Installation and Care Guide
Drop-in Bath
IMPORTANT INFORMATION
CAUTION: Risk of personal injury. This bath
is extremely heavy. Carefully moving this bath.
• The bath must only be supported by the feet.
• Do not support the bath by the rim.
• Provide adequate ﬂoor support.
Refer to the Roughing-in Guide for speciﬁc
ﬂoor-loading requirements.
• Check the rough-in and room dimensions to provide
adequate available space for the bath unit.
• Make sure the subﬂoor is level.
• Provide properly-dimensioned framing.
• Provide drain access from below.
• Provide access to all plumbing connections.
• Observe all local building and plumbing codes.

PREPARE THE SITE

PREPARE THE BATH

NOTICE : Unless otherwise speciﬁed, ﬂoor support
under the bath must provide for a minimum
210 kg /square meter loading.

Install the drain on the bath according to the drain
manufacturer's instructions. Do not connect the trap
at this time.

Ø1/2"

1

Spread cement or mortar on the subﬂoor where the
bath will be placed. This will help secure, level and
support the bath.

2

Apply a generous amount of high-quality
construction adhesive to the bottom of the support
blocks.

NOTE: An access panel will simplify future
maintenance.

Water Supply

Read the entire installation instructions included with
ﬁxture before beginning the installation.
If installing a rim-mount faucet, make sure there is no
interference with drain overﬂow before drilling any holes.
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Connect the bath drain to the drain pipe. Position
the bath on the supporting. Adjust the level.

4

Install the ﬁnished wall and deck material to within
2 mm of the bath rim.

5

Apply silicone sealant around the bath along the
ﬁnished walls and desk.

COMPLETE INSTALLATION
CAUTION: Risk of property damage. Ensure
a watertight seal on the bath drain.

Finished Material

Wall

Apply Silicone Sealant

Install the faucet valving according to the faucet
manufacturer's instructions. Do not install the faucet
trim until instructed. Open the hot and cold water
supplies, and check the supply connections for
leakage. Run water into the bath, and check the drain
connections for leakage.

CARE AND CLEANING
For best results, keep the following in mind when
caring for your product:
• Always test your cleaning solution on an
inconspicuous area before applying to the entire
surface.
• Wipe surfaces clean and rinse completely with
water immediately after applying cleaner. Rinse
and dry any overspray that lands on nearby
surfaces.
• Do not allow cleaners to soak on surfaces.
• Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use
an abrasive material such as a brush or scouring
pad to clean surfaces.
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Bath

Bath
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• The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly
and blot dry any water from the surface after
each use.

Bath
With help, carefully lift the bath into place and
make sure it is level and resting on all support blocks.
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ขอแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา
อางอาบน้ำแบบฝง
ข้ อมูลสําคัญ

เตรี ยมพืน� ที�ตดิ ตัง�

ข้ อควรระวัง: ความเสี�ยงซึ�งอาจทําให้ ได้ รับบาดเจ็บ
อ่างอาบนํ �ามีนํ �าหนักมาก ควรเคลื�อนย้ ายด้ วยความ
ระมัดระวัง
• อ่างอาบนํ �าต้ องวางบนขารองรับ
• ห้ ามใช้ ขอบอ่างอาบนํ �าเพื�อการรับนํ �าหนัก
• พื �นรองรับต้ องมีความมัน
� คงและแข็งแรงในการรองรับ
นํ �าหนักอ่างอาบนํ �า โดยอ้ างอิงข้ อมูลนํ �าหนักที�เหมาะสม
จากเอกสารระยะการติดตัง�
• ตรวจสอบระยะการติดตังกั
� บพื �นที�ของห้ องนํ �าให้ เหมาะสม
สําหรับอ่างอาบนํ �าของท่าน
• ให้ มน
ั� ใจว่า พื �นที�สําหรับการติดตังได้
� ระดับ
• เตรี ยมขนาดโครงสร้ างให้ เหมาะสมกับอ่างอาบนํ �า
• เตรี ยมทางระบายนํ �าด้ านใต้ ของอ่างอาบนํ �า
• เตรี ยมช่องสําหรับการติดตังอุ
� ปกรณ์ตา่ งๆ ที�ใช้ ร่วมกับ
อ่างอาบนํ �า
• ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและกฏหมายควบคุมอาคาร
โปรดอ่านวิธีการติดตังที
� แ� นบมากับผลิตภัณฑ์
ก่อนเริ�มการติดตัง�
หากเป็ นการติดตังก๊
� อกนํ �าที�ขอบอ่างอาบนํ �าให้ มนั� ใจว่าไม่มี
สิง� ใดติดขัดหรื อขวางทางสะดืออ่างและท่อนํ �าล้ นก่อนการ
เจาะรูยดึ เพื�อติดตังก๊
� อกนํ �า

ข้ อพึงระวัง: พื �นทีร� องรับอ่างอาบนํ �าจะต้ องสามารถรับ
นํ �าหนักได้ อย่างน้ อย 210 กิโลกรัม/ตารางเมตร

� อนํ �าทิ �งเข้ ากับอ่างอาบนํ �า
3 ติดตังท่

4 ปูกระเบื �องผนัง และเคาน์เตอร์ อา่ งอาบนํ �า โดยเว้ น

วางและจัดตําแหน่งของอ่างอาบนํ �า
จากนันตรวจสอบระดั
�
บของอ่างอาบนํ �า

500-700
มม.

