
K-75816X-GR58-WK/
K-75817X-GR58-WK/K-75818X-GR58-WK

©2015 Kohler Co.1023730-X2-B

Installation and Care Guide
Drop-in Bath
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IMPORTANT INFORMATION

• 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.

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.

CAUTION: Risk of personal injury. This bath 
is extremely heavy. Carefully moving this bath.

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.

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

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

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

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

NOTE: An access panel will simplify future 
maintenance.

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

3 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.

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.
• The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly
 and blot dry any water from the surface after 
 each use.
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With help, carefully lift the bath into place and 
make sure it is level and resting on all support blocks.

COMPLETE INSTALLATION



K-75816X-GR58-WK/
K-75817X-GR58-WK/K-75818X-GR58-WK

1/2" ทอ่นํ �าดี

Ø2" ทอ่นํ �าทิ �ง

500-700

©2015 Kohler Co.1023730-X2-B

ขอแนะนำการติดตั้งและการดูแลรักษา

อางอาบน้ำแบบฝง

ชอ่งซอ่มบํารุง

ผนงัของ
แผน่กระเบื �อง

กระเบื �องอิฐ

ซีเมนต์

ผนงั

อา่งอาบนํ �า

อา่งอาบนํ �า

อิฐ

อา่งอาบนํ �า

2 มม.

ผนงัของ

แผน่กระเบื �อง

กระเบื �อง อิฐ

ปกูระเบื�อิง ทาซิลิโคน

Ø2" ทอ่นํ �าทิ �ง

500-700
มม.

1/2" ทอ่นํ �าดี

ข้อมูลสาํคัญ

• อา่งอาบนํ �าต้องวางบนขารองรับ
• ห้ามใช้ขอบอา่งอาบนํ �าเพื�อการรับนํ �าหนกั
• พื �นรองรับต้องมีความมั�นคงและแข็งแรงในการรองรับ
 นํ �าหนกัอา่งอาบนํ �า โดยอ้างอิงข้อมลูนํ �าหนกัที�เหมาะสม
 จากเอกสารระยะการตดิตั �ง
• ตรวจสอบระยะการตดิตั �งกบัพื �นที�ของห้องนํ �าให้เหมาะสม
 สําหรับอา่งอาบนํ �าของทา่น
• ให้มั�นใจวา่ พื �นที�สําหรับการตดิตั �งได้ระดบั
• เตรียมขนาดโครงสร้างให้เหมาะสมกบัอา่งอาบนํ �า
• เตรียมทางระบายนํ �าด้านใต้ของอา่งอาบนํ �า
• เตรียมชอ่งสําหรับการตดิตั �งอปุกรณ์ตา่งๆ ที�ใช้ร่วมกบั
 อา่งอาบนํ �า
• ตรวจสอบระบบสขุาภิบาลและกฏหมายควบคมุอาคาร

โปรดอา่นวิธีการตดิตั �งที�แนบมากบัผลติภณัฑ์
ก่อนเริ�มการตดิตั �ง

หากเป็นการตดิตั �งก๊อกนํ �าที�ขอบอา่งอาบนํ �าให้มั�นใจวา่ไมมี่
สิ�งใดตดิขดัหรือขวางทางสะดืออา่งและทอ่นํ �าล้นก่อนการ
เจาะรูยดึเพื�อตดิตั �งก๊อกนํ �า

ข้อควรระวัง: ความเสี�ยงซึ�งอาจทาํให้ได้รับบาดเจบ็
อา่งอาบนํ �ามีนํ �าหนกัมาก ควรเคลื�อนย้ายด้วยความ
ระมดัระวงั

ตดิตั �งวาล์วก๊อกนํ �าตามคําแนะนําการติดตั �งของผู้ผลติ
ห้ามตดิตั �งฝาครอบวาล์วก๊อกนํ �า จนกระทั�งตดิตั �ง
อา่งอาบนํ �าเสร็จสิ �น ทดลองเปิดวาล์วนํ �าร้อนและนํ �าเย็น
เพื�อตรวจสอบการรั�วซมึ

