
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTALAÇÃO DE BANHEIRAS - SPA - OFURÔ 

 

 INSTRUÇÕES GERAIS E TERMO DE GARANTIA 

 

 

 

ATENÇÃO PARA EVITAR PERDA DE GARANTIA 

Indicamos que contrate um profissional específico de instalação de 

banheiras, spa e ofurô 

Exija garantia por escrito do serviço prestado 

Evite curiosos que fazem de tudo e não são especialistas 

Seguir rigorosamente o que determina nesse manual e nos manuais 

dos fabricantes dos equipamentos elétricos (seguem com os mesmos) 

Caso não encontre um instalador especializado, solicite indicação à 

Grandini (responsabilidade pela instalação é do instalador) 

Leia a seguir mais informações, instruções, cuidados, atenções  

 



 

MANUAL DE INSTALAÇÃO DE BANHEIRAS - SPA - OFURÔ 

 INSTRUÇÕES GERAIS E TERMO DE GARANTIA 

ATENÇÃO: Este manual é “genérico” serve para qualquer produto que a Grandini fabrica, banheira, SPA ou ofurô , de 

qualquer medida, modelo e Linha de fabricação (Padrão, Middle, Plus), pois qualquer um desses produtos possuem os 
mesmos componentes como : Tubulações em PVC rígido, jatos, minijatos (se adquiridos), bica/ladrão, válvula de saída, 
sucção, arejador, etc., mudando apenas seu tamanho e quantidade de usuários. 

As instruções constantes neste manual e nos manuais dos equipamentos elétricos (motobomba, aquecedor, 
cromoterapia, ozônio, Blower, etc) que o cliente vier a adquirir no mercado para complementar a (Banheira/spa/ofurô), 
são suficientes para que um profissional qualificado consiga executar a instalação (solicite ao mesmo um termo de 
garantia do serviço), caso seu profissional não consiga entender os manuais ou os considere ineficientes para 
seu nível de conhecimento, a Grandini sugere que contrate um instalador "profissional" especializado em 
instalação de banheiras, spa e ofurô em sua região, poderemos auxiliá-lo indicando um instalador próximo à sua 
região ou o cliente poderá encontrar simplesmente fazendo uma pesquisa em sites de busca por "instalador de 
banheiras". 

 As banheiras, spa e ofurô Grandini são produzidas com materiais de alta qualidade, seguem rigorosos controles 
durante a produção e testes de vazamento e funcionamento antes do envio ao cliente, e por apresentarem modelos e 
formas criteriosamente estudadas permitem longa durabilidade e alta performance. Contudo para que se tenha uma vida 
útil longa é indispensável seguir corretamente as instruções descritas neste manual e ter os devidos cuidados de 
estocagem e uso. 

 A GRANDINI não se responsabiliza pela estocagem, içamento e manuseio inadequado após a entrega por parte da 
transportadora, caso o cliente retirar o produto na Grandini essa responsabilidade de transporte é por conta do mesmo, 
assim como a responsabilidade de instalação corre por conta do executor do serviço "profissional" que em regra geral lhe 
dará garantias do serviço prestado e assistência se necessário. 

 Os manuais de instalação e termo de garantia de moto-bomba, aquecedor, cromoterapia e outros equipamento 
opcionais (não fazem parte do produto Grandini) que o cliente vier a adquirir, seguem juntamente com os referidos 
produtos, sendo assim a responsabilidade pela garantia desses equipamentos é dos respectivos fabricantes. 

ATENÇÃO / CUIDADOS / INSTRUÇÕES 

 “Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais 
ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido 
instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua 
segurança.” “Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com 
o aparelho.” 

Ideal fazer uma impermeabilização no piso e parede no local destinado ao produto para evitar infiltrações caso 
houver vazamentos, ideal também deixar um ralo para drenar o local caso necessário. 

“As peças que contenham partes vivas, exceto as fornecidas com voltagem extra-baixa de segurança não 
superior a 12 V, devem ser inacessíveis a uma pessoa no banho” “Os aparelhos aterrados devem estar 
permanentemente conectados à fiação fixa” “As peças que incorporam componentes elétricos, exceto os 
dispositivos de controle remoto, devem estar localizadas ou fixadas para que não caiam no banho” “O aparelho 
deve ser alimentado através de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente operacional 
residual nominal não superior a 30 mA” 
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Caso um aparelho estacionário não seja equipado com cordão de alimentação e plugue ou com outros meios 
para desligamento da alimentação com separação de contatos em todos os pólos, assegurando o desligamento 
total nas condições de sobre-tensão de categoria III, as instruções devem especificar que tais meios para 
desligamento devem ser incorporados à fiação fixa de acordo com as regras de instalação. 

- Dimensões do espaço a ser destinado para o aparelho: considerar no mínimo 6cm além das medidas ( 
Comprimento e  Largura ) do produto adquirido ( Banheira, Spa ou Ofurô ) para a altura considerar + 14cm 
para que o cano de esgoto possa passar por baixo do produto. 

