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Instalação à frente da parede Gama de autoclismos de interior Geberit

Instalação de um autoclismo  
de interior Geberit na renovação  
de uma casa de banho 

Quando decide substituir uma sanita de chão por 
uma sanita suspensa numa renovação da casa de 
banho, é essencial instalar um autoclismo de interior. 
Os autoclismos de interior para sanitas suspensas 
consistem não só no depósito de água, mas também 
num sistema estrutural que suporta a sanita e cumpre 
os requisitos da norma NP-EN 997 para suportar um 
peso de 400 kg.
A Geberit desenvolveu uma gama de autoclismos de 
interior e acessórios de instalação que tornam possível 
substituir uma sanita de chão com autoclismo de 
exterior por uma sanita suspensa, de uma forma muito 
simples. Desta forma, é possível instalar um autoclismo 
de interior Geberit em qualquer casa de banho, 
independentemente do seu tamanho, da disposição 
dos acessórios sanitários, etc.

INSTALAÇÃO À FRENTE  
DA PAREDE

INSTALAÇÃO DENTRO  
DA PAREDE

Abaixo é apresentado o processo de instalação passo a passo para os autoclismos Geberit mais ade-
quados, dependendo das características da instalação:

Instalação à frente da parede com sanita suspensa
Geberit Duofix Sigma 12 cm. Se o projeto exigir a máxima poupança de espaço possível, será escolhi-
da a estrutura Geberit Duofix Sigma 8 cm. Em ambos os casos, o processo de instalação é semelhante.   

Instalação dentro da parede com sanita suspensa
Geberit Kombifix Sigma 8 cm. Para espessuras de parede superiores a 12 cm, é recomendável a utilização 
do autoclismo Kombifix Sigma 12 cm. Em ambos os casos, o processo de instalação é semelhante.  

Instalação dentro da parede com sanita de chão
Geberit Sigma 8 cm.

Duofix Sigma 12 cm
111.374.00.5                    

Duofix Sigma 8 cm                  
111.791.00.1

Kombifix Sigma 12 cm                  
110.374.00.5

Kombifix Sigma 8 cm
110.793.00.1

Geberit Sigma 8 cm
109.790.00.1

GAMA DE AUTOCLISMOS DE INTERIOR GEBERIT
Poupar espaço numa casa de banho é um dos principais desafios quando se trata de renovação. Os 
autoclismos Geberit Kombifix podem ser alojados dentro da parede existente, poupando todo o es-
paço ocupado pelo antigo autoclismo de exterior. Para tal, a espessura da parede deve ser de, pelo 
menos, 9 cm. Se for mais fina, a instalação tem de ser feita à frente da parede, usando as estruturas 
Geberit Duofix. Em qualquer caso, a poupança de espaço é garantida.
Se optar por uma sanita ao chão, o autoclismo de interior Geberit Sigma de 8 cm é o autoclismo ideal 
para satisfazer todos os requisitos.

As vantagens de design oferecidas pela instalação à frente da parede fazem dos autoclismos Geberit 
Duofix os mais utilizados no mundo da renovação.
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Instalação à frente da parede Instalação à frente da parede

Instalação à frente da parede

Geberit Duofix Sigma 12 cm para sanita suspensa

Ver o vídeo de instalação 
do Duofix Sigma 12 cm

Todos os autoclismos de interior devem ser fixa-
dos à parede e ao chão para cumprir os requi-
sitos da norma NP-EN 997. A fixação ao chão é 
feita através das bases incluídas na estrutura do 
autoclismo de interior.

Estas bases, que são extensíveis, devem ser 
ajustadas para assegurar que a sanita é instalada 
à altura correta. Para evitar erros, a estrutura inclui 
uma marcação que indica a distância de 1 metro 

em relação ao chão acabado. Tendo em conta 
que a nova parede de remate será leve, (gesso 
cartonado) o perfil de chão colocado formará 
parte da estrutura da nova parede.

Para fixação à parede, existe um acessório for-
necido separadamente (ref. 111.815.00.1). Para 
além de ancorar o autoclismo, a sua função é re-
gular o espaço livre na parede.

1   Fixação do autoclismo de interior  
ao chão e à parede
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Instalação à frente da parede Instalação à frente da parede

A válvula de corte dos autoclismos de exterior 
está localizada na lateral ou na parte inferior,

ligada por uma mangueira flexível. No caso do 
autoclismo de interior, a válvula de corte está lo-

calizada dentro do autoclismo, de modo a ficar 
completamente oculta. Para trabalhos de ma-
nutenção é de fácil acesso através do botão de 
pressão. Para a ligação do tubo de fornecimento, 
é possível utilizar a instalação existente.

