Montaj Adımları / Shower channel instaltation steps

PH SLIM Duş kanalının beton zemine
yerleşimi / Mountage of drain on concrete

PH SLIM Duş kanalının tesisata
bağlanması / Connect drain body to wase-pipe

PH SLIM Duş kanalı zemin izolasyonu /
Apply waterprofing

PH SLIM Duş kanalı gövdesini mailin en düşük noktasına
yerleştirin. Ayakları kullanarak kotunu ayarlayın ve teraziye
getirin.
Level horizontally and vertically, set at the bottom of slope
in the floor.

PH SLIM çıkış borusunu tesisat borusuna bağlayınız.
Koruyucu straforu tıkanmaya karşı üzerine koyunuz. Duş
kanalına doğru minimum %1 eğim vererek düzeltme
betonunu veriniz. /Connect drain body to waste-pipe. Put the
protective stropor on it in case of blokage. Fill in the surraunding
of channel with screed. Maintain of slope of minimum 1%
towards to channel.

Düzeltme betonuna astar sürünüz. İzolasyon bandını metal-beton
birleşimine uygulayınız. Yatay ve düşey tüm yüzeylere su yalıtım
malzemesi uygulayınız. / Apply priming coat to leveling concrete.
Apply waterprofing to wall and floor. Adhere the izolation tape
to the metal-concrete.
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PH SLIM Duş kanalı montajı /
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Tüm alana minimum 2 kat sürme izolasyon ile yalıtım yapınız.
İzolasyon bandının boşluk kısmını keserek straforu yerleştiriniz.
Insulate the whole surface minimum 2 layer with sliding isolation.
Cut the gap of the insulation tape and insert the styropor.

Seramik yapıştırıcısını alana yayınız. Seramik uygulaması
tamamlanana kadar koruyucu straforu çıkarmayınız.
Spread the ceramic adhesive to the surface. Do not remove the
protective styropor until the ceramic application is completed.

Koruyucu straforu çıkararak metal çerçeveyi yerleştiriniz.
Remove the protective styropor and place the metal sash.
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Seramik uygulaması bitinceye kadar koruyucu straforu
çıkartmayınız. / Do not remove the protective styropor until
the ceramic application is completed. After ceramic application.
Remove the protective styropor.

Kapağı boşluksuz yerleştiriniz. / Cover tankwithout leaving
a blank.

