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Important Information
IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!: Please leave these instructions for the consumer. They contain 
important information.

CAUTION: Risk of personal injury. Cast iron baths are extremely heavy. Wear appropriate safety  
equipment when installing these products.

CAUTION: Risk of product or property damage. Do not support the bath by the rim.

Thank You for Choosing Kohler Company

Tools and Materials

Thank you for choosing Kohler. Kohler craftsmanship offers you a rare combination of proven performance 
and graceful sophistication that will satisfy you for years to come. The dependability and beauty of your Kohler  
product will surpass your highest expectations. We’re very proud of our products here at Kohler and we know 
you will be too.

Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation 
or performance problems, please don’t hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on  
back cover.

All information in this manual is based upon the latest product information available at the time of publication. 
At Kohler, we constantly strive to improve the quality of our products. We reserve the right to make changes in 
product characteristics, packaging or availability at any time without notice.

Thank you for choosing Kohler Company.

Before You Begin
¨ Observe all local plumbing and building codes.
¨ Before moving the bath, carefully plan the installation area. This bath is heavy and will not easily fit through 

doorways.
¨ To ensure a successful installation, the floor must be level.
¨ Provide adequate floor support. 
¨ Floor support under bath must provide for a minimum of 270 kg/square meter loading.
¨ Ensure that the drain location corresponds to the bath outlet.
¨ The illustrations shown may not represent your actual product. The installation instructions still apply.

¨ Uncrate and inspect bath for damage. Leave all materials in the crate during construction to prevent damage.

Plus:
• Conventional woodworking tools and materials
• Drop cloth
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CAUTION: Risk of property and product damage. Ensure a watertight seal on the bath drain connections.

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

CAUTION: Risk of personal injury. Cast iron baths are extremely heavy. Obtain sufficient help to carefully 
lift or move the bath.

Prepare the Site

Install Plumbing

Install Drain

¨ Old Bath Removal (if necessary)
¨ Apply the finished flooring material prior to installing the bath.
¨ Ensure the finished floor is level before proceeding with the bath installation.

Subfloor Preparation
	 • Check the flooring under the bath, and make repairs as needed. Make sure the subfloor is level.

Plumbing Preparation
	 • Position the plumbing according to rough-in dimensions. Cap the supplies and check for leaks.

¨ When the bath is securely positioned, connect the drain to the trap. See fig. A, B, C.
¨ Install the faucet and fittings. Open the hot and cold water valves, and check the supply connections for leaks.
¨ Run water into the bath, and check the drain connections for leaks.

¨ Install the drain on the bath according to the drain manufactuer’s instructions. 
¨ Use at least four people to carefully place the bath at the desired place.

Fig. A Fig. B

Connect Here

Fig. C

Connect Here Connect Here

Silicone Filler
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Install the Adjusting Bath Legs

NOTICE: All housekeeping and maintenance employees must be trained in the proper cleaning of Kohler 
bathtubs. Post a copy of this notice in a readily-visible location.

¨ Do not allow the feet or drain hole to scrape the floor  
during installation, or you could damage the enamel.

¨ All baths are equipped with adjustable legs for proper  
level and height on all floors. The adjustment is 10 mm 
compared to dimension cited on price list. Do not seal legs 
to the floor.

¨ Check for level along the top of the side of the bath and 
across the drain end.

WARNING: Risk of personal injury. Wear personal 
protective equipment and obtain sufficient help  
to carefully lift or move the bath. Cast iron baths  
are extremely heavy. If the cast iron bath is not lifted 
properly, personal injury may occur.

Bolt
M10 x 45

Adjusting Bath Legs

Bolt
M12 x 50

Bath

Clean-up After Installation

Important Consumer Information

When cleaning up after installation, do not use abrasive cleansers as they may scratch and dull the surface.  
Use warm water and liquid, non-abrasive detergent to clean the surface.

Stubborn stains, paint, or tar can be removed with turpentine or paint thinner. Do not allow cleaners containing 
petroleum distillates to remain in contact with the bath surface for long periods of time. Plaster can be removed 
by scraping with wood edge. Do not use metal scrapers, wire brushes, or other metal tools. One of the powder 
type detergents may be used on a damp cloth to provide mild abrasive action to the residual plaster.

The Safeguard slip resistant surface on this bathtub meets or exceeds the requirements of ASME/ANSI for 
A112.19.1M slip resistance.

