- O desodorizador deve ser trocado após ficar incolor ou notar que o anel está vazio.

 Substituição do cartucho:

Utilizar a mesma chave de 
instalação (item 8), encaixando 
e girando no sentido anti-
horário para soltar.

Descartar o 
cartucho e o 
desodorizador.

Instalar o novo 
cartucho com o 
desodorizador.

Indicador :  O anel desodorizador é um indicador visual da vida útil do cartucho e também do próprio 
anel. Assim que o anel verde ficar incolor, indica que está na hora de substituição do conjunto de 
válvula.
Composição: O anel desodorizador é composto somente por bases orgânicas, é totalmente solúvel 
em água. O Ph neutro assegura a higienização e evita a formação de mau cheiro. 

Primeiros socorros:
Informações Gerais - Em caso de ingestão, procurar imediatamente um médico mostrando a 
embalagem ou rótulo.
Inalação: Não apresenta risco significativo em condições normais de utilização.
Contato com a pele – Não é prejudicial.
Ingestão: Procurar um médico se ocorrer algum efeito colateral.

Importante:
- Na troca de refil, antes da instalação de um cartucho novo, retirar o cartucho desgastado e despejar 
2 litros de uma solução de água com detergente de Ph neutro para limpeza do mictório e do tubo de 
esgoto. Após a instalação do cartucho novo, e antes da 1ª utilização do novo refil, retirar o anel 
desodorizador e despejar 200ml de água para ativação da membrana. Nunca utilizar cloro, 
detergente, ácidos ou produtos de limpeza com reagentes químicos na limpeza ou ativação da 
membrana.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090                                                              
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
LJ I : Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030                                                                 
Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119
LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560                                                                                                  
São Leopoldo-RS - CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4
LJ II: R. Honorato Spiandorin, 189 - CEP 13218-360                                                                                      
Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119
LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000                                                                    
Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284
LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797                                                               
João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.:161.761.720

Indústria Brasileira

LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320                                                                      
Queimados - RJ CNPJ. 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041

Condições Gerais:
As louças sanitárias DECA são produzidas dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e 
qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantidas durante 
10 anos para defeitos de fabricação nos componentes cerâmicos e 1 ano para defeitos de fabricação 
nos componentes não cerâmicos, incluindo plásticos e quaisquer outras peças, a partir da data de sua 
aquisição, comprovada mediante a apresentação da nota fiscal de compra.
Está incluída, durante o primeiro ano de vigência da garantia, a cobertura dos custos de mão-de-obra 
dos serviços a serem executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, quando constatado defeito de 
fabricação no produto.
Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a 
responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.  
Restrições Gerais da Garantia:
A presente garantia perderá sua validade nas seguintes situações:
-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de quedas acidentais, uso e/ou manuseio inadequado, 
instalação realizada de forma incorreta, não obediência das orientações técnicas fornecidas pelo 
fabricante, bem como erros de especificação;
-Danos causados pela limpeza inadequada do produto (aplicação de solventes, produtos químicos, 
abrasivos do tipo saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes);
-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de 
vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação;
-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pela rede de Serviço Autorizado  DECA;
-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda, adaptação de peças adicionais sem 
concordância prévia e por escrito do fabricante;
-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha impurezas e 
substâncias agressivas, que ocasione o mau funcionamento do produto;
-Objetos estranhos e outras substâncias presentes no interior do produto que prejudiquem ou 
impossibilitem o seu funcionamento, tais como: cola, lubrificantes, resíduos de construção, areia, 
cimento, pedras, tecidos, entre outros. 
-Instalação inadequada do produto com cimento e/ou massa plástica.
- Os componentes cerâmicos de produtos instalados para USO PÚBLICO, terão os períodos de garantia 
reduzidos em 50%.
A fabricação dos produtos DECA  e suas especificações técnicas estão sujeitas a alteração, a qualquer 
momento, sem prévio aviso pelo fabricante.
Informações para contato:
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja utilizada a 
rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou entre em contato com nosso SAC - Serviços de 
Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-7073).
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.
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MICTÓRIO SAVE - M719

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



Para uso confortável do mictório são recomendadas  as seguintes 
medidas de instalação.

