
PIAS PARA GRANITO

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
Por favor, leia atentamente as instruções, antes de 
instalar a sua pia para granito. Estas instruções devem ser 
deixadas com o consumidor, já que as mesmas contém 
informações importantes de manutenção. Guarde em local 
seguro para futura referência.

MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO
Juntamente com as pias para granito Tramontina, 
acompanham um conjunto de suportes de fixação 
apropriados, além de massa de calafetar para que exista 
uma perfeita vedação após a instalação da pia no tampo.

FERRAMENTAS ÚTEIS 

Óculos de proteção Serra tico - tico Furadeira Lápis Lixa Chave de fenda Régua
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Prepare e limpe o tampo onde a pia será instalada, para 
evitar riscos na peça. Posicione a pia com as cubas para 
cima, na posição onde a mesma deverá ser instalada. 
Trace com um lápis ao redor da peça. Não utilize 
riscadores metálicos, que poderão deixar marcas não 
removíveis no tampo.
OBS.: Se a pia possuir molde para corte do tampo, 
utilizê-o para definir a linha de corte.

1º 2º

Remova a pia e desenhe uma linha paralela a 10 mm. de 
distância, INTERNAMENTE ao contorno anteriormente 
traçado a lápis. Esta será a linha de corte do tampo.

Furo ø10 mm, para iniciar o corte com a serra tico-tico.



3º
É importante que a linha de corte esteja bem marcada 
em toda a sua extensão. Faça um furo de Ø 10 mm, para 
introduzir a serra tico-tico, conforme o desenho. Utilize 
a linha interna como guia para o corte. A medida em 
que o corte vai avançando, procure segurar a peça a ser 
destacada do tampo, a fim de evitar que as bordas sejam 
danificadas. Lixar suavemente as bordas de corte. Antes 
de iniciar a fixação da pia, verifique a exatidão do serviço 
feito até este momento, introduzindo a pia na abertura de 
encaixe. Assegure-se de que os cantos tenham um bom 
assentamento.

4º
Instale a(s) válvula(s) na pia, seguindo as instruções 
impressas no saco plástico da(s) mesma(s).

Massa de calafetar - em toda a borda da pia.



5º
Distribua a massa de calafetar, que já vem cortada em 
tiras, ao redor da pia, em toda a sua borda, conforme o 
desenho acima.

6º
Coloque a pia na abertura do tampo.

Em cada lateral da pia existem conjuntos 
de dois furos para encaixe do grampo; A 
figura acima mostra qual deve ser utilizado.







7º

Utilização dos suportes de fixação:
A quantidade de suportes de fixação é determinada 
de acordo com o modelo da pia. Distribua os mesmos 
de forma regular em toda a periferia da pia. Encaixar a 
lingueta do suporte de fixação nos furos ovais existentes 
na parte de baixo da pia.

Utilizar uma chave de fenda tipo Philips para apertar os 
parafusos dos suportes de fixação da pia.
ATENÇÃO: Não exagerar no aperto para não danificar 
nenhum componente.

Depois de instalar a pia, retire o excesso da massa de calafetar.

Suporte encaixado 
na pia e dobrado 
a 90°.


Rotação do suporte para aperto.



8º
Os suportes de fixação foram projetados para o uso em 
tampos com espessura de 20 a 30 mm.
Se o tampo tiver uma espessura menor que 20 mm., 
utilize calços de madeira entre o tampo e os suportes, 
para assegurar um bom aperto (conforme a figura abaixo).
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Tampo menor que 20 mm.

Massa de Calafetar Pia
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{Calço de Madeira 