DANGER: Risk of product damage. Improper maintenance or cleansers may permanently remove the slip 
resistant surface on Kohler bathtubs.

¨ Do not use steel wool, wire brushes, metal scrapers or abrasive sponge pads to clean a Kohler bathtub. 
¨ Do not use buffing machines on the slip resistant surface. 
¨ Do not use high alkaline or strong acid cleansers. 
¨ Do not use abrasive cleansers.
¨ Use only non-abrasive cleansers and a soft nylon brush to clean the slip resistant surface.
¨ When using commercial cleansers, use cleansers with a pH of between three and eight.
¨ Follow cleanser manufacturer instructions very carefully.
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ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้สุขภณัฑ์โคห์เลอร์

ข้อมูลส�ำคัญ

คู่มือแนะนำ�ก�รติดตั้งและก�รดูแลรักษ�

อ่�งอ�บนำ้�เหล็กหล่อแบบตั้งลอย

ข้อส�ำคัญถงึผู้ตดิตัง้!  คูมื่อนีมี้ข้อมลูส�าคญั โปรดมอบเอกสารให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์

ข้อควรระวัง  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภณัฑ์หรือทรัพย์สินเสียหำย  ห้ามยกอา่งอาบน�า้จากขอบอา่ง

 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นได้เลอืกใช้ผลติภณัฑ์โคเลอร์ ผลติภณัฑ์ของโคห์เลอร์ถกูสร้างสรรค์อยา่งปราณีตโดยผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ 
จงึเปรียบประดจุดัง่ประติมากรรมชิน้เอกท่ีมีความโดดเดน่ทัง้ในด้านประโยชน์ใช้สอย ผสมผสานไปกบัความหรูหรางดงามในดีไซน์ท่ี
ภมิูฐานของผลติภณัฑ์ ก่อให้เกิดความสนุทรียภาพทางอารมณ์ท่ีควรคา่แก่การเป็นเจ้าของตราบนานเทา่นาน ทา่นจะภมิูใจในผลติภณัฑ์ 
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเหมือนกบัเราท่ีมีความภมิูใจในผลติภณัฑ์พร้อมกบัคณุภาพภายใต้ช่ือเสียงของโคห์เลอร์

 โปรดสละเวลาสกัครู่เพ่ือศึกษาคู่มือก่อนการติดตัง้ หากท่านพบปัญหาเก่ียวกบัการติดตัง้หรือสขุภณัฑ์ กรุณาติดต่อเราทนัที 
เบอร์โทรศพัท์และเวป็ไซต์ของเราได้แจ้งอยูบ่นปกหลงั

 ข้อมลูในคูมื่อเลม่นีม้าจากข้อมลูผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีมีอยูใ่นชว่งเวลาการจดัพิมพ์ บริษัทฯ ได้พฒันาผลติภณัฑ์ตอ่เน่ืองอยา่งสม�า่เสมอ 
ดงันัน้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ท่ีมีอยูโ่ดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

 ขอขอบพระคณุท่ีทา่นเลือกใช้สขุภณัฑ์โคห์เลอร์

เคร่ืองมือและอุปกรณ์

เพิ�มเตมิ
• เครื�องมือที�ใช้สําหรับงานไม้
• ผ้าสะอาด

ก่อนกำรตดิตัง้

¨ ตรวจสอบระบบสขุาภิบาลและกฎหมายควบคมุอาคาร
¨ ก่อนเคลื่อนย้ายอ่างอาบน�า้ ให้ตรวจสอบพืน้ท่ีบริเวณท่ีท�าการติดตัง้ เน่ืองจากอ่างอาบน�า้มีน�า้หนกัมากและเคลื่อนผ่านประต ู

ไมง่า่ย
¨ ผนงัและพืน้จะต้องตัง้ฉากและได้ระดบั
¨ พืน้ส�าเร็จสามารถรองรับอา่งอาบน�า้ได้
¨ พืน้ท่ีใช้รองรับอา่งอาบน�า้ต้องสามารถรับน�า้หนกัอยา่งน้อย 270 กก./ตร.ม.
¨ ให้มัน่ใจวา่ บริเวณพืน้ท่ีทอ่น�า้ทิง้รองรับกบัทอ่น�า้เสียของอา่งอาบน�า้ได้

