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Antes de utilizar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente 

este manual e mantenha-o para futuras referências.  
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INSTRUÇÕES 

CASCATA  
HIGH TECH 

Tamanhos  Pequena, Média e Grande 
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MANUTENÇÃO 

O Inox deve ser tratado como parte da 

rotina de limpeza de um ambiente, 

sem nenhuma diferença em sua 

periodicidade. Como qualquer outro 

material, o Inox deve ser limpo antes 

que se forme uma camada de sujeira, 

marcas de dedos ou respingos d’água 

clorada. Dessa forma, a limpeza fica 

mais simples, os custos menores e a 

conservação mais eficiente. Nunca 

use raspadores, facas ou esponjas de 

aço que poderão arranhar a superfície 

do Inox. 

SEMPRE QUE A CASCATA TIVER 

CONTATO COM SAL (AMBIENTES 

DE PRAIA, CONTATO COM AS 

MÃOS, ETC) DEVE SER FEITA A 

LIMPEZA. Isso porque o sal pode 

oxigenar o material, fazendo com que 

a cascata enferruje. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

A Cascata é fabricada em aço 

inoxidável que oferece resistência e 

durabilidade. 
  

Cascata 

High Tech 
Pequena: 

Base 15x31 cm 
Altura: 60 cm 

Entrada água: 1/ ½” 

High Tech Média: Base: 15x31 cm 
Altura: 80 Cm 

Entrada água: 1/ ½” 

High Tech Grande: Base: 15x31 cm 
Altura: 100 Cm 

Entrada água: 1/ ½” 

 

 

Os testes de vazão foram realizados em 

condições hidráulicas ideais (sem perda). A 

queda d’água das cascatas pode aumentar 

ou diminuir de acordo com a potência da 

bomba e a pressão do sistema no momento do 

seu funcionamento. Se a queda d’água estiver 

fraca, feche o registro dos dispositivos de 

retorno aos poucos enquanto a mesma estiver 

acionada, até atingir o nível ideal de utilização. 

INSTALAÇÃO 

1º PASSO – Chumbar a flange adaptadora (4) no piso e 

executar a instalação hidráulica  

2º PASSO – Posicione a guarnição (3) sobre a flange e fixe 

a base do corpo (1) através dos parafusos Ø3/8” x 3/4”. 
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ESQUEMA HIDRÁULICO 

As cascatas, independente do modelo, devem ser instaladas na tubulação de 

retorno da piscina, após a bomba e o filtro, conforme esquema abaixo: 

    GARANTIA 

A GLOBALMAR em conjunto com a fabricante LIBRAINOX, asseguram a garantia contra qualquer defeito 

de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 12 MESES contados a partir da 

data de aquisição, devidamente comprovada através recibo fornecido na compra. Durante o período de 

vigência desta garantia, a LIBRAIONOX se compromete a trocar ou consertar gratuitamente as peças 

defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação. Para 

o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica correndo por conta do 

comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro. Esta garantia não se aplica a 

quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na 

instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis. Esta garantia também fica nula e sem efeito 

algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas. Não nos 

responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte. Reservamo-nos o direito de 

promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário. Esta garantia somente será válida mediante 

a apresentação do recibo da compra ao comprador. 