Esquema Principal de Montagem

ATENÇÃO:

INSTALAÇÃO:

Posicionar o mictório no local de instalação, acoplando o tubo 
corrugado no ponto de esgoto, previamente preparado conforme as 
medidas sugeridas.
OBS.: Cortar o excedente do corrugado de modo a obter uma 
perfeita vedação.

 Posicionar o mictório na parede e arrasta-lo para cima cerca de 
25mm, de modo que o tubo corrugado fique com uma ligeira 
inclinação.

Após o posicionamento conforme item 2, marcar os 
pontos de fixação.

Unir as linhas traçadas no item 3 (verificar nivelamento), traçar o 
centro partindo do centro do ponto de esgoto e marcar 90 mm 
entre centro para a fixação do suporte "L", ajustando o suporte  "L" 
para 150 mm externo.

ATENÇÃO

Instalação OK Instalação NÃO OK

Parede acabadaMictório

Sugestão de instalação
Altura 700mm
do piso acabado

Piso acabado
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Ponto de esgoto
Joelho 90º DN38 com anel de borracha

Ligeira inclinação Inclinação oposta

Marcar na parede
o centro do furo

Centro da peça
a partir do ponto de esgoto

Marcar na parede
o centro do furo

90mm

150mm

90mm
(Interno)

(Externo)

! Nunca apóie a área esmaltada da louça sobre superfícies abrasivas.
!

ou trincas, a louça deverá ser inutilizada.
Se, durante o transporte, manuseio ou instalação, ocorrer algum acidente causando rachaduras 

! Materiais necessários para instalação (vendidos separadamente):
- Adesivo silicone para vedação ou Massa para rejuntamento.
- Joelho 90º DN38 com anel de borracha (instalado na parede).

! Não é aconselhável instalar o mictório Save em uma tubulação ligada à um ralo sifonado.
! Não se pode instalar o mictório Save em uma tubulação de cobre.
!

(Recomenda-se de 3 a 5º).
Certifique-se de obter uma inclinação mínima da tubulação de esgoto de 1º no mínimo 

! Limpe a tubulação de esgoto antes da instalação do novo mictório.
! Certifique-se de que não tenha nada obstruindo a tubulação de esgoto.
! Certifique-se de que todas as conexões estejam bem apertadas.
!

esgoto do lavatório do banheiro.
Certifique-se de que a tubulação de esgoto do mictório não esteja ligada a mesma tubulação de 
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2 3

4

Furar os pontos de fixação marcados na parede com broca de 
10mm, colocar as buchas de fixação S10C (item 07) e rosquear 
os parafusos (item 05),  fixando o suporte "L" (item 04).

Em seguida, aplicar silicone no local indicado na figura abaixo, 
reposicionar o mictório na parede encaixando novamente o tubo de 
esgoto no cotovelo 90º (ponto de esgoto), encostar completamente o 
mictório na parede, verificar o nivelamento e colocar os itens de 
fixação lateral (instalar o parafuso inclinado na direção da parede, 
bucha plástica (item 10), parafuso (item 12) e acabamento (item 11).
DICA: Recomendamos que o mictório só seja utilizada após a secagem 
do silicone indicada pelo fabricante do silicone. Utilizar silicone 
indicado para cerâmica com antimofo ou antifungo.

Detalhe 1

Detalhe 1

Parede acabada

Suporte ‘‘L’’
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Item
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Tubo corrugado (já instalado no mictório)
Válvula inferior (já instalada no mictório)

Válvula de escoamento 
Válvula superior (já instalada no mictório)
Bucha plástica
Acabamento lateral
Parafuso de fixação lateral
Chave de instalação

Anel de vedação (já instalado no mictório)
Suporte ‘L’

Arruela metálica
Bucha de fixação
Desodorizador

Parafuso de fixação na parade

Descrição Qtd.
1 1

1
1
2
2
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2

2

2

2
1
1

1
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