- Dimensões e posição dos meios para suportar e fixar o aparelho dentro deste espaço: utilizar base de alvenaria 
com 14cm de altura e paredes de alvenaria de 6cm ou mais para apoio das bordas do modelo adquirido ( O fechamento 
de paredes deve ser feito após a instalação e seus testes de vazamento, deixar sem parede pelo menos o lado onde 
serão instalados os equipamentos elétricos, podendo fazer as paredes que ficarão entre sua parede existente e o 
produto onde não terá acesso posterior ). 

- Distâncias mínimas entre as várias partes do aparelho e partes ao redor do seu encaixe: de 6cm em todos os 
lados. 

- Dimensões mínimas de aberturas de ventilação e seu correto arranjo: abertura na parede de apoio/acabamento de 
30x50 ( A x L ) ou mais, para acesso e manutenção, tampando com material a seu gosto porém que tenha aberturas 
(venezianas) para ventilação. 

- Ligação do aparelho com a alimentação e a interligação de quaisquer componentes separados: utilizar fiação 
de 10mm com aterramento e disjuntor de 50A tipo "DR", utilizar um adaptador cerâmico de 3 entrada/saídas ideal 
para cabo 10mm/20A para ligar aos fios da banheira/spa/ofurô utilizar quantos forem necessários.  

PRODUTOS  BANHEIRAS, SPA OU OFURÔ  

 Para evitar danos após o recebimento do produto, seguir as dicas abaixo : 

. Não bater o produto em locais como, paredes, portas, chão , etc 

. Não colocar o produto “de boca para baixo” , mesmo estando embalado 

. Não deixar em local sem cobertura 

. Não limpe a banheira, spa ou ofurô com produtos ácidos, nem use palha de aço, ou pós de limpeza. UTILIZE 

PRODUTOS DE LIMPEZA NEUTROS ( detergente neutro ) e pano macio.  

. Não fechar as paredes antes da completa instalação e testes de vazamento e funcionalidade, erguer apenas as 

paredes de apoio encostadas em paredes da casa onde não haverá acesso posterior. O instalador/cliente deverá 

de se certificar de não haver vazamentos e os equipamentos estarem em perfeito funcionamento antes do 

completo fechamento/acabamento, caso houver algum problema com a banheira, spa ou ofurô detectado após 

fechamento das paredes "caixa de alvenaria" haverá perda da garantia por não ter acesso para a manutenção. 

. Após instalado, cobrir com plásticos ou lona, até término da obra, para evitar que restos de material de obra 
caiam sobre e dentro do produto. 

. Não sobrepor nenhum tipo de material de construção ou tábuas para fazer como andaime 

. Após instalada, não manter com água por mais de 2 dias e após esvaziar , limpar muito bem e cobrir.  

. Não deixar cair dentro, por exemplo "areia" ou qualquer tipo de material abrasivo que poderá danificar a moto-
bomba que por esse motivo não haverá garantia e evita que risque o produto. 
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. Não utilizar cloro acima do indicado para a quantidade de água (4g por 1.000 litros) e utilizar o medidor de cloro. 

. Não utilizar o produto (banheira, spa, ofurô) sem sua completa instalação, apoiando o fundo, bordas e no caso 
de spa e ofurô também os assentos e cama, poderá haver perda de garantia. 

. Outros casos não descritos acima, não impedem que seja feito de forma correta, será considerado também 
como mau uso. 

. Sempre vistoriar o estado do produto durante o andamento da obra para lhe garantir que estão tendo os 
cuidados necessários ao seu produto. 

ATENÇÃO : TESTAR COMPLETAMENTE APÓS A INSTALAÇÃO, INCLUSIVE O ESCOAMENTE DE ÁGUA "LEVANTANDO O ENCOSTO SE 

NECESSÁRIO", CASO FAÇA O FECHAMENTO E ACABAMENTO NÃO SERÁ POSSÍVEL RESOLVERMOS SEM QUE O CLIENTE A RETIRE DO 
LOCAL E RE-COLOQUE POR SUA CONTA. 

PREPARO DO LOCAL A SER INSTALADO O PRODUTO "banheira-spa-ofurô" 

Deverá haver no local : 

Contra-piso com resistência ao peso do produto cheio e seus usuários, caso necessite, solicitar ao seu engenheiro que o 
mesmo calcule, fazer impermeabilização no piso e parede no local destinado ao produto para evitar infiltrações caso 
houver vazamento, ideal também deixar um ralo para drenar o local caso necessário, a GRANDINI não se responsabiliza 
por essas questões, visto que tais informações estão sendo destacadas nesse manual. 

Saída para esgoto com tubo de 40mm em qualquer local, considerando 10cm para dentro do limite da área destinada ao 
produto, (nunca deve-se deixar esse cano no mesmo ponto de saída da banheira/spa/ofurô e sim a uma distância que 
fique fácil unir os mesmos , conforme demonstram as fotos abaixo em específico  "foto 3.1") 

Ligando-o a uma caixa sifonada de 150mm com saída de 70mm fora da área destinada ao produto, para futura limpeza 
da mesma, IDEAL TAMBÉM DEIXAR UM RALO NO LOCAL ONDE ESTARÁ A BANHEIRA, PARA EVENTUALIDADES. 

Um registro simples (quando a residência não tiver algum tipo de aquecimento central "solar ou a gás" ) ou misturador 
(quando tiver aquecimento central   "solar ou a gás" ) à 80cm do piso quando o produto for banheira (no caso de SPA 
ou ofurô considerar a altura 1,50cm) , com um ponto de saída dessa água à 30cm do piso. ( conforme fotos abaixo ). 

