
: Shower Channel / Duș Kanalı

Yandan çıkıșlı
Sideward Outlet

Vertical outlet
Alttan çıkıșlı

Description / Tan›m 

Size / Ebat (cm)

Weigth / Ağırlık (kg)

80

5,1

70

4,6

60

4,2

50

3,5

30

2,2

:

:

80
800
746
890
800
750
70
91
57

70
700
646
790
700
650
70
91
57

60
600
546
690
600
550
70
91
57

50
500
446
590
500
450
70
91
57

30
300
246
390
300
250
70
91
57

A
B
C
D
E
F - Yandan Çıkışlı S Sifon 60
F - Yandan Çıkışlı S Sifon 81
F - Alttan Çıkışlı S Sifon*

V-Flow / Premium

Plan of the cover
Kapak Planı
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Plan of the siphon
Alt hazne planı

Section
Kesit 
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S type side outlet siphon /
S tipi yandan çıkıșlı sifon

H:80 mm
Debi tek sifon ile 60 l/dak.
Debi çift sifon ile 112 l/dak.
Row: with one siphon 60 l/min.
Row: with two siphons 112 l/min.

H:60 mm
Debi tek sifon ile 42 l/dak.
Debi çift sifon ile 78 l/dak.
Row: with one siphon 42 l/min.
Row: with two siphons 78 l/min.

Debi tek sifon ile 48 l/dak.
Debi çift sifon ile 86 l/dak.
Row: with one siphon 48 l/min.
Row: with two siphons 86 l/min.

Types of siphon
Sifon tipleri

Vertical outlet siphon /
Alttan çıkıșlı sifon



/ kaplama malzemesi covering material

/ yapıștırıcıadhesive

waterproof membrane / su sızdırmazlık bandı

 / izolasyon katmanıisolation layer

/ tesviye betonulevelling concrete

/ döșeme betonucovering concrete

uygulama için koruyucu kapak
protective cover for application

yalıtım bitimli alt metal kasa
metal subcase with insulation end piece

sifon sızdırmazlık ve bağlantı parçası
siphon connection and impermeability part

bakım gerektirmeyen yüksek kapasiteli yan çıkıșlı S sifon
maintenance-free high capacity side outlet S siphon

*Standart ölçü : 30-50-60-70-80
*Standart Size

/ masif üst kapak solid top cover

/ masif çerçevesolid frame

/ alt çıkıșlıvertical siphon

/ koku fermatürüodor part

/ helezon saç tutucuspiral hair holder

ses izolasyonu sağlayan kademeli yükseklik ayar parçası
scaling floor height adjustment part

/ Premium Uygulama Kesit Detayı 

/ Premium Ürün Açılım ŞemasıAssembly

Application Cross Section Details



• Application Steps / Uygulama Adımları

Installation Steps / Montaj Adımları
• REALIZE THE INSTALLATION IN LINE WITH THE USER GUIDE PROVIDED
• Shower channels should be applied with the slope concrete before Ceramic application.
• Slope should be given to the floor according to technical sheet, using slope profiles supplied.
• Using the isolation tape supplied in the package is necessary for applications.

• KUTU İÇERİSİNDEKİ TÜM PARÇALAR UYGULAMAYA YARDIMCI VE KULLANIM AMAÇLIDIR.
   LÜTFEN MONTAJ VE BAKIM KULLANIM TALİMATINA UYGUN YAPINIZ.
• Kullanılacak mekanda seramik döșenmemiș olması gerekir.
• Duș kanalları meyil beton așamasında uygulanmalıdır.
• Uygulamalarda paket içinden çıkan izolasyon bandı kullanılmalıdır.

Maintenance and Cleaning / Bakım ve Temizlik

Silikon ya da derz ile metal çerçeveyi 
sabitleyiniz. Ayar ișleminden sonra sabitleyici kapakları

tekrar takarak kapağı yerleștiriniz.

Re install the fixer covers after the
adjustment process and then place the cover.

Sifonu, kullanım sıklığınıza göre  anahtar
yardımıyla çıkararak temizleyiniz.

Remove the siphon with the help of switch
according to your use frequency and then
clean it. Temizlenen hazneye sifonu boșluksuz

yerleștiriniz.

Place the siphon to the cleaned tank without
leaving a blank.

Koruyucu straforu çıkararak metal çerçeveyi
yerleștiriniz.

Remove the protective styropor and place the
metal sash.

Metal çerçevedeki ayar vidalarıyla kotu terazi
ile her noktadan ayarlayınız.

Adjust the level through adjusting screw in
metal sash with scale from each point.

Seramik uygulaması tamamlanana kadar
koruyucu straforu çıkarmayınız.

Do not remove the protective styropor until the
ceramic application is completed.

Premium serisinde boșluk
metal çerçeveye göre
bırakılmalıdır.

Fix the metal sash with silicon or joint.