เปิดนํ �าลงอา่งอาบนํ �า เพื�อตรวจสอบการรั�วซมึของ
ทอ่นํ �าทิ �ง

ข้อควรระวัง: ความเสี�ยงซึ�งอาจทาํให้ทรัพย์สิน
เสียหาย ให้มั�นใจวา่ทอ่นํ �าทิ �งไมเ่กิดการรั�วซมึ

เตรียมพื �นที�ตดิตั �ง

ข้อพงึระวัง: พื �นที�รองรับอา่งอาบนํ �าจะต้องสามารถรับ
นํ �าหนกัได้อยา่งน้อย 210 กิโลกรัม/ตารางเมตร

จดัเตรียมอ่างอาบนํ �า
ตดิตั �งทอ่นํ �าทิ �งเข้ากบัอา่งอาบนํ �าตามคําแนะนําการตดิตั �ง
ของผู้ผลติ อยา่ตอ่ทอ่พกันํ �าเข้ากบัทอ่นํ �าทิ �งในขั �นตอนนี �

ก่ออิฐหรือซีเมนต์เพื�อเป็นโครงสาํหรับรองรับอา่งอาบนํ �า

ข้อสังเกต: ตดิตั �งชอ่งซอ่มบํารุงเพื�อความสะดวก
ในการบํารุงรักษาผลติภณัฑ์

2 ทากาวบริวณด้านใต้ของอา่งอาบนํ �า เพื�อยดึตดิกบัอิฐ
รองรับนํ �าหนกั

3 ตดิตั �งทอ่นํ �าทิ �งเข้ากบัอา่งอาบนํ �า
วางและจดัตําแหนง่ของอา่งอาบนํ �า 
จากนั �นตรวจสอบระดบัของอา่งอาบนํ �า

4 ปกูระเบื �องผนงั และเคาน์เตอร์อา่งอาบนํ �า โดยเว้น
ชอ่งวา่ง 2 มม. ระหวา่งขอบอา่งอาบนํ �าและโครงอิฐ
หรือคอนกรีต

5 ทาซลิโิคนรอบขอบอา่งอาบนํ �า บริเวณผนงัและ
เคาน์เตอร์อา่งอาบนํ �า

การดแูลรักษาและการทาํความสะอาด
เพื�อประสทิธิภาพสงูสดุในการดแูลรักษาและทําความ
สะอาด ผลติภณัฑ์ของทา่น โปรดปฏิบตัติามคําแนะนํา 
ดงันี �
• ตรวจสอบผลติภณัฑ์ทําความสะอาดก่อนใช้งาน
   ทกุครั �ง โดยทดสอบบนพื �นผิวผลติภณัฑ์ที�ไมส่ามารถ
   สงัเกตเหน็ได้
• ล้างนํ �าออกทนัทีหลงัจากใช้ผลติภณัฑ์ทําความสะอาด
 และเช็ดผลิตภัณฑ์ให้แห้งเพื�อไมใ่ห้ละอองนํ �าตกค้าง
 บนพื �นผิวของผลติภณัฑ์
• ห้ามแชนํ่ �ายาทําความสะอาดบนพื �นผิวของผลติภณัฑ์
• ใช้ฟองนํ �าชบุนํ �าหมาดๆ หรือผ้านุม่ทําความสะอาด
 ห้ามใช้วสัดขุดัผิว เชน่ แปรงขดั หรือแผน่ขดัในการ
 ทําความสะอาด
• เทคนิคทําความสะอาดที�ดีที�สดุคือ ล้างนํ �าทําความ
 สะอาดและเช็ดพื �นผิวของผลติภณัฑ์ให้แห้งทกุครั �ง
 หลงัจากใช้งาน
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ยกอ่างอาบนํ� �าวางบนบริเวณที�จดัเตรียมไว้
อย่างระมดัระวงั
ตรวจสอบอ่างอาบนํ�าใหแ้น่ใจว่า ไดร้ะดบัเท่ากนั
ทั�งสี�ดา้น

การตดิตั �งให้สมบรูณ์
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