2  Ligação do fornecimento de água

O esgoto existente pode estar situado no chão 
(saída vertical) ou na parede (saída horizontal). 
Para cada caso, a Geberit desenvolveu um aces-
sório que permite que a ligação seja feita rápida 
e facilmente.

Esgoto no chão
Este é o mais comum nas casas de banho resi-
denciais. À primeira vista, pode parecer uma ins-

talação complicada, porque o esgoto horizontal 
da sanita suspensa deve ser conduzido até ao 
chão. Contudo, o curva de deslocamento (ref. 
388.351.29.1) torna esta parte da instalação mais 
fácil. A sua forma oval permite que seja inserido 
no chão cortando a superfície da laje.

3   Ligação à rede de esgotos  
existente

Curva “S” de deslocamento
Ref: 388.351.29.1

Colocação da curva 
“S” de deslocamento

Colocação da curva 
de descarga

Enchimento com argamassa

13-33,4

16,7

23

21
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Instalação à frente da parede Instalação à frente da parede

Embora aparentemente um tipo simples de ins-
talação, na realidade pode ser muito complicado, 
uma vez que é necessário elevar o esgoto exis-
tente em 5 cm. Isto deve-se ao facto de as sa-
nitas de chão estarem situadas 18 cm acima do 
chão, enquanto as sanitas suspensas estão 23 
cm acima do chão.

Para compensar esta diferença de altura, a Ge-
berit desenvolveu uma curva excêntrica (ref. 
388.352.29.1) para facilitar a transição.

Curva excêntrica de 5 cm
Ref: 388.352.29.1

Esgoto na parede

Processo de instalação  
(exemplo no Duofix Sigma 8 cm)

23
18

Os montantes da parede leve devem ser apara-
fusados nas laterais da estrutura do autoclismo 
de interior de modo a permitir a montagem dos 
painéis de gesso cartonado. Para evitar a trans-
missão do ruído gerado, é recomendado colocar 
uma faixa acústica entre os perfis e as paredes a 
que são aparafusados.

A distância entre os montantes depende do 
comprimento da parede e das recomendações 
do fabricante. A nova parede de remate pode ser 
construída até ao teto ou criando uma bancada, 
como mostra o exemplo abaixo.

4   Instalação da estrutura de parede 
leve

9
5

186

18 cm

23 cm

+5 cm
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Instalação à frente da parede Instalação à frente da parede

Durante o processo de instalação do autoclismo 
de interior, é importante prever uma instalação 
elétrica para poder utilizar qualquer um dos dis-
positivos eletrónicos existentes, bem como os 
que serão lançados no mercado no futuro.

Para a pré instalação é suficiente deixar um tubo 
corrugado que liga a caixa elétrica da casa de 
banho à estrutura.

Para esconder o transformador, a Geberit 
desenvolveu um novo acessório (referência 
116.061.00.1) para Duofix Sigma 12 cm. As ins-
truções de instalação podem ser encontradas no 
catálogo online (catalog.geberit.pt).

5  Pré-instalação elétrica

Devem ser utilizados painéis de gesso cartona-
do especifícos para paredes húmidas, de acor-
do com a recomendação do fabricante. A fim de 
evitar a transmissão de ruído para a parede, os 
painéis não devem estar em contacto com os 
paramentos contiguos, mas deve ser deixado 

um pequeno espaço que deve ser preenchi-
do com massa para atuar como uma barreira 
acústica. Ao colocar o acabamento, devem ser 
deixados orifícios para a placa de descarga, os 
tubos de ligação e os varões roscados nas quais 
a sanita será suspensa.

6   Acabamento da parede leve  
e remate

Caja de conexión eléctrica
Ref: 116.061.00.1



Autoclismo de Interior
Guia de instalação 

Autoclismo de Interior
Guia de instalação 

12 13

Instalação à frente da parede Instalação à frente da parede

Ao instalar a sanita suspensa, deve ser coloca-
da uma junta de insonorização (ref. 156.050.00.1) 
entre a parede e a base da sanita para evitar a 
transmissão de ruídos.

