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Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

1.2

Daha iyisi için.

Yeni Bir Tuvalet

Planlama
Afl›r› derecede kireçlenmifl veya hasar
görmüfl bir klozetin yenilenmesi gerekir.
Hele bu klozetin üzerinde eski tip, gürültülü ve içme suyunu bofla harcayan bir
rezervuar bulunuyorsa o da en k›sa sürede de¤ifltirilmelidir. Öncelikle tuvaletin
banyodaki yerinin uygunlu¤una ve rahat
kullan›labilmesine dikkat edilmelidir. Klozet önünde 75 cm’den 90 cm’ye kadar bir
hareket alan› b›rak›lmas› ve klozet ile
duvar aras›nda da 20 cm’lik boflluk bulunmas› en idealidir. Besleme ve at›k hatlar›
zaten banyonuzda mevcuttur. Bunlar›n
konumunu inceleyin. Çünkü, yeni tuvaletinizin nas›l görünece¤i buna ba¤l›d›r. At›k
uzaklaflt›rma borusu duvar›n içindeyse
duvara as›lan bir klozet seçebilirsiniz.
Afla¤›daki resimlerde görüldü¤ü, gibi ç›k›fl
deli¤i çana¤›n›n arkas›nda bulunan bir
klozet de takabilirsiniz. Böylece, 45 derece kavisli bir dirsek boru sayesinde, tuvaletin düz ç›k›fl›yla at›k uzaklaflt›rma borusu birlefltirilmifl olur.

Deliklerden ç›kan tozlar› elektrikli süpürge
ile dikkatlice temizleyin, çana¤› tekrar
yerine yerlefltirin ve suterazisi ile düzgünlü¤ünü kontrol edin. Döfleme ile çanak
aras›ndaki engebeleri bir miktar karo

Sivri uçlu bir kurflunkalemi çana¤›n montaj
deliklerinden geçirerek, deliklerin yerini
zeminde iflaretleyin. (S›rl› fayanslarda suya
dayan›kl› keçe kalemler daha kullan›fll›d›r.)
Keskin uçlu bir matkapla karolar› klozeti

Klozetin Yerlefltirilmesi ve
Ba¤lanmas›
‹lk önce ba¤lant› parças›n› at›k borusuna
sokun. Ard›ndan, klozeti dirsek boruya
do¤ru, parçalar birbirinin içine s›k› s›k›ya
oturuncaya kadar itin. Sonra, çana¤› sabitlerken size gerekli olacak matkap deliklerini nereye açaca¤›n›z› araflt›r›n.

sabitleyece¤iniz dübelin çap›na uygun
olarak dikkatlice delin. Darbeli matkap
kullan›yorsan›z “darbeli delme” ayar›na,
hava matkab› kullan›yorsan›z “çekiç”
ayar›na, fayanslar›n delindi¤inden emin
olunca geçin. Fayans›n delindi¤ini, ç›kan
tozun rengine bakarak anlayabilirsiniz.

macunu ile eflit bir flekilde dengeleyin.
Aksi halde, klozet çana¤› üzerine yük
binince k›r›l›r. Sonra klozeti zemine vidalayarak sabitlefltirin.
Seramik ile vida bafl› aras›na plastik halkalar yerlefltirin. Metal vidalar› plastik süs
kapaklar›yla örtün. Böylece tuvaletin

temizlenmesi de kolaylafl›r. Zeminle at›k
uzaklaflt›rma borusu aras›ndaki birleflme
yerini plastik bir
manflet ile örtün.
Çanakla zemin
aras›ndaki birleflme