INSTALAÇÃO PADRÃO DO CASCO E HIDRÁULICA: ( com chumbamento ao piso / caso não tenha comprado o 
suporte auto-portante / caso tenha o suporte verificar informações ao final do manual "fixar com parafusos+buchas ou 
massa de assentamento "farofa sem cal" ) 

ATENÇÃO: Fazer as conexões de saída e entrada e ladrão antes do chumbamento da banheira/spa/ofurô, conforme 

foto e informações abaixo, indicado executar a testagem antes da instalação para sanar possíveis vazamentos. 

Utilizar apenas tubos e conexões de PVC rígido marrom. 

Rosquear um cotovelo rosca/cola 40mm PVC marrom na rosca da válvula de saída do produto (utilizar veda-rosca ) 
acima explicado na figura-2 abaixo e no desenho acima. 

Colar ao cotovelo de 40mm a um tubo de 40mm e um Tee de 40x25 na medida aproximada e seus desvios para chegar 
até a saída de esgoto do piso da residência. 

Delimitar a área referente ao fundo/piso do produto no local destinado a instalação do mesmo, CASO TENHA 
ADQUIRIDO COM SUPORTE AUTO PORTANTE, SEGUIR INSTRUÇÕES NA PÁGINA 6. 
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Assentar tijolos "cama de tijolos". no piso dessa área, deixando vazado o local onde será passada a tubulação de esgoto 
(conforme figura-1).  

Sobrepor aos tijolos uma massa de cimento, areia grossa e água ( tipo farofa ) por toda essa área   "cama de tijolos", de 
forma a assegurar que fique homogênea, reta, sem falhas e subindo pela curvatura lateral do piso, bancos e 
assentos .(nunca usar PU ou outro material apenas massa) 

Fazer paredes de apoio (figura-1) encostadas às paredes da residência apenas nos lados que não haverá acesso após a 
instalação, obrigatório deixar no mínimo 2 lados sem paredes para a perfeita instalação das tubulações, fiações, 
equipamentos e posterior testes de vazamentos e correção dos mesmos, somente fechar após ter se certificado de que 
não há vazamentos e tudo funcionando perfeitamente, se houver fechamento antes a Grandini não poderá fazer a 
correção, ficando por conta, risco e custo do cliente para abertura do local e conserto, causando perda de garantia. 

Colocar o produto "banheira-spa-ofurô" sobre a massa, apertando para baixo, retirar o produto da massa e verificar se 
não ficou sem nenhum espaço sem massa, caso tenha ficado, complete, a Grandini não garante trincas no produto 
em caso de má instalação constando ocos no piso (massa de cimento "farofa" não homogenia). 

Aplicar uma camada de argamassa sobre a massa de cimento ( farofa  ) e re-colocar o produto no local.  

Caso seja SPA ou ofurô , assentar tijolos no piso e também nos locais de assento e cama para apoio total, 
evitando assim que a massa colocada no centro se rompa ao forçar as bordas “pois fica como se fosse um 
pêndulo” , isso ajuda também a reforçar ainda mais os locais onde é utilizado para pisar, entrar e sair do SPA ou 
ofurô ). ISSO DEVE SER FEITO EM QUALQUER LINHA ( PADRÃO, MIDDLE OU PLUS ), NA PADRÃO E MIDDLE 
TER MUITO MAIS ATENÇÃO A EXECUÇÃO CORRETA CITADA ACIMA. 

Nivelar de forma que seja facilitado o escamento de água para o ralo. 

ATENÇÃO: EM SPA E OFURÔ DEVE-SE LEVANTAR TIJOLOS POR BAIXO DE TODOS OS BANCOS E ASSENTOS ATÉ 

ENCOSTAR, EM QUALQUER LINHA DE FABRICAÇÃO DE CASCO. ( VER DESENHO FIGURA-3 ABAIXO ). 

ATENÇÃO: REF. À LIGAÇÃO DA SUA MOTOBOMBA ÀS TUBULAÇÕES DOS JATOS DA SUA BANHEIRA/SPA/OFURÔ 

QUANDO TIVER 2 SUCÇÕES DE MOTOBOMBA, LIGAR AMBAS À SUCÇÃO DA SUA MOTOBOMBA ( UNINDO-AS COM UM 
TEE DE 40MM ). 

QUANDO A BANHEIRA TIVER 2 ENTRADAS PARA OS JATOS, LIGAR A SAÍDA "RECALQUE" DA SUA MOTOBOMBA NAS 2 
ENTRADAS DOS JATOS "SÃO 2 TEE DE 32MM" , PARA MELHOR DISRIBUIÇÃO DA PRESSÃO. 

DA SEGUINTE FORMA : LEVAR UM CANO DE 32MM "PVC MARROM" DA SAÍDA "RECALQUE" DA SUA MOTOBOMBA ATÉ +/- 
O MEIO "ENTRE AS 2 ENTRADAS DOS JATOS" ( USAR SOMENTE CURVA LONGA ) E ACIMA DA ALTURA DAS REFERIDAS 
ENTRADAS DOS JATOS "+/- PRÓXIMO À BORDA DA BANHEIRA" , COLOCAR UM TEE DE 40MM E LIGAR CADA LADO 
DESSE TEE ÀS ENTRADAS DOS JATOS. 