Para fixar a sanita à estrutura, é importante ajustar 
o comprimento dos varões roscados (dimensão 
A), dependendo do modelo da sanita. Se neces-
sário, as instruções de instalação das sanitas Ge-
berit podem ser encontradas no catálogo online 
(catalog.geberit.pt).

7  Montagem da sanita 8  Montagem da placa de descarga
A placa de descarga pode ser instalada sem 
ferramentas. Os modelos, acabamentos e ins-
truções de instalação podem ser encontrados 
no catálogo online (catalog.geberit.pt).

A
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Instalação à frente da parede Instalação à frente da parede

Resumo da instalação

Passo 1    Fixação do autoclismo de interior  
(Duofix Sigma 12 cm) ao chão e à parede
Fixação ao chão através das bases e à parede por meio de um acessório separado.

Passo 2   Ligação do fornecimento de água
A válvula de corte está localizada no interior e pode ser acedida através do botão de 
pressão para manutenção. A instalação existente pode ser utilizada.

Passo 4   Instalação da estrutura de parede leve
Os pinos da parede leve devem ser aparafusados aos lados da estrutura do autoclismo 
de interior.

Passo 5   Pré-instalação elétrica
É importante prever uma instalação elétrica de modo a poder utilizar qualquer um dos 
dispositivos eletrónicos existentes

Passo 6   Remate da parede leve
Devem ser utilizados painéis de gesso cartonado específicas para paredes húmidas.

Passo 7   Montagem da sanita
Dependendo do modelo da sanita, é possível consultar as instruções de instalação.

Dependendo do modelo do botão de pressão, é possível consultar as instruções de ins-
talação.

Passo 8   Montagem da placa de descarga

Passo 3   Ligação à rede de esgoto existente
É necessário escolher o acessório adequado dependendo do esgoto existente (hori-
zontal ou vertical).

Em renovações onde uma abertura na parede ou 
uma bancada foi criada, podemos definir o mo-
delo de autoclismo de interior Geberit mais ade-
quado, dependendo da espessura do rebordo e/
ou da altura da nova parede. Nos casos em que 

existem problemas de altura (por exemplo, devido 
à existência de uma janela), existem estruturas de 
altura mais baixa (Geberit Omega).

A tabela seguinte mostra as diferentes opções:

A dimensão d, depende do tipo de sanita.
A dimensão mínima é de 59 cm
(Duofix Sigma 8+ sanita compacta Icon)

* Espessura do acabamento incluída (2 cm)

c (cm) h (cm) Autoclismo de interior

14 a 22 114 111.374.00.5 Sigma 12

10 a 13 116 111.791.00.1 Sigma 8

19 a 22 84 111.003.00.1 Omega 12

19 a 22 100 111.030.00.1 Omega 12

c

d
h

Escolha do autoclismo dependendo 
das dimensões da saliência
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Instalação dentro da parede Instalação dentro da parede

Instalação dentro da parede

Geberit Kombifix Sigma 8 cm para sanita suspensa

Ver o vídeo de instalação 
do Kombifix Sigma 8 cm

Em primeiro lugar, uma abertura deve ser perfu-
rada na parede para alojar a estrutura Kombifix 
Sigma 8 cm. Ao posicionar o autoclismo, deve ser 
prestada atenção especial à altura de instalação. 
Para facilitar os trabalhos, a estrutura é marcada 
para refletir a altura de 1 metro do chão acabado. 
Para cumprir os requisitos da norma NP-EN 997 
sobre a resistência de 400 kg da sanita suspensa, 
o autoclismo deve ser fixado de forma perfeita à 

parede. Uma vez que a base é feita de alvenaria, 
esta deve ser usada como suporte para o auto-
clismo. Quaisquer espaços à volta do perímetro 
da estrutura devem ser preenchidos com arga-
massa para que a parede e o autoclismo formem 
um único corpo. Preencher com argamassa a 
área interna da estrutura, onde as hastes rosca-
das irão fixar a sanita.

1   Fixação do autoclismo de interior ao chão 
e à parede

100 cm
ATÉ O CHÃO 
ACABADO
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Instalação dentro da parede Instalação dentro da parede

A válvula de corte dos autoclismos de exterior 
está localizada na lateral ou na parte inferior, li-
gada por uma mangueira flexível. No caso do 
autoclismo de interior, a válvula de corte está 
localizada dentro do autoclismo, de modo a ficar 
completamente oculta. Para trabalhos de ma-

nutenção é de fácil acesso através da placa de 
descarga.

