
Com o uso dos EPIs necessários (óculos e luvas),
siga as etapas a seguir:

Antes de efetuar as furações, verifique se há obstáculos enterrados (tubos, linhas elétricas, etc.)

2) Se a opção for 
instalar o vapor clean 
na condição alojado, 
ou seja, abaixo do 
nível do piso, será 
necessário utilizar 
uma broca para 
concreto, de diâmetro 
de 1.½” (38mm)*, 
neste caso, perfure 
uma profundidade 
aproximada de 48 
mm;
*Caso a broca utiliza-
da seja do tipo “serra 
copo” inicie a furação
com uma broca de 
1⁄4” para inserção do 
guia da serra copo.

3) Para realizar o 
furo para o vapor 
clean, você poderá 
utilizar-se da bucha 
guia de inox para 
garantir um perfeito 
alinhamento do 
vapor clean no aloja-
mento. Para essa 
etapa, utilize uma 
broca para concreto, 
de diâmetro 16mm, 
perfurando até 
atravessar o piso ou 
atingir o solo;

4) Com o auxílio da 
escova de limpeza, 
limpe todo o furo 
antes de instalar o 
vapor clean;

6) Posicione o 
conjunto vapor 
clean com vedação 
no furo de 16mm 
conforme mostrado 
na figura, forçando 
com a mão, o 
conjunto para baixo, 
até que a vedação 
esteja alinhada com 
o piso;

7) Com o uso da 
ferramenta escolhi-
da (chave fixa, chave 
canhão ou canhão 
longo com adapta-
dor para mandril da 
furadeira), inicie o 
aparafusamento do 
vapor clean, até que 
a base do vapor 
clean encoste no 
piso.

5) Posicione a 
vedação de silicone 
conforme mostrado 
na figura, introduz-
indo a vedação 
aproximadamente 
8mm. Essa medida 
garante a melhor 
condição para a 
montagem;
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Sem alojamento Com alojamento

Tipos de Tampas

Notas

Nylon na cor preta Inox

O Vapor Clean pode 
ser reaproveitado 
em outros pontos de 
m o n i t o r a m e n t o , 
para isso, basta 
desaparafusar o 
substituir a vedação 
de silicone;
Quando o Vapor 
Clean não estiver em 
uso, instale a tampa 
protetora na ponta 
do espigão;
A Clean comercializa 
tampas em duas 
opções (Inox e Nylon 
na cor preta) para o 
fechamento do furo 
de 1.1/2” para insta-
lações com Vapor 
Clean alojado.