Encher a banheira/spa/ofurô com água e observar se há algum tipo de vazamento ( a Grandini só libera o produto para 
entrega após rigorosos testes de vazamento e funcionamento, caso detectados vazamentos a Grandini os corrige, nunca 
envia produto com vazamentos ) caso tenha vazamentos, certamente foi causado após a saída do mesmo da Grandini e 
portanto deverá ser resolvido pelo instalador. 

Fazer todos os testes e deixar com água por no máximo 02 dias e esvaziar, limpar e cobrir, como informado 
anteriormente. 
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LADRÃO DE 3/4" LIGAR AO TUBO 

DE ESGOTO COM TEE DE 40X3/4" 

E EM SEGUIDA À UMA CAIXA 

SIFONADA DE 150MM COM SAÍDA 

DE 70MM FORA DO LOCAL DA 

BANHEIRA, SPA, OFURÔ 

 

FIXAR A VÁLVULA DE SAÍDA 

(RALO) COM BASTANTE 

SILICONE POR BAIXO. 

UNIR A VÁLVULA DE SAÍDA AO ESGOTO 

COM UM TOTOVELO (R/L) DE 40MM 

COM VEDA ROSCA E TUBO DE 40MM 

REGISTRO OU MISTURADOR 

BICA/LADRÃO 

ENTRADA DE ÁGUA DE 1/2 (20MM) 
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FIGURA 1 

FIGURA 2 

Pedra granito/Mármore/Revestimento  



 

INSTALAÇÃO COM SUPORTE AUTO-PORTANTE ( EVITA O CHUMBAMENTO AO PISO ). 

Colocar a banheira, spa ou ofurô sobre o piso no local destinado ao mesmo. 

Ajustar por baixo  da estrutura do suporte com massa ou outro material de apoio para o nivelamento final. 

Aplicar massa de chumbamento sob o suporte ou furar o suporte e o piso em pontos suficientes para a perfeita fixação 
do produto, utilizando parafusos e buchas da medida que desejar (não fornecidos). Colocar bucha adequada para o seu 
piso. 

Proceder com as outras instalações hidráulicas e elétricas dos seus equipamentos conforme acima e abaixo descrito. 

Obs.Geral : Em qualquer uma das formas de instalação acima, sempre apoiar por baixo das bordas com paredes de 
tijolos (como acima informado), deck de madeira ou outro material resistente de acordo com seu projeto e somente após 
a instalação e testes., em caso de SPA e OFURÔ, levantar tijolos e os apoiar por baixo de todos os bancos e camas 
para melhor sustentação e evitar danos ao pisar. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (quando adquiridos equipamentos)  

ATENÇÃO: As informações abaixo são para se ter uma noção de instalação, porém deve-se obrigatoriamente 
seguir as orientações dos manuais dos respectivos equipamentos elétricos dos respectivos fabricantes. 

INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR PROFISSIONAL CAPACITADO, A MÁ INSTALAÇÃO PODERÁ 
ACARRETAR DANOS AO PRODUTO E AO USUÁRIO E PERDA DE GARANTIA, A INSTALAÇÃO É DE INTERIRA 
RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR CONTRATADO/CLIENTE. 

IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA: para evitar riscos de choque elétrico, o fio terra deste equipamento deve ser 
conectado a um sistema de aterramento conforme normas da NBR-5410. A instalação elétrica e o sistema de 
aterramento para este equipamento devem ser executados por pessoas qualificadas. Figura 02 Terminal de aterramento 
Ligação Equipotencial (Estrutura) Estrutura da construção Ligação Equipotencial (Tubulações de água) Haste Condutor 
Nu Poço de Inspeção Condutor de A 

A tensão de alimentação e potência do seu aquecedor (se adquirido), estão marcadas na etiqueta da tampa do 
aquecedor.  

Para ligar o aquecedor até o quadro de distribuição de energia do imóvel, utilize um circuito exclusivo para o mesmo, 
usando fios sem emendas, para distâncias de no máximo 20 metros pode-se utilizar as características especificadas no 
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FIGURA 3 



quadro abaixo, caso essa distância seja ultrapassada, utilize condutores de alimentação (fios) com seção transversal 
superior a recomendada como mínimo. 

Aquecedor para Banheiras, Spa e Ofurô 

 

A bitola dos fios de entrada até o quadro de distribuição e a chave geral de proteção dependem da carga geral do imóvel. 
Esse dimensionamento, bem como o do circuito do aquecedor e da motobomba, deverão ser feitos por pessoa 
qualificada. Ao dimensionar os cabos, leve em consideração a potência da motobomba a ser instalada.  

Para ligar os fios de Energia Elétrica e Fio Terra do Aquecedor e Motobomba siga o esquema indicado na página 11. 

É recomendado instalar um disjuntor nos fios de acionamento do motor ou motobomba. Siga a recomendação do 
fabricante da motobomba para saber qual a potência do Disjuntor a ser utilizado. Se houver pane no motor ou 
motobomba, seu aquecedor e sua segurança estarão protegidos.  

