
BOLSA EXCÊNTRICA P/ VASO

FunçãoConteúdo da Embalagem

Aplicação

Benefícios

Informações Técnicas

Observações sobre 
manuseio e transporte

Garantia

Tamanhos

Cores

Utilizada para ajustar a posição do 
vaso sanitário, sem a necessidade 
de quebrar o chão e mudar a tubu-
lação de local.

Possibilita o perfeito acabamento 
entre o vaso sanitário de caixa aco-
plada à parede, mesmo em casos 
de pontos de esgoto muito afasta-
dos ou muito próximos a parede.

- Facilita o trabalho do instalador hidráulico
- Não necessita quebrar o chão
- Não necessita mudar a tubulação de local
- Acabamento perfeito entre o vaso sanitário e a parede

- Em operações de carga e des-
carga, evitar atritos e batidas 
nas embalagens;
- Estocar em local seco, de fácil 
acesso e isento da ação direta 
ou de exposição contínua da luz 
solar.
- Não utilizar produtos quími-
cos para limpeza e manutenção.
- Certifique-se que suas mãos 
estão isentas de areia, cimento, 
gordura e água ao manusear o 
produto.

- Produzida em polipropileno;  
- Validade indeterminada;

- A ESTRELA assegura a garantia 
deste produto, conforme 
previsto no CDC (Código de 
Defesa do Consumidor), esten-
dida para 12 meses, contra 
falhas de funcionamento e 
fabricação desde que instalado 
de forma adequada;
- Aplica-se a cobertura desta 
garantia às condições normais 
de uso, com exceção de que-
bras, defeitos, deformações e 
falhas de desempenho proveni-
entes da má utilização ou 
manutenção inadequada do 
produto;
- A garantia está condicionada a 
não violação do produto e apre-
sentação da NF de aquisição.

- DN 100 mm

PRETO

- Bolsa para vaso excêntrica 
adapta bacio
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ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

http://estrelaacessorios.com.br/
https://www.instagram.com/estrelaacessorioseconexoes/
https://www.youtube.com/channel/UCw5sJ82v8t7kIDQdU5RqU4g
https://www.facebook.com/Estrela-Acess%C3%B3rios-108579627281901/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5511998014889&text&app_absent=0


BOLSA EXCÊNTRICA PARA VASO

 Com o Adapta Bacio encaixado no local em que será usado, 
demarque a área do piso a ser cortada com um lápis/caneta e veri-
fique a distância de 30,5cm entre a parede e o centro da peça

 Demarque a área da tubulação de esgoto que deverá ser 
cortada para que o Adapta Bacio fique nivelado com ponta do cano, 
aproxidamente 3cm de altura por 13,5cm de largura 

 Corte o piso e a tubulação

 Encaixe o Adapta Bacio no local cortado, coloque o anel de 
vedação ( não incluso ) e instale o vaso

Instruções

2

revestimento tubulação
concreto parede

3,0cm

30,5cm



BOLSA EXCÊNTRICA PARA VASO

Dimensões

Referência: 

Peso (g):

Cor: Código de Barras: 

Produto: Bolsa excêntrica p/ vaso
74 grs 
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