¨ รูปภาพท่ีแสดงอยูใ่นขัน้ตอนการตดิตัง้ผลติภณัฑ์อาจจะแตกตา่งไปจากรุ่นผลติภณัฑ์ท่ีทา่นก�าลงัตดิตัง้  ข้อแนะน�าการตดิตัง้สามารถ 
ใช้ร่วมกนัได้

¨ ตรวจสอบผลติภณัฑ์ใหมว่า่ช�ารุดหรือไม ่น�าผลติภณัฑ์กลบัลงกลอ่งกระทัง่ทา่นพร้อมท่ีจะท�าการตดิตัง้เพ่ือป้องกนัความเสียหาย

ข้อควรระวัง  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ร่ำงกำยได้รับบำดเจบ็  อา่งอาบน�า้เหลก็หลอ่มีน�า้หนกัมาก สวมใสอ่ปุกรณ์เพ่ือความ 
ปลอดภยัเม่ือตดิตัง้ผลติภณัฑ์นี ้
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ข้อควรระวัง  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภณัฑ์หรือทรัพย์สินเสียหำย  ให้แนใ่จวา่ มีแหวนยางกนัน�า้ซมึอยูท่ี่ข้อตอ่ทอ่
น�า้ทิง้ทกุต�าแหนง่

ข้อควรระวัง  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภณัฑ์หรือทรัพย์สินเสียหำย  ให้แนใ่จวา่ มีแหวนยางกนัน�า้ซมึอยูท่ี่ข้อตอ่ทอ่
น�า้ทิง้ทกุต�าแหนง่

ข้อควรระวัง  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ได้รับบำดเจ็บ  อ่างอาบน�า้เหล็กหล่อมีน�า้หนกัมาก สวมใส่อุปกรณ์เพ่ือความ 
ปลอดภยัเม่ือตดิตัง้ผลติภณัฑ์นี ้

เตรียมพืน้ที่ตดิตัง้

ตดิตัง้ระบบสุขำภบิำล

ตดิตัง้สะดอือ่ำง

¨ ถอดอา่งอาบน�า้ชดุเก่าออก (หากมี)
¨ ปพืูน้ส�าเร็จให้เรียบร้อยก่อนด�าเนินการตดิตัง้อา่งอาบน�า้
¨ ให้มัน่ใจวา่ พืน้ส�าเร็จต้องได้ระดบัก่อนด�าเนินการตดิตัง้อา่งอาบน�า้

เตรียมพืน้
 • ตรวจสอบพืน้ส�าเร็จใต้อา่งอาบน�า้ ให้ท�าการซอ่มแซมหากจ�าเป็น จากนั้นให้มัน่ใจวา่ พืน้ต้องได้ระดบั

เตรียมระบบสุขำภบิำล
	 • วางต�าแหนง่ระบบทอ่น�า้ดีและทอ่น�า้ทิง้ให้สอดคล้องกบัระยะตดิตัง้ของผลติภณัฑ์ ปิดทางน�า้ดี และตรวจสอบการร่ัวซมึ

¨ เม่ืออา่งอาบน�า้อยูใ่นต�าแหนง่ท่ีต้องการตดิตัง้ ให้ตดิตัง้สะดืออา่งเข้ากบัทอ่น�า้ ดภูาพแสดงประกอบ ก, ข, ค
¨ ตดิตัง้ก๊อกน�า้และอปุกรณ์ จากนัน้เปิดวาล์วน�า้ร้อนและน�า้เยน็เพ่ือตรวจสอบการร่ัวซมึของข้อตอ่
¨ เปิดน�า้ลงอา่งอาบน�า้ จากนัน้ตรวจสอบการร่ัวซมึบริเวณข้อตอ่ตา่งๆ

¨ ประกอบสะดืออา่งเข้ากบัอา่งอาบน�า้ตามค�าแนะน�าการตดิตัง้ของผู้ผลติ
¨ เคลื่อนย้ายผลติภณัฑ์อยา่งระมดัระวงั โดยจดัให้มีผู้ชว่ยยกผลติภณัฑ์อยา่งน้อย 4 คน

ภาพ ก. ภาพ ข.

ภาพ ค.