O Fio Terra deverá ser sempre aterrado conforme norma NBR 5410 (ver página 05). Nunca ligue o Aquecedor sem 
instalar o Fio Terra.  

 

ATENÇÃO : É obrigatório a instalação de um disjuntor DR exclusivo para o circuito do Aquecedor,com 

corrente diferencial de 30 mA e corrente nominal conforme consumo do circuito. (NBR 5410 - Instalações 
Elétricas de Baixa Tensão). A não instalação do disjuntor DR anula a garantia do equipamento!  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 A motobomba deverá ser sempre da mesma tensão do Aquecedor (127 ou 220 V);  

 O desligamento da alimentação elétrica do equipamento deve ser feita por meio da incorporação de disjuntor à 
fiação fixa;  

 É necessário um circuito elétrico independente para cada equipamento;  

 Nunca use plugue ou tomada na instalação elétrica do equipamento. As partes VIVAS do aquecedor e 
motobomba, exceto as partes alimentadas por extra baixa tensão de segurança, não excedendo 12 V, deverão 
estar inacessíveis a pessoa dentro da banheira. E também as partes que incorporam componentes elétricos, 
exceto dispositivos de controle remoto, devem estar localizados ou fixados no quadro de energia de tal forma 
que não possam cair dentro da banheira.  

 Por segurança a resistividade da água fornecida ao equipamento, não pode ser inferior a 1300 Ω.cm. 

  Antes de ligar a motobomba ao Aquecedor, faça uma ligação direta e teste o funcionamento da mesma para 
verificar se não está travada.  

 Se a motobomba fizer ruído de rolamento, poderá ocasionar um aumento de corrente elétrica, podendo danificar 
o sistema de acionamento da motobomba. Neste caso é aconselhável levar a motobomba para revisão e 
conserto.  

 Para aquecedor com tensão nominal de 127 V, se pode ligar motobombas de até 750 W. Já para aquecedores 
com a tensão nominal de 220 V, se pode ligar motobombas de até 1150 W. 
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OBS.: NÃO SE PODE INSTALAR MOTOBOMBAS ACIMA DE 1150 W COM O AQUECEDOR DIGITAL AVANTIME 
LIGHT, CASO ISSO OCORRA A GARANTIA DO AQUECEDOR CESSARÁ. 

Aterramento (obrigatório) 

O sistema de aterramento é a maneira mais segura de se evitar choques elétricos. Para tanto, é necessário que seja feito 
corretamente por pessoas qualificadas.  

Um bom sistema de aterramento pode ser obtido por meio da instalação de uma ou mais hastes metálicas no solo, de 
forma a se obter, conforme determina a norma NBR 5410, uma impedância máxima de 10 Ohm (Figura 02).  

 O fio terra, ou o condutor de proteção deve sempre ser conectado no terminal de aterramento do quadro de 
distribuição;  

 Se sua instalação não dispõe de fio terra, providencie; Ÿ O neutro da rede elétrica não pode ser utilizado 
diretamente como terra. Para utilizá-lo como tal, deve ser aterrado e construído conforme normas da companhia 
distribuidora de energia e NBR 5410, para instalações elétricas de baixa tensão;  

 Se houver emendas, devem ser eletricamente bem feitas; Em caso de dúvidas, entre em contato com a 
companhia distribuidora de energia de sua região. 

IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA: para evitar riscos de choque elétrico, o fio terra deste equipamento deve 
ser conectado a um sistema de aterramento conforme normas da NBR-5410. A instalação elétrica e o sistema de 
aterramento para este equipamento devem ser executados por pessoas qualificadas. 

Terminal de aterramento 
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Diagrama elétrico Aquecedor e Motobomba 

 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO AQUECEDOR E MOTOBOMBA 

Atenção: poderá haver diferenças dependendo do modelo e marca adquirida, porém os procedimentos são os 
mesmos, portanto essas informações são apenas para uma noção de instalação, deverá seguir o que determinar 
no manual de instalação da sua motobomba específica, assim como as determinações do termo de garantia do 
mesmo. 

A instalação hidráulica do Aquecedor deve ser efetuada conforme mostra a Figura 04. A tubulação é a mesma em PVC 
utilizada na Banheira de Hidromassagem.  

Não é indicado para banheiras e Spas de Alvenaria.  

É proibido a instalação do Aquecedor em água salgada ou com sais corrosivos, caso isso ocorra a garantia cessará.  

Devem ser feitos dois cortes no tubo da sucção (40 mm) da motobomba com espaçamento do aquecedor para adaptá-lo 
na banheira.  

Utilize os mangotes injetados e abraçadeiras. A altura da instalação do aquecedor deve ser de 10 a 50 mm do bocal de 
captação de água (sucção).  

A pressão estática máxima da instalação é de 400 kPa (40 m.c.a).  
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Nota: O aquecedor deve ser instalado na sucção da Motobomba, nunca instale o aquecedor no recalque da 

motobomba. 
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INSTALAÇÃO DO ACIONADOR PNEUMÁTICO ANTI-CHOQUE QUANDO NÃO ADQUIRIDO O AQUECEDOR E 

CASO TENHA ADQUIRIDO ESSE OUTRO SISTEMA 
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INSTRUÇÕES DE USO DO PAINEL DE COMANDO/CONTROLE DO AQUECEDOR + MOTOBOMBA 
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INSTALAÇÃO DA MOTOBOMBA SEM AQUECEDOR 

Atenção: poderá haver diferenças dependendo do modelo e marca adquirida, porém os procedimentos são os 

mesmos, portanto essas informações são apenas para uma noção de instalação, deverá seguir o que determinar 
no manual de instalação do seu equipamento, assim como as determinações do termo de garantia do mesmo. 

INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR PROFISSIONAL CAPACITADO, A MÁ INSTALAÇÃO PODERÁ 
ACARRETAR DANOS AO PRODUTO E AO USUÁRIO E PERDA DE GARANTIA, A INSTALAÇÃO É DE INTERIRA 
RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR CONTRATADO/CLIENTE. 
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INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

 

 

 

 

Revisão : 09/2021 - Pag.19/33 



FIXAÇÃO NA BANHEIRA 
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA MOTOBOMBA  

Atenção : seguir o que determina exclusivamente no manual da sua motobomba adquirida ) 
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ATENÇÃO : As informações abaixo são apenas como referência, verificar o que descreve exatamente no 
manual da sua motobomba adquirida. 

 

Abaixo informações adicionais ref. a marca Syllent que a GRANDINI indica adquirir, outras marcas possuem 
suas próprias características que dever-se observar no seu respectivo manual do fabricante. 

 

O consumo é dado através da equação Consumo = Tensão x Corrente x Fator de Potência 
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INSTALAÇÃO CROMOTERAPIA/CROMOLED 

Atenção: poderá haver diferenças dependendo do modelo e marca adquirida, porém os procedimentos são os 

mesmos, portanto essas informações são apenas para uma noção de instalação, deverá seguir o que determinar 
no manual de instalação do seu equipamento, assim como as determinações do termo de garantia do mesmo. 

A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA POR PROFISSIONAL CAPACITADO, A MÁ INSTALAÇÃO PODERÁ 
ACARRETAR PERDA DE GARANTIA, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INSTALAÇÃO POR PESSOAS NÃO 
CAPACITADAS "PROFISSIONAIS", SENDO A INSTALAÇÃO POR CONTA E RISCO DO CLIENTE. 
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INSTALAÇÃO DO AIR BLOWER 

Atenção: poderá haver diferenças dependendo do modelo e marca adquirida, porém os procedimentos são os 

mesmos, portanto essas informações são apenas para uma noção de instalação, deverá seguir o que determinar 
no manual de instalação do seu equipamento, assim como as determinações do termo de garantia do mesmo. 
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Termo de garantia Grandini 

O seu produto Grandini é destinado a uso residencial, sendo garantido contra defeitos de fabricação, desde que 

observadas as condições estabelecidas por este termo e manuais de instalação acima, pelos seguintes prazos: 

03 (três) anos para o casco da Linha Plus, tubulações,  peças em inox da hidro e alças. 

01 (um) ano para o casco nas Linhas Padrão e Middle, tubulações,  peças em inox da hidro e alças.  

Os produtos GRANDINI são vistoriados pelo nosso controle de qualidade e rigorosamente testados quanto a vazamentos 

na parte montada pela GRANDINI, porém o cliente deverá conferir o produto no ato da entrega para verificar danos no 

casco e tubulações devido ao transporte, além de verificar se foram entregues todos os itens adquiridos, informando 

qualquer avaria à GRANDINI em até 07 (sete) dias dos eu recebimento, isso porque o produto fica armazenado na obra 

até sua instalação e será manuseado por terceiros ( contratados na obra ) que poderá causar danos, a Grandini já 

detectou maus tratos ao produto em casos abaixo. Equipamentos elétricos/eletrônicos que o cliente vier a adquirir e 

agregar à banheiras, spa, ofurô possuem seus respectivos termos de garantia dos respectivos fabricantes que o 

atenderão pela sua rede de assistência técnica (segue nas caixas dos respectivos equipamentos ). 

Danos já constatados em obra por mau manuseio e estocagem : 

1 - Produto ( banheira, spa ou ofurô ) "de boca" para o chão de cimento sem nenhuma proteção; 

2 - Depois de instalado sobrepuseram ao produto tábuas com resíduos de cimento sem proteção para fazerem outros 

serviços na parede e teto acima do produto; 

3 - O produto colocado encostado com a borda na parede sem proteção raspando-a;; 

4 - O produto depois de instalado, cheio de material de construção e ferramentas dentro do mesmo; 

5 - O produto depois de instalado, cheio com água apodrecida e restos de material de construção como : concreto, areia, 

cimento, rejunte, etc por vários dias; 

6 - Utilizada a água que se encontrava parada na banheira para limpeza de pincéis de pintura, rolinhos, e outros 

As banheiras, spa e ofurô Grandini são super-reforçadas (na linha PLUS) "MUITO ACIMA DE QUALQUER OUTRO 

FABRICANTE" e garantimos que se instalada corretamente e sem ter havido danos de maus tratos acima mencionados 

ou outros e sendo utilizada de FORMA CORRETA, não haverá defeitos "de fabricação" pois é muito bem fabricada. A 

banheiras, spa ou ofurô na Linha PADRÃO OU MIDDLE caso o cliente tenha optado pela mesma pelo seu menor preço 

oriundo de não ter o super-reforço e tubulações como os produtos da Linha PLUS, o cliente deverá se atentar à perfeita 

instalação executada pelo seu instalador contratado para que o mesmo lhe garanta completa rigidez do fundo no seu 

processo de chumbamento com massa, conforme descrito no manual de instalação, danos causados por má instalação 

não estão cobertos pela garantia. 

