MANUAL DO DRENO DE
FUNDO BRUSTEC

ENDEREÇO
Rua Itajaí, 1220 (Fundos)
Brusque - SC, Bairro Limoeiro, CEP 88356-305
www.brustec.com.br
Tel: (47) 3252-0485 / 3252-1477 / 3350-3770

INTRODUÇÃO
Todo DRENO DE FUNDO Brustec é produzido em ABS de alto impacto com elevado padrão de qualidade, tendo como base a norma NBR 1 0.339,
tornando assim sua piscina e momentos de lazer muito mais seguros. Além de compacto e prático, foi desenvolvido e confeccionado com o sistema ANTI -HAIR
e anti-turbilhão, excluindo as possibilidades de acidentes por sucção envolvendo usuários da piscina (se instalado corretamente).
O dreno de fundo Brustec pode ser instalado em piscinas de vinil e concre to com vazão máxima de sucção de 15m³/h.
Este equipamento é responsável por canalizar as sujeiras mais profundas, desde pequenos insetos até areia e barro, ao equipamento de filtragem.
Trabalhando em conjunto com o Skimmer Brustec, farão com que sua piscina tenha a água saudável e apropriada para uso. Além di sso, ele é responsável, se
necessário, da drenagem total da piscina para fins de manutenção.
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IMPORTANTE
ATENÇÃO: além dos dispositivos de sucção e retorno de água da piscina, é fundamental o dimensionamento correto dos equipament os de filtragem,
como tamanho do filtro e potência da motobomba, que devem seguir a NBR 10.339;
Indicamos o uso de 2 unid ades ou mais, a fim de dividir ainda mais a força de sucção exercida pela motobomba;
É importante fazer o posicionamento correto deste dispositivo para total eficiência de sucção. Desse modo, aconselha -se a instalação centralizada na parte
mais profunda da piscina;
Toda instalação hidráulica deve estar de acordo com a NBR 10.339. Sua importância se dá a fim de evitar qualquer tipo de risc o para os usuários, bem
como os possíveis prejuízos resultados de uma instalação não conforme.

Dimensionamento: Para facilitar o dimensionamento levar em consideração sempre para que fim será o uso da piscina, se residencial ou coletiva
(condomínios, clubes).
GARANTIA: Os equipamentos BRUSTEC têm um ano de garantia a partir da NF de venda da loja, se instalados conforme no rmas do manual, a qual cobre
somente defeitos de fábrica que serão avaliados pelo setor de assistência técnica da empresa.
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COMPOSIÇÃO
Tampa do Dreno de Fundo

Parafuso Phillips INOX 4,8 x 25

Flange do Dreno de Fundo

Borracha de vedação

Corpo do Dispositivo
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INSTALAÇÃO
Ÿ Piscinas de Alvenaria
Posicione o corpo do dreno de fundo no local especíﬁco, conectando-o ao encanamento hidráulico. Preencha ao redor
da peça com concreto, de forma que ﬁque de 20 a 30mm abaixo da borda superior, para posteriormente se dar inicio a
instalação de pastilhas/azulejos.
Após ﬁnalizado o acabamento, ﬁxe a tampa ao corpo do dreno utilizando dois dos parafusos Phillips INOX 4,8 x 25 de
ﬁxação (ﬁgura da pg. 2).

Ÿ Piscinas de Vinil

Posicione o corpo do dreno de fundo no local especíﬁco, conectando-o ao encanamento hidráulico. Preencha ao redor da peça com
concreto, de forma que sua borda superior ﬁque rente ao reboco. Cole uma das borrachas de vedação sob o corpo do dreno, alinhando os
furos entre as partes. Instale o bolsão de vinil por cima e faça o recorte utilizando a parte interna do dreno como medida. É importante que o
interior do dreno ﬁque completamente a vista. Posicione a outra borracha de vedação por cima juntamente com a ﬂange, alinhando os furos
para que possam ser ﬁxados à parte inferior. Devem ser deixados dois parafusos que ﬁquem alinhados para fazer a ﬁxação da tampa ao
ﬁnal de toda a instalação.