ขนัข้อตอ่ที�นี�

ขนัข้อตอ่ที�นี�ขนัข้อตอ่ที�นี�

ยาซลิโิคน
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อันตรำย  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหำย  การบ�ารุงรักษาท่ีไม่ถกูวิธีหรือผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาดอาจจะ
ขจดัผิวกนัลื่นบนอา่งอาบน�า้

ตดิตัง้ขำอ่ำงอำบน�ำ้

ท�ำควำมสะอำดหลังจำกกำรตดิตัง้

ข้อส�ำคัญส�ำหรับผู้ใช้งำน

¨ ห้ามให้ขาอา่งอาบน�า้และทอ่น�า้ทิง้ขดูกบัพืน้ระหวา่งการตดิตัง้ 
ซึง่อาจท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผิวเคลือบอีนาเมล

¨ ขาอ่างอาบน�า้สามารถปรับความสงูได้ 10 มม. ตามความ
เหมาะสม ขึน้อยู่กบัความสงูของพืน้ ห้ามยึดขาอ่างอาบน�า้
กบัพืน้

¨ ตรวจสอบระดบัน�า้บนขอบอา่งอาบน�า้ให้ได้ระดบัทกุด้านและ
ตัง้ฉากกบัปลายทอ่น�า้ทิง้

ข้อพงึระวัง  ผู้ดแูลรักษาและท�าความสะอาดผลิตภณัฑ์ต้องได้รับความรู้เก่ียวกบัการท�าความสะอาดอ่างอาบน�า้ของโคห์เลอร์ ควร
จดัพิมพ์และแจ้งข้อพงึระวงันีใ้นบริเวณสงัเกตเหน็ได้

¨ ห้ามใช้แปรงลวด, แผน่ขดัโลหะ หรือฟองน�า้ชนิดหยาบท�าความสะอาดอา่งอาบน�า้โคห์เลอร์
¨ ห้ามใช้เคร่ืองขดับนพืน้ผิว
¨ ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดท่ีมีอลัคาไลน์ความเป็นดา่งสงูหรือกรดสงู
¨ ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน
¨ ใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดท่ีไมมี่ฤทธ์ิกดักร่อนและใช้แปรงไนลอนชนิดออ่นนุม่ท�าความสะอาดพืน้ผิวอา่งอาบน�า้
¨ เม่ือใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดโดยผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดนัน้มีคา่ความเป็นกรดดา่งระหวา่งคา่ ph 3-8
¨ ปฏิบตัวิิธีการใช้งานตามค�าแนะน�าของผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดนัน้ๆ

อันตรำย  ควำมเส่ียงซึ่งอำจท�ำให้ได้รับบำดเจบ็ 
สวมอปุกรณ์เพ่ือความปลอดภยัและจดัหาเคร่ืองมือส�าหรับ 
การเคลื่อนย้ายอ่างอาบน�า้ อ่างอาบน�า้เหล็กหล่อมี 
น�า้หนกัมาก หากเคลือ่นย้ายอยา่งไมร่ะมดัระวงัอาจท�าให้ 
ได้รับบาดเจ็บได้

โบลท์
M10 x 45

โบลท์
M12 x 50

อา่งอาบนํ �า

ขาอ่างอาบนํ�า
สามารถปรบัระดบัได้

 เม่ือมีการท�าความสะอาดหลงัจากการติดตัง้ ห้ามใช้ผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนซึง่อาจจะท�าให้พืน้ผิวลอกหรือ
ดา่ง ให้ใช้น�า้ยาท�าความสะอาดผสมกบัน�า้อุน่ หรือผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดท่ีไมมี่ฤทธ์ิกดักร่อนท�าความสะอาดพืน้ผิว

 ใช้น�า้มนัสนหรือทินเนอร์ส�าหรับการท�าความสะอาดคราบฝังแนน่, สี, หรือคราบน�า้มนั ห้ามใช้ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดท่ีมีสว่น
ผสมของ Petroleum Distillates เพ่ือลดการตกค้างบนพืน้ผิวอา่งอาบน�า้เป็นเวลานาน ห้ามใช้แปรงลวดหรืออปุกรณ์โลหะ

อา่งอาบน�า้รุ่นนีมี้พืน้ผิวกนัลื่นบนอา่งอาบน�า้ซึง่ผา่นมาตรฐาน ASME/ANSI A112.19.1M 

Kohler Co. 7 1066115-X2-A



บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

ชั้น 16 อ�ค�รจัสมิน ซิตี้,  2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ 10110

ลูกค้�สัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222 โทรส�ร 0 2204 6224

E-mail: callcenterthailand@kohler.com

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
Call Center Tel. +(66) 2204 6222 Fax. +(66) 2204 6224

1066115-X2-A