Todos os contatos feitos com a Grandini deverão obedecer o horário das 08:30 às 17:00 horas de Segunda a 

Sextas-feiras, exceto feriados, preferencialmente por e-mail ( grandinibanheiras@hotmail.com.br ) para que tudo 

fique documentando e de forma harmoniosa, serena e explicativa para evitar maus entendidos que são comuns em 

contatos via telefone. A Grandini tem o prazo legal de 48 horas úteis para analisar o caso e dar um retorno ao cliente, 

posteriormente um técnico do fabricante do equipamento com defeito fará contato com o cliente para agendamento de 

uma visita para verificar o problema e determinar a solução, se reservando o direito de ser o atendimento de outra forma 

dependendo da região do cliente ou necessidade, caso seja algo que necessite levar o equipamento para conserto e a 

troca do mesmo, o cliente deverá aguardar a solução ser completada após o referido conserto ou troca, caso não houver 

técnico na região do cliente o cliente deverá enviar o equipamento ao fabricante do mesmo para averiguação do dano e 
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constatando ser defeito de fabricação o fabricante do equipamento fará o conserto e retornará o equipamento ao cliente, 

ficando a custo do cliente a retirada, o envio e a recolocação do mesmo. O cliente deverá estar ciente de que qualquer 

produto por melhor que seja sua fabricação está sujeito a uma porcentagem de defeito ( ex.: a cada X produzidos Y 

poderão dar defeito ) por isso a Grandini só fabrica seus produtos com ALTÍSSIMA QUALIDADE e só adquiri 

equipamento de terceiro também com esse padrão de qualidade (motobobas, aquecedor, cromoterapia, air blower, 

ozônio e outros), para que essa porcentagem de defeito seja próxima a ZERO e é o que está ocorrendo. 

ATENÇÃO : Após a instalação o cliente deverá verificar se o fundo está totalmente preenchido de massa 

(proibido uso de Poliuretano ou outro material sem ser massa de assentamento "cimento+areia+água") 

causando a perda de garantia, não poderá haver partes ocas em toda a extensão do fundo, inclusive próximo às 

laterais, para isso basta dar "pequenos socos" com os dedos e mão fechada, caso esteja oco deverá solicitar ao 

instalador que refaça o serviço, assim como o cliente deverá observar as tubulações da banheira, spa ou ofurô 

"cheia com água e equipamentos funcionando" e também as tubulações que o instalador agregar para evitar que 

seja feito o fechamento com vazamentos (se for executado os fechamentos laterais antes de ter certeza de não 

haver vazamento, haverá perda de garantia), a Grandini não garante o produto se for mau instalado, a 

responsabilidade da instalação é única e exclusiva do instalador. Evite problemas, só instale com profissional 

especializado em instalação de banheiras, spa e ofurô, pedreiros, encanadores e eletricistas não são 

considerados especialistas em instalação de banheiras, spa e ofurô, pois não fizeram nenhum treinamento em 

empresas fabricantes de banheiras, spa e ofurô. 

Na instalação deverão ser observadas as necessidades de cada componente do produto conforme seus respectivos 

manuais de instalação que os acompanham, o local deverá ser preparado pelo cliente de forma a evitar transtornos 

futuros com infiltrações de água "fazer isolamento do local com produto impermeabilizante e drenagem com um 

ralo ligado à caixa sifonada e esgoto", pois caso houver vazamentos a Grandini não se responsabilizará, porque tal 

procedimento é de responsabilidade do executante da obra seja ele engenheiro, arquiteto, pedreiro encanador, eletricista 

ou o próprio cliente. 

A instalação é de responsabilidade do executor contratado pelo cliente, mesmo que indicado pela Grandini. O período de 

garantia, independe da data em que o produto for instalado ou pela quantidade de vezes que o mesmo foi utilizado, será 

contado a partir da data da entrega. A garantia abrange a substituição de partes e peças que apresentem defeitos de 

fabricação ou de material, desde que o técnico enviado e credenciado pelo fabricante do produto que apresentou o 

defeito constate tais defeitos em condições normais de uso. 

Caso o dano/defeito for causado por mau uso ou problemas causados por má instalação, descargas elétricas etc ( danos 

não oriundos de defeito de fabricação ), os custos da visita do técnico, viagem, combustível, estadia ou qualquer ouro 

custo ocorre por conta do cliente/consumidor e desde já o mesmo se compromete a efetuar o pagamento em dinheiro no 

ato da visita. 

O produto, partes ou peças que eventualmente sejam enviadas pelo proprietário consumidor à fábrica para reparo, 

devem vir acompanhados de uma breve descrição do problema apresentado, bem como de cópia do pedido de compra, 

e devem estar acondicionados em embalagens que garantam a integridade dos mesmos, sendo que as despesas de 

envio e retorno são de responsabilidade do proprietário consumidor. 

O conserto ou substituição de partes e peças não interrompe, suspende ou prorroga os prazos de garantia mencionados. 

