
    

 

  

Ficha Técnica 

OLI74 Direct OLIpure   

FTC.1410.00 

Ficha Técnica 

Página 1 

www.oli-world.com  

comercial@oli-world.com 

export@oli-world.com 

As medidas apresentadas são em milímetros 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação do Produto 

CB11000880782  OLI74 Direct OLIpure 

Definição e Aplicação 

 

 Autoclismo interior de encastrar em paredes de alvenaria e de gesso cartonado para 
instalação de louça de fixação ao chão 

 Sistema de higienização interior (OLIpure) do autoclismo. 

 Compatível com sanitas ao chão. 

Características Técnicas 

 

 

Autoclismo interior 

 
 Dupla Descarga de fábrica a 6/3 litros (ajustável para 7/3); 

 Sistema compatível com as placas Glam e Narrow OLIpure); 

 Acionamento mecânico; 

 Espessura: 80mm; 

 Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar; 

 Resistente à humidade atmosférica (HR <90%); 

 Fabricado em material extremamente resistente á temperatura ambiente 
(Polipropileno); 

 Certificado segundo as normas KIWA, SABS, SAI, WRAS,BELGAQUA; 

 Marcação CE: EN 14055; 

 Equipado com torneira de Bóia Azor; 

 Fornecido com isolamento anti-condensação e acústico 

 Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do 
organismo ANQIP 

 Rede para facilitar a aplicação em paredes de alvenaria 
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Sistema OLIpure 

 
 Enchimento através da placa de acionamento compatível 

 Compatível com detergentes de WC existentes no mercado (com exceção dos que 
contenham acido clorídrico) * 

 Capacidade de armazenamento: 450ml 

 Dosagem controlada: 2ml por descarga 

 Circuito fechado: Não existe mistura com a água dentro do autoclismo. 

 
* Recomenda-se o uso de detergentes líquidos sem cloro com uma viscosidade entre 150 e 300 cp (a 
20°C). 
cp é uma unidade de medida de viscosidade, lê-se “centipoise” 

 
 

 

Acessórios 

 
 1 Tubo de descarga ø 56 x 360 

 1 Emboque de ø 40/45 

 1 Caixa de proteção 

 1 Torneira de esquadria G ½” 

 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria 

 2 Chapas metálicas de fixação 

 1 Tampa de proteção do tubo de descarga em EPS 
 
De fixação da chapa metálica 

 

 2 Parafusos ZN M5x16 

 2 Anilhas aba larga ZN M5 

 2 Porcas M5 
 

Garantias 

 
 

Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em www.oli-world.com 

 

Observações 

 
Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas 
de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com  
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