Para a ligação do tubo de fornecimento, é possí-
vel utilizar a instalação existente.

2  Ligação do fornecimento de água

O esgoto existente pode estar situado no chão 
(saída vertical) ou na parede (saída horizontal). 
Para cada caso, a Geberit desenvolveu um aces-
sório que permite que a ligação seja feita rápida 
e facilmente.

Esgoto no chão
Este é o mais comum nas casas de banho resi-
denciais. À primeira vista, pode parecer uma ins-
talação complicada, porque o esgoto horizontal 
da sanita suspensa deve ser conduzido até ao 
chão. Contudo, a curva “S” de deslocamento (ref. 
388.351.29.1) torna esta parte da instalação mais 
fácil.

A sua forma oval permite que seja inserido no 
chão cortando a superfície da laje.

Embora aparentemente um tipo simples de ins-
talação, na realidade pode ser muito complicado, 
uma vez que é necessário elevar o esgoto exis-
tente em 5 cm. Isto deve-se ao facto de as sa-

nitas de chão estarem situadas 18 cm acima do 
chão, enquanto as sanitas suspensas estão 23 
cm acima do chão.

Para compensar esta diferença de altura, a Ge-
berit desenvolveu um curva excêntrico (ref. 
388.352.29.1) para facilitar a transição.

3   Ligação à rede de esgoto existente

Esgoto na parede

Processo de instalação 
(exemplo no Duofix Sigma 8 cm)

18 cm
+5 cm

18 cm

23 cm

+5 cm
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Instalação dentro da parede Instalação dentro da parede

Durante o processo de instalação do autoclismo 
de interior, é importante prever uma instalação 
elétrica para poder utilizar qualquer um dos dis-
positivos eletrónicos existentes, bem como os 

que serão lançados no mercado no futuro. É sufi-
ciente deixar um tubo corrugado que liga a caixa 
elétrica da casa de banho à estrutura.

4  Pré-instalação elétrica

Graças à malha plástica incorporada no autoclis-
mo, é possível aplicar a argamassa diretamente 
sobre a estrutura sem qualquer risco de fendas 
ou fissuras ao longo do tempo.

5  Acabamento da parede
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Instalação dentro da parede Instalação dentro da parede

Ao instalar a sanita suspensa, deve ser colocada 
uma junta de insonorização (ref. 156.050.00.1) 
entre a parede e a base da sanita para evitar a 
transmissão de ruídos.

Para fixar a sanita à estrutura, é importante 
ajustar o comprimento dos varões roscados 
(dimensão A), dependendo do modelo da sanita. 
Se necessário, as instruções de instalação das 
sanitas Geberit podem ser encontradas no 
catálogo online (catalog.geberit.pt).

6   Montagem da sanita 7  Montagem da placa de descarga
A placa de descarga pode ser instalado sem 
ferramentas. Os modelos, acabamentos e ins-
truções de instalação podem ser encontrados 
no catálogo online (catalog.geberit.pt).

A
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Instalação dentro da parede Instalação dentro da parede

Resumo da instalação

Passo 1    Fixação do autoclismo de interior  
(Kombifix Sigma 8 cm) ao chão e à parede
A base de alvenaria será utilizada como apoio do autoclismo. Quaisquer espaços à volta 
do perímetro e na área interior da estrutura são preenchidos com argamassa.

Passo 2    Ligação do fornecimento de água
A válvula de corte está localizada dentro do autoclismo, de modo a ficar completamente 
oculta. Para a ligação do tubo de fornecimento, é possível utilizar a instalação existente.

Passo 4   Pré-instalação elétrica
É importante prever uma instalação elétrica de modo a poder utilizar qualquer um dos 
dispositivos eletrónicos existentes. 

Passo 5   Acabamento da parede
É possível aplicar a argamassa diretamente sobre a estrutura, sem nenhum risco de fen-
das ou fissuras.

Passo 6   Montagem da sanita
Dependendo do modelo da sanita, é possível consultar as instruções de instalação.

Passo 7   Montagem da placa de descarga
Dependendo do modelo do botão de pressão, é possível consultar as instruções de ins-
talação.

Passo 3   Ligação à rede de esgoto existente
É necessário escolher o acessório adequado dependendo do esgoto existente (hori-
zontal ou vertical).

