
AS INSTRUÇÕES PARA INSTALAR / P-VÁLVULA HOLLIS: 

 

Itens exigidos: 

I. P-Válvula Equilibrada Hollis 

II. AquasealTM e CotolTM 

III. Furador 8 milímetros 

IV. Pedaço de madeira 

V. Martelo 

VI. Pequena chave inglesa 

VII.  Lixa seca/molhada 

 

1. O mergulhador deve colocar a roupa para determinar a colocação adequada da válvula. 

2. Marque a colocação do buraco. Este deve ser no meio entre o quadril e a parte superior do 

joelho. A escolha entre a perna direita ou esquerda é uma questão de escolha pessoal. No 

lugar da P-válvula da roupa do lado de fora e dar uma olhada para o encaminhamento os 

seguintes parâmetros. Cuidado com as emendas gravadas, suspender âncoras; etc. Você quer 

uma área que permite a câmara de equilíbrio para sentar-se na dobra da virilha. A saída P-

válvula deve ser à distância de uma palma abaixo de sua virilha. Isto irá permitir-lhe chegar 

facilmente ao mergulhar. Em pé e relaxado seu alcance deve estar nivelado com a porca de 

descarga.                                                                                                                                        

3. Marque a posição da válvula selecionada com um "X" usando um pedaço de giz na parte 

externa da roupa.                                                                                                                                                    

4. Insira uma madeira cuidadosamente no interior da perna da roupa em frente onde você 

marcou o "X". Usando o furador e martelo corte o buraco de forma limpa. Se necessário pode-

se usar uma pequena lâmina de barbear para cortar todos os bocados que não são cortados 

com o soco.                                                                                                                                                                             

5. Desmonte a P-Valvula, desenrosque a porca de bronze, e desaperte a lavadora de bronze 

com a rosca. Isso deixa uma ampla anilha de plástico e a base de plástico. Usando a lixa seco-

molhada de um lado da máquina de lavar e da superfície correspondente da base exposta 

cuidadosamente,limpe com o COTOLTM.                                                                                                                         

6. Cuidadosamente aplique uma camada uniforme de Aquaseal para a base sobre a espessura 

de 1 mm. 

7. A partir do interior da roupa empurre a base de P-10 milímetros da válvula através do 

orifício de 8 mm.                                                                                                                                                                   

8. Orientar a mangueira da válvula para ser executada até o interior ao longo da costura da 

perna / virilha.                                                                                                                                                                          

9. Aplique cola e deslize por cima. Substitua a anilha de bronze com rosca e aperte-a para 

baixo com a mão.                                                                                                                                          

10. Posicione a válvula e a mangueira cuidadosamente antes de apertar com uma chave 

inglesa. Você precisa ter cuidado para não apertar demais o encaixe para evitar que o tecido 

torça durante a montagem. O aperto excessivo também irá causar descascamento dos fios de 

plástico. Certifique-se de que a P-válvula repousa plana na roupa impermeavel.                                                     

11. Permitir que a roupa remedie seguindo as instruções do fabricante do adesivo. 
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