
: Square-w�th Insulat�on / Kare Yalıtımlı

Yandan çıkıșlı
S�deward outlet

Vert�cal outlet

Descr�pt�on / Tanım 

Alttan çıkıșlı

S�ze / Ebat (cm)

We�gth / Ağırlık (kg)

10

1

15

1,2

:

:

80

800

70

700A (mm.)

Plan of the cover
Kapak Planı

1

Sect�on
Kes�t 

3

2

Plan of the s�phon
Alt hazne planı

V-Flow / Style

Her yöne hassas ayarlanab�len 
patentl� eksantr�k süzgeç başlığı

Patented, eccentr�c, all d�rect�onal
adjustable frame

Patented lower body w�th appropr�ate
h�gh flow rate su�table for wall front
appl�cat�on

Duvar önü kullanıma uygun yüksek
deb�ye sah�p patentl� alt gövde

Flow rate / Deb� (L) : 32 36



/ Uygulama Kes�t Detayı

/ Style Uygulama Kes�t Detayı 

/ Style Ürün Açılım ŞemasıAssembly

Appl�cat�on Cross Sect�on Deta�ls

Appl�cat�on Sect�on Deta�l



Installat�on Steps / Montaj Adımları

• 
• Shower channels should be appl�ed w�th the slope concrete before Ceram�c appl�cat�on.

REALIZE THE INSTALLATION IN LINE WITH THE USER GUIDE PROVIDED

• Slope should be g�ven to the floor accord�ng to techn�cal sheet, us�ng slope profiles suppl�ed.
• Us�ng the �solat�on tape suppl�ed �n the package �s necessary for appl�cat�ons.

• KUTU İÇERİSİNDEKİ TÜM PARÇALAR UYGULAMAYA YARDIMCI VE KULLANIM AMAÇLIDIR.
   LÜTFEN MONTAJ VE BAKIM KULLANIM TALİMATINA UYGUN YAPINIZ.
• Kullanılacak mekanda seram�k döșenmem�ș olması gerek�r.
• Duș kanalları mey�l beton așamasında uygulanmalıdır.
• Uygulamalarda paket �ç�nden çıkan �zolasyon bandı kullanılmalıdır.



UYARILAR

• D�kkat: Uygulama b�t�r�lene kadar ürün yüzey�ndek� koruyucu film kes�nl�kle sökülmemel�d�r.
• Uygulamaları ver�len uygulama kılavuzu doğrultusunda yapınız.
• Uygulamadan önce hata ya da kusuru varsa ürün kontrol ed�lmel�d�r. Montaj sonrası sorumluluk kabul ed�lmez.
• Kesme ve delme �șlemler�nde ürüne zarar vermeyecek çel�k kes�c� aletler kullanınız.

WARNING
• Do not r�p off the protect�ve cover film unt�l the whole appl�cat�on �s fin�shed.
• Carry out the processes through user gu�de.
• Adhes�ves should be appl�ed to both s�des (both the product and wall or floor)
• Use cutt�ng and dr�ll�ng tools wh�ch enable to cut steel w�thout damag�ng product.

• Uygulama sırasında ürünü yüzeye yapıștırmak �ç�n sert c�s�mler kullanmayınız. Örneğ�n plast�k tokmak, 
   çek�ç vs.
• Paslanmaz çel�k oks�jene �ht�yaç duyar, kalıntıların yüzeyde b�r�kmes� çel�ğ� oks�jenden yoksun 
   bırakarak korozyona neden olab�l�r.
• K�rlenmey� ve toz b�r�kmes�n� engellemek �ç�n düzenl� yıkayarak yüzey� kuru ve tem�z tutun.
• Çamașır suyu as�t tuz ruhu seram�k tem�zleme k�myasalları g�b� ağartıcı madde veya klor �çeren 
   tem�zl�k malzemeler� ürünlerde leke yapacağından temas ett�rmey�n�z . Bu malzemeler�n temas ett�ğ� 
   yüzeyler� hemen bol su �le yıkayınız.
• Paslanmaz çel�k ç�z�leb�len b�r malzemed�r. Bu yüzden sert yüzeyl� araç ve aletler, örneğ�n tel fırça 
   veya tel sünger ve benzer� araçlar sürtülmemel�d�r.
• Tüm ürünler 304 kal�te 1.sınıf çel�kten üret�lmekted�r.

• Do not use sharp tools when mount�ng the t�le to the surface.. for example any plast�c and r�g�d or 
   metall�c tool.
• Sta�nless steel needs oxygen. Rema�ns accumulat�ng on the surface make the steel unoxygenated so 
   �t causes corros�on. To avert d�rty and dusts, keep surface dry and clean by clean�ng often.
• Do not contact bleach or I�qu�ds, ac�d, hydrochlor�c ac�d and chem�cal to clean ceram�cs that conta�n 
  chlor�ne to the t�les long t�me because they cause blot.
• Sta�nless steel �s a scratchable mater�al. Do not use tough tools and mater�als. Do not rub w�th 
   brushes or sponges.
• Use steel pol�sher creme.

Uygulama ve sonrasında kaynaklanab�lecek sorunlar çel�ğ�n 304 kal�te olmasının garant� ed�lmes� �le sınırlıdır.

K�myasal dayanım gerekt�ren alanlar, Den�z suyu, Havuz g�b� uygulamalar �ç�n 316 kal�te kullanılması öner�lmekted�r.   

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:

POINTS TO NOTICE

    ac�de/ as�t
chlor�ne/ klor�n

* Eczacıbașı Yapı Geeçler� San. ve T�c. A.Ș. önceden haber vermeks�z�n, ürünler ve tekn�k detaylarda değ�ș�kl�k yapma hakkını saklı tutar.

2017-02* Eczacıbaşı Bu�ld�ng Mater�als Co. always keeps the r�ght to make any techn�cal changes on the product w�thout pr�or not�ce.
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