Ver o vídeo de instalação 
do Sigma 8 cm

Instalação dentro da parede

Geberit Sigma 8 cm para sanitas de chão
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Instalação dentro da parede Instalação dentro da parede

Para a instalação deve ser garantido uma espes-
sura de parede de pelo menos 9 cms (embora o 
tanque tenha apenas 8 cms de espessura, po-

derão existir casos em que a rede de esgotos 
ande pela parede e nesse caso a dimensão mí-
nima será a do tubo 9 cms).

1  Perfuração da parede 

55

70

40 20

Para fixar o autoclismo à parede, devem ser utili-
zados os suportes fornecidos. Para assegurar a 
altura de instalação correta, tomar como referên-
cia a altura de 110 cm desde o centro do botão 
de pressão até ao chão acabado.

2  Fixação

110 cm
ATÉ O CHÃO 
ACABADO
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Instalação dentro da parede Instalação dentro da parede

A válvula de corte dos autoclismos de 
exterior está localizada na lateral ou na 
parte inferior, ligada por uma mangueira 
flexível. No caso do autoclismo de interior, 
a válvula de corte está localizada dentro do 
autoclismo, de modo a ficar completamente 

oculta. Para trabalhos de manutenção é de 
fácil acesso através do botão de pressão.

Para a ligação do tubo de fornecimento, é 
possível utilizar a instalação existente.

3   Ligação à rede de esgotos exis-
tente

Para assegurar que o autoclismo está perfeita-
mente integrado na parede, o espaço à volta do 
depósito deve ser preenchido com argamassa, 

tendo especial cuidado para assegurar que está 
perfeitamente nivelado com a parede.

4  Enchimento com argamassa
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Instalação dentro da parede Instalação dentro da parede

Uma vez que a altura da entrada de água nas sani-
tas de chão difere de um modelo para outro, é ne-
cessário cortar a curva de descarga para o com-
primento necessário. Se tiver sido cometido um 

erro no corte, a curva de descarga permite uma 
correção de 2 cm para cima e 1 cm para baixo.

5  Curva de descarga

O remate do autoclismo deve ser completado 
preenchendo os espaços à volta da curva de 
descarga. Ao colocar o acabamento final, a mal-

ha plástica que cobre o depósito garante uma 
aderência perfeita, sem risco de fendas ou fissu-
ras ao longo do tempo.

6   Remate

1–5 cm

+2 cm

-1 cm
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Instalação dentro da parede Instalação dentro da parede

7   Ligação da sanita à rede de  
esgotos existente

7.1 Saída vertical
Deve ser utilizado o acessório mais adequado, 
dependendo da distância do tubo de escoamento 
para a parede:

7.2 Saída horizontal
Não são necessários acessórios adicionais.

Curva “S”
Ref: 388.351.29.1

Curva em “p”
Ref: 131.081.11.1

Curva de 
descarga 90º
Ø 90 mm
Ref: 388.353.29.1

Tubo de ligação
Ø 90 mm
Ref: 131.083.16.1

L≤ 18 cm L≥ 18 cm

A placa de descarga pode ser instalada sem fe-
rramentas.

Os modelos de placas e sanitas e respectivas 
instruções de instalação podem ser encontra-
dos no catálogo online (catalog.geberit.pt).

8   Montagem da sanita e placa de 
descarga do autoclismo
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Instalação dentro da parede Instalação dentro da parede

Resumo da instalação

Passo 1    Cortar um recesso na parede de acordo com as 
dimensões indicadas

Passo 2    Fixar o depósito à parede utilizando os suportes de 
parede

Passo 4   Preencher o perímetro do depósito com argamassa

Passo 5    Cortar a curva de descarga, de acordo com o modelo da 
sanita

Passo 6    Preencher qualquer espaço restante na parede com arga-
massa e efetuar o remate

Passo 7   Ligação da sanita à rede de esgotos existente
Saída vertical. Deve ser utilizado o acessório mais adequado. dependendo da distância 
do tubo de escoamento para a parede.

Passo 3   Efetuar a ligação da tubagem de fornecimento

Passo 8   Montagem da sanita e placa de descarga do autoclismo
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Se você quiser ter acesso à nossa gama completa de produtos, 
você pode consulte aqui as nossas tarifas Geberit atuais

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Rua Cupertino de Miranda, 12 - 2º A
1600-485 Lisboa

T 800 252 627
F 217 930 738
info.iberia@geberit.com

www.geberit.pt

VER TABELA 
DE PREÇOS 
COMPLETA