As peças eventualmente substituídas serão de propriedade do fabricante. 

Em qualquer hipótese, a responsabilidade integral da Grandini decorrente deste termo de garantia limita-se ao produto. 
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A Grandini não se responsabilizará por eventuais perdas, danos e prejuízos advindos ao proprietário do produto durante 

o período em que necessite manutenção, incluindo lucro cessante, interrupção de negócios e outros prejuízos 

pecuniários, decorrentes do uso ou da impossibilidade em usar o produto, ainda que a Grandini tenha sido alertada 

quanto à possibilidade deste dano. Os serviços mencionados no presente termo serão prestados apenas no perímetro 

urbano das cidades (raio de 50km) onde existir serviço Grandini e/ou dos respectivos fabricantes dos equipamentos de 

terceiros. Nas demais localidades, bem como em lugares de difícil acesso (colônias, sítios, fazendas, etc.), os defeitos 

deverão ser comunicados a Grandini, sendo que nestes casos correrão por conta única e exclusiva do proprietário 

consumidor, além da taxa de visita, as despesas decorrentes de viagem, alimentação e estadia do técnico, quando for o 

caso, seja qual for a natureza ou época do serviço. 

Todas as vezes que for solicitado um técnico para averiguação de defeitos ou mau funcionamento do produto, cuja 

instalação não tenha sido feita corretamente ou que não se constate defeito algum, ou ainda, quando qualquer requisito 

do manual não tenha sido respeitado, será cobrada uma taxa de visita com base na tabela de preços do serviço 

autorizado Grandini ou do fabricante do equipamento de terceiro. 

As garantias legal e/ou especial perderão totalmente suas validades se ocorrerem quaisquer das hipóteses a seguir: 

• O produto não for utilizado exclusivamente para o uso residencial; 

• Na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações dos manuais da Grandini e/ou de 

equipamentos de terceiros. 

Instalação feita fora dos padrões e sequências estabelecidas nos manuais de instalação de todos os equipamentos,  

• O produto tiver recebido maus tratos, mau uso, descuidos ou desobediência ao que determinam os manuais, ou tiver 

sofrido quaisquer alterações, ou se qualquer peça ou parte não for original, ou ainda se houver adaptação de partes e 

peças adicionais; 

• Se o produto for ligado em rede hidráulica imprópria; 

• Se o defeito apresentado for causado pelo consumidor, terceiros estranhos ao fabricante, por acidente de transporte, 

re-embalagem ou manuseio inadequados, riscos, amassamentos, atos e efeitos da natureza ou em decorrência do mau 

uso do produto; 

• Danos decorrentes de ação de furto ou roubo; 

• Limpeza inadequada através de utilização de solventes, líquidos, polidores, produtos abrasivos ou abrasivos polidores 

como esponja de aço, etc.; 

• Se o produto apresentar sinais de violação, ajustes ou conserto por pessoa não habilitada ou autorizada; 

• Problemas decorrentes com choque térmico, pois equipamentos elétricos não são fornecidos pela Grandini ( Rodrigues 

& Grandini ) e é de responsabilidade do instalador da obra a correta instalação desses de acordo com os respectivos 

manuais de instalação e termos de garantia dos respectivos fabricantes. 

• As garantias legais e/ou especial não cobrem: 

• Despesas com transporte (envio e retorno) do produto, partes ou peças, seguro, bem como despesas decorrentes da 

remoção e reinstalação do produto, previamente aprovadas pelo consumidor; 

• Danos provocados por agentes da natureza; 

• Despesas com instalação do produto; 

• Danos provocados pela instalação inadequada, fora do que rezam os respectivos manuais. 

• Deslocamento de técnico credenciado para atendimento de produtos instalados em localidades fora do perímetro 

urbano das cidades (raio de 50km) onde existir serviço autorizado Grandini; 

• Danos causados pelo transporte do produto do local de descarrego até o local definitivo de instalação; 
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• Despesas decorrentes da preparação e adaptação do local para ligação do produto, sendo estas de total 

responsabilidade do proprietário consumidor; 

• Desgaste normal decorrente do uso; 

• Danos provocados por maus tratos, mau uso, negligência na conservação, descuidos ou desobediência ao que 

determina este manual; 

• Problemas não caracterizados como defeitos de fabricação; 

• No caso de içamento, o cliente deverá ter vídeos e fotos desse serviço prestado, caso não o tiver, a GRANDINI 

não garante problemas de vazamentos de tubulações, trincas, quebrar ou qualquer dano ao produto, pois o 

içamento mau executado poderá causar tais danos. 

Nenhuma revenda ou serviço autorizado indicado tem autorização para modificar as condições aqui estabelecidas, ou 

assumir compromisso em nome da Grandini. 

A Grandini mantém esse termo de garantia no site para o cliente ler e ter ciência do mesmo antes da aquisição do 

produto, portanto o cliente concordou com os termos, condições acima citadas. 

 

 

ATENDIMENTO AO CLIENTE GRANDINI 

Segunda a Sexta das 09:00 as 17:00hs (exceto feriados) 

Telefone fixo : (19) 3832-4895 

Wahtsapp : (19) 9-9930-3343 

e-mail : grandinibanheiras@hotmail.com 
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