
BANYO KÜVET MONTAJ UYGULAMASI



Dikkat Edilecek Noktalar!
• Küvetin, duvar karolar› döflendikten ve banyodaki inflaat faaliyetleri bittikten sonra monte edilmesini öneririz.
• Küvet ile ilgili teknik ölçüler, ‘Teknik Bilgiler Föyü‘nde verilmektedir.
• Batarya uygulamas›, ‘Teknik Bilgiler Föyü’nde gösterilen flekilde yap›lmal›d›r.
• E¤er duvardan küvet bataryas› tercih ediliyorsa uygun olan bataryay› ‘Teknik Bilgiler Föyü‘nde verilen ölçüler do¤rultusunda

önceden duvara monte ediniz.
• Montaj öncesinde küvetin konaca¤› zeminin terazide, duvar köflelerinin 90˚ oldu¤u kontrol edilmelidir.
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1- Küvet, alt yap›s› haz›rlanm›fl zemine monte edilmelidir.

2- E¤er küvet paletli ambalaj ile sat›n al›nm›flsa, ayak setlerinin küvete monte edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ayak boru profilleri
küvete tak›lmak üzere haz›rlan›r. Küvet temiz bir zemine ters çevrilerek “U” fleklindeki ayak boru profiller boru pabuçlar›n içine 
tak›l›r ve küvet taban›ndan iki adet vidayla sabitlenir.

3- Boru pabuçlar›n vidalar› s›k›l›r.
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4- Küvet üzerindeki koruyucu folyonun duvara temas eden ve sifon çevresine gelen bölümleri ayr›l›r. Folyonun tamam› ancak küvet
montaj› bitirilip banyodaki tadilat bittikten sonra ç›kar›lmal›d›r.

5- Küvet montaj yap›lacak yere yerlefltirilir.

6- Ayaklar panel yüksekli¤inde ayarlanarak teraziye al›n›r. (Panel yüksekli¤i için Teknik Bilgiler Föyü’ne bak›n›z).
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7- Ayak kontra somunlar› s›k›l›r.

8- Ayak montaj delikleri iflaretlenir. (Dikkat! Alttan ›s›tmal› ve izolasyonlu zeminlerde kesinlikle delinmemelidir.)

9- Duvar ask› elemanlar›n›n yerleri (Teknik Bilgiler Föyü’ndeki ‘Plan’ teknik çiziminde ‘A’ ile gösterilen noktalar) iflaretlenir.
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10- Tafl›ma amaçl› duvar ask› eleman›n›n yeri iflaretlenir (Teknik Bilgiler Föyü’ndeki ‘Plan’ teknik çiziminde ‘b’ ile gösterilen nokta). 
Bu ifllem ulafl›lamayacak dip noktalara uygulan›r.

11- Duvar ask› elemanlar›n› takmak üzere duvar karolar› üzerinde iflaretlenen noktalar 10’luk matkap ile delinerek duvar ask› 
elemanlar› sabitlenir. (Teknik Bilgiler Föyü’nde ‘Duvar Ask› Detaylar›’ fleklinde gösterildi¤i gibi).

12- Küvet sifonu montaj için haz›rlan›r. (Bu aflamada küvetin üzerindeki koruyucu folyonun sifon deli¤i çevresine gelen k›s›mlar›n› 
ç›kartmay› unutmay›n›z).
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13- Sifon gider contas› ve taflma contas›na silikon çekilir.

14- Haz›rlanan küvet sifonu monte edilir.

15- Duvar ask› elemanlar›n›n kullan›ld›¤› durumlarda küvet ayaklar›n› yere sabitlemeye gerek yoktur. Ancak gönyesiz duvarlarda 
küvet ayak montaj delikleri 7*8’lik matkap ile delinir. (Dikkat! Alttan ›s›tmal› ve izolasyonlu zeminlerde kesinlikle delinmemelidir).
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16- Küvet ayaklardan yere vidalan›r.

17- Duvar ask› elemanlar›n›n kelebek somunlar› s›k›larak küvet duvara sabitlenir.

18- Sifon ç›k›fl ucu at›k su giderine ba¤lan›r. S›zd›rmazl›k testi yap›l›r.
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22- Küvet – duvar aras› silikon çekilerek s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.

23- Gerekli oldu¤u durumlarda ayr›ca kenar ç›tas› uygulamas› yap›labilir. Ancak kenar ç›tas› uygulamas›ndan önce küvet – duvar 
aras› izolasyon kesinlikle sa¤lanm›fl olmal›d›r. Kenar ç›tas›, hem küvete hem de duvara gelen her iki yüzeye de boydan boya 
silikon çekilerek monte edilir.

24- Küvet montaj› tamamlanm›flt›r.

19- Panel destek lamalar› ayarlanarak vidalan›r.

20- Panellerin koruyucu folyolar› ç›kar›l›r.

21- Dikdörtgen küvetlerde önce yan panel, sonra ön panel yerine tak›l›r. Köfle küvetlerde ise panelin tutturulmas› amac›yla küvetin
ön kenar eteklerinin alt›nda panel montaj› için sabitlenmifl metal klipsleri vard›r. Panel, üst k›vr›m› bu klipslere tutturulacak flekilde
bir köfleden bafllayarak tak›l›r.
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VitrA Küvet San. ve Tic. A.fi.’nin

önceden haber vermeksizin ürün üzerinde teknik de¤ifliklik yapma hakk› sakl›d›r.