Spread the ceramic adhesive to the surface.
Seramik yapıștırıcısını alana yayınız.

Insulate the whole surface min 2 layer with
sliding isolation.
Tüm alana min 2 kat sürme izolasyon ile
yalıtım yapınız.

***For vertical outlet siphon / Alttan çıkıșlı sifon için
Drill the layer concrete with the help of drilling
core for the pipe connection.
Alt bağlantı için betonu karot ile min 120 mm
çapında kesiniz.

Connect the shower channel to the installation
and put the protective styropor on it in case of
blockage.
Duș kanalını tesisata bağlayınız ve koruyucu
straforu tıkanmaya karșı üzerine koyunuz.

Bevel the slant of leveling concrete min. 1%
towards shower channel.
Düzeltme betonunun meyilini  duș kanalına
doğru min  %1 eğimle veriniz.

Apply priming coat to leveling concrete. Adhere
the isolation tape to the metal concrete.
Düzeltme betonuna astar sürünüz. İzolasyon
bandını metal beton birleșimine yapıștırınız.

Adjust height adjusting set with scale according
to the ground level. Each step is 2mm.
Yükseklik ayar setini zemin kotuna göre terazi
ile ayarlayınız. Her kademe 2 mmdir.

S type side outlet siphon /
S tipi yandan çıkıșlı sifon

Vertical outlet siphon / Alttan çıkıșlı sifon Place the insulation finish metal case to the
adjusting set.
Yalıtım bitimli metal kasayı ayar setine
oturtunuz. 

Mount the subcase to the metal body with inserting sealing gasket.
Alt hazneyi alt metal kasaya sızdırmazlık contasını geçirerek sabitleyiniz.
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* Eczacıbaşı Building Materials Co. always keeps the right to make any technical changes on the product without prior notice.
* Eczacıbașı Yapı Geeçleri San. ve Tic. A.Ș. önceden haber vermeksizin, ürünler ve teknik detaylarda değișiklik yapma hakkını saklı tutar.

UYARILAR

• Dikkat: Uygulama bitirilene kadar ürün yüzeyindeki koruyucu film kesinlikle sökülmemelidir.
• Uygulamaları verilen uygulama kılavuzu doğrultusunda yapınız.
• Uygulamadan önce hata ya da kusuru varsa ürün kontrol edilmelidir. Montaj sonrası sorumluluk kabul edilmez.
• Kesme ve delme ișlemlerinde ürüne zarar vermeyecek çelik kesici aletler kullanınız.

WARNING
• Do not rip off the protective cover film until the whole application is finished.
• Carry out the processes through user guide.
• Adhesives should be applied to both sides (both the product and wall or floor)
• Use cutting and drilling tools which enable to cut steel without damaging product.

• Uygulama sırasında ürünü yüzeye yapıștırmak için sert cisimler kullanmayınız. Örneğin plastik tokmak, 
   çekiç vs.
• Paslanmaz çelik oksijene ihtiyaç duyar, kalıntıların yüzeyde birikmesi çeliği oksijenden yoksun 
   bırakarak korozyona neden olabilir.
• Kirlenmeyi ve toz birikmesini engellemek için düzenli yıkayarak yüzeyi kuru ve temiz tutun.
• Çamașır suyu asit tuz ruhu seramik temizleme kimyasalları gibi ağartıcı madde veya klor içeren 
   temizlik malzemeleri ürünlerde leke yapacağından temas ettirmeyiniz . Bu malzemelerin temas ettiği 
   yüzeyleri hemen bol su ile yıkayınız.
• Paslanmaz çelik çizilebilen bir malzemedir. Bu yüzden sert yüzeyli araç ve aletler, örneğin tel fırça 
   veya tel sünger ve benzeri araçlar sürtülmemelidir.
• Tüm ürünler 304 kalite 1.sınıf çelikten üretilmektedir.

• Do not use sharp tools when mounting the tile to the surface.. for example any plastic and rigid or 
   metallic tool.
• Stainless steel needs oxygen. Remains accumulating on the surface make the steel unoxygenated so 
   it causes corrosion. To avert dirty and dusts, keep surface dry and clean by cleaning often.
• Do not contact bleach or Iiquids, acid, hydrochloric acid and chemical to clean ceramics that contain 
  chlorine to the tiles long time because they cause blot.
• Stainless steel is a scratchable material. Do not use tough tools and materials. Do not rub with 
   brushes or sponges.
• Use steel polisher creme.

Uygulama ve sonrasında kaynaklanabilecek sorunlar çeliğin 304 kalite olmasının garanti edilmesi ile sınırlıdır.
Kimyasal dayanım gerektiren alanlar, Deniz suyu, Havuz gibi uygulamalar için 316 kalite kullanılması önerilmektedir.   

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:

POINTS TO NOTICE

    acide / asit
chlorine / klorin


