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DISPENSADOR DE SABÃO
DE BANCADA

DESCRIÇÃO
O dispensador de sabão de bancada dispensa todo o tipo de 
soluções de higienização. O pistão e o bico são em aço inoxi-
dável tipo AISI 304 com acabamento polido e brilhante. O bico 
roda 360º sem causar qualquer dano à válvula. O espelho fe-
cha-se com um mecanismo oculto que abre com chave espe-
cial fornecida pelo fabricante. O pistão, o bico e o tubo interior 
são removíveis a partir de cima para enchimento e limpeza, A 
válvula está equipada com um cilindro de plástico, uma mola 
em aço inoxidável e válvula antigotejamento. O tubo roscado 
exterior permite a montagem em superfícies com espessuras 
até um máximo de 100 mm. O contentor em polietileno trans-
lúcido é resistente a quebras e tem capacidade de 1.0 Litro. 
Por forma evitar corrosão, utilize unicamente sabões livres de 
cloro ou sucedâneos e com PH neutro.

MATERIAIS
Pistão, bico, e campânula superior: Aço inoxidável tipo AISI 
304, com acabamento brilhante polido.
Anilha de aperto: Em poliester rígido e resistente a impactos.
Escudo: Fabricado em ABS cromado, com grande resistência 
a impactos e com acabamento brilhante polido. Mecanismo 
de fechar oculto.
Corpo e tubo roscado exterior: Fabricado em plástico resis-
tente a altos impactos.
Válvula: Cilindro ABS. Mola em aço inoxidável. Válvula anti 
gotejamento.
Contentor: Em polietileno translúcido e anti-quebras. Capa-
cidade de 1.0 Litros.

OPERAÇÃO
Carregue no pistão para baixo para dispensar o detergente 
para as mãos. Resistente ao vandalismo, o bico pode rodar 
360º sem que se danifique. O espelho fecha-se no corpo com 
um mecanismo oculto que abre com a chave especial forneci-
da pelo fabricante. Para se encher pelo topo, abra a cobertura 
e retire o pistão, o bico e o tubo interior. A unidade também 
pode ser cheia removendo o contentor pela parte de baixo do 
lavatório. Nota do fabricante: os dispensadores de sabão lí-
quido da Bobrick estão concebidos para dispensar todos os 
tipos de soluções de higienização para as mãos disponíveis no 
mercado, incluindo loções, detergentes sintéticos e soluções 
antibacterianas contendo PCMX e/ou Triclosan.

INSTALAÇÃO
A unidade está concebida para ser instalada em orifícios com 
diâmetro de 25 mm, em lavatórios de porcelana esmaltada, 
ferro fundido, ou cerâmica vitrificada ou em bancadas de la-
vatório. A unidade pode ser montada em buracos de torneira 
fora de uso, ou em buracos criados quando o lavatório é pe-
dido ao fabricante (especificando o local do buraco). O tubo 
roscado exterior permite a montagem em superfícies com es-
pessuras até o máximo de 100mm, e pode ser cortado a meio 
na zona indicada. A área livre para o contentor deverá ter um 
diâmetro de 85 mm.

The illustrations and descriptions herein are applicable to production as of the date of this Technical Data Sheet. Revised 4/27/11R/B, S/G Printed in U.S.A.
The manufacturer reserves the right to, and does from time to time, make changes and improvements in designs and dimensions. © 2011 by Bobrick Washroom Equipment, Inc.
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MATERIALS:  
Piston, Spout, and Top Cover — Type-304 stainless steel with bright polished finish.

Cover Spacer — Rigid, impact-resistant polyester.

Escutcheon — Chrome-plated, high-impact-resistant ABS with bright polished finish. Concealed locking mechanism.

Body and Shank — High-impact-resistant plastic.

Valve — ABS cylinder. Stainless steel spring. U-packing seal and duckbills.

Container — Translucent, shatter-resistant polyethylene. Capacity: 34-fl oz (1.0-L).

OPERATION:

Press piston down to dispense commercially marketed all purpose hand soaps. Vandal-resistant spout can rotate 360° without damage 
to unit. Escutcheon locks to body with concealed locking mechanism that is opened with special key provided. To fill from top, unlock 
cover and remove piston, spout, and supply-tube assembly. Unit may also be filled by removing container from below lavatory.

Designer's Note: Bobrick liquid soap dispensers are designed to dispense commercially marketed all purpose hand soaps including 
liquid and lotion soaps, synthetic detergents, and antibacterial soaps containing PCMX and/or Triclosan.  

INSTALLATION:

Unit is designed for installation in 1" (25mm) diameter hole in porcelain-enameled steel, cast-iron or vitreous-china lavatories, as 
well as in countertops adjacent to lavatories. Unit may be mounted in unused faucet hole or through special hole requisitioned when 
lavatory is ordered from manufacturer (specify punching location). Shank accommodates maximum 4" (100mm) mounting thickness 
and can be cut in the field. Clearance required for container diameter is 3-3/8" (85mm).

SPECIFICATION:

Lavatory-mounted soap dispenser shall dispense commercially marketed all purpose hand soaps. Piston and spout assembly shall be 
type-304 stainless steel with bright polished finish. Spout shall rotate 360° without damage to valve mechanism. Escutcheon shall lock 
to body with concealed locking mechanism that is opened with special key provided. Piston, spout, and supply-tube assembly shall be 
removable from top for filling and maintenance. Valve shall be equipped with plastic cylinder, stainless steel spring, U-packing seal, and 
duckbills. Shank shall accommodate mounting thicknesses up to 4" (100mm). Translucent, shatter-resistant polyethylene container 
shall have a capacity of 34-fl oz (1.0-L).

Lavatory-Mounted Soap Dispenser shall be Model B-8226 of Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New 
York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; 
Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; and Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.
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