ข้ อสังเกต: ติดตังช่
� องซ่อมบํารุงเพื�อความสะดวก
ในการบํารุงรักษาผลิตภัณฑ์

ช่องซ่อมบํารุง

Ø2" ท่อนํ �าทิ �ง

ช่องว่าง 2 มม. ระหว่างขอบอ่างอาบนํ �าและโครงอิฐ
หรื อคอนกรี ต
ผนัง

ซีเมนต์
อ่างอาบนํ �า

อิฐ
อ่างอาบนํ �า

อ่างอาบนํ �า
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ติดตังท่
� อนํ �าทิ �งเข้ ากับอ่างอาบนํ �าตามคําแนะนําการติดตัง�
ของผู้ผลิต อย่าต่อท่อพักนํ �าเข้ ากับท่อนํ �าทิ �งในขันตอนนี
�
�

1 ก่ออิฐหรือซีเมนต์เพือ� เป็ นโครงสําหรับรองรับอ่างอาบนํ �า

2 ทากาวบริ วณด้ านใต้ ของอ่างอาบนํ �า เพื�อยึดติดกับอิฐ

รองรับนํ �าหนัก

1/2" ท่อนํ �าดี

ิ�
ปูกระเบือง

ยกอ่างอาบนํา� วางบนบริ เวณทีจ� ดั เตรี ยมไว้
อย่างระมัดระวัง
ตรวจสอบอ่างอาบนํ�าให้แน่ใจว่า ได้ระดับเท่ากัน
ทัง� สีด� า้ น

จัดเตรี ยมอ่ างอาบนํา�

2 มม.
กระเบื �อง
ผนังของ
แผ่นกระเบื �อง

อิฐ

5 ทาซิลโิ คนรอบขอบอ่างอาบนํ �า บริ เวณผนังและ

เคาน์เตอร์ อา่ งอาบนํ �า

ทาซิ ลิโคน

อิฐ

กระเบื �อง
ผนังของ
แผ่นกระเบื �อง

การติดตัง� ให้ สมบูรณ์
ข้ อควรระวัง: ความเสี�ยงซึ�งอาจทําให้ ทรั พย์ สิน
เสียหาย ให้ มนั� ใจว่าท่อนํ �าทิ �งไม่เกิดการรั�วซึม
ติดตังวาล์
� วก๊ อกนํ �าตามคําแนะนําการติดตังของผู
�
้ ผลิต
ห้ ามติดตังฝาครอบวาล์
�
วก๊ อกนํ �า จนกระทัง� ติดตัง�
อ่างอาบนํ �าเสร็ จสิ �น ทดลองเปิ ดวาล์วนํ �าร้ อนและนํ �าเย็น
เพื�อตรวจสอบการรั�วซึม
เปิ ดนํ �าลงอ่างอาบนํ �า เพื�อตรวจสอบการรั�วซึมของ
ท่อนํ �าทิ �ง

การดูแลรั กษาและการทําความสะอาด

เพื�อประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาและทําความ
สะอาด ผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา
ดังนี �
• ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดก่อนใช้ งาน
ทุกครัง� โดยทดสอบบนพื �นผิวผลิตภัณฑ์ที�ไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้
• ล้ างนํ �าออกทันทีหลังจากใช้ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
และเช็ดผลิตภัณฑ์ ให้ แห้ งเพื�อไม่ให้ ละอองนํ �าตกค้ าง
บนพื �นผิวของผลิตภัณฑ์
• ห้ ามแช่นํ �ายาทําความสะอาดบนพื �นผิวของผลิตภัณฑ์
• ใช้ ฟองนํ �าชุบนํ �าหมาดๆ หรื อผ้ านุม
่ ทําความสะอาด
ห้ ามใช้ วสั ดุขดั ผิว เช่น แปรงขัด หรือแผ่นขัดในการ
ทําความสะอาด
• เทคนิคทําความสะอาดที�ดีที�สด
ุ คือ ล้ างนํ �าทําความ
สะอาดและเช็ดพื �นผิวของผลิตภัณฑ์ให้ แห้ งทุกครัง�
หลังจากใช้ งาน
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