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FUNDIÇÃO MAQUINAÇÃO POLIMENTO

CROMAGEM MONTAGEM TESTES ESTANQUEIDADE

Informação Técnica
PROCESSO PRODUTIVO
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Matéria prima 
As torneiras Ctesi são fabricadas em Latão CW617n  ou CW614n; com reduzido teor de chumbo, de acordo com as 
normas internacionais. 
Este material apresenta como vantagens a resistência à corrosão e facilidade de maquinação.
Podem ser utilizados outros materiais que não comprometam a execução do projecto e mantenham a funcionalidade 
do produto.

Norma
As torneiras Ctesi obdecem à 
norma NP EN 248:2004 “Torneiras 
Sanitárias – Especificações gerais 
dos revestimentos de níquel-
crómio”. 

Norma
Cartuchos: EN817:2008 “Sanitary tapware. Mechanical mixing valves (PN10)”.
Esta norma obriga a um ensaio de 70000 ciclos de utilização.
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Informação Técnica
COMPONENTES

O tamanho do cartucho é directamente proporcional
ao volume do caudal de saída de água. 
3 Tipos / medidas do corpo:
Ø25 - H25mm
Ø35 - H28mm
Ø40 - H30mm

CARTUCHOS CERÂMICOS

PERLATOR
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FERRAGENS INTERIORES

Permite a saida da água 
com um fluxo constante.

Obs.
Exemplo com torneira de lavatório.
As restantes torneiras da colecção obdecem ás mesmas medidas de cartuchos cerâmicos, 
para regulação do caudal e temperatura.

MATERIAL
Fabrico em Latão. 
Grande resistência à corrosão 
e facilidade de maquinação.

2 Bichas flexiveis, em malha de 
aço inox; M8 ou M10 para entrada 
de água (fria e quente)

1 Varão roscado para fixação
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Informação Técnica
CONTROLO & QUALIDADE
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As torneiras Ctesi têm uma garantia de 5 anos, 
a partir da data de compra. 

Esta garantia inclui a total ou parcial substituição do 
produto em caso de avaria.

SISTEMA CONTROLO QUALIDADE

Após a montagem da torneira é necessário verificar se todos os 
componentes ficaram bem montados, não comprometendo 

assim a funcionalidade. 
O teste de estanqueidade permite verificar a existência de 

fugas nas torneiras, sendo estas testadas a ar com o circuito 
aberto e fechado.

CERTIFICAÇÃO ISO 9001 : 2008

O sistema de gestão da qualidade da produção das torneiras Ctesi, 
encontra-se certificado de acordo com  os requisitos do referencial 

normativo ISO 9001: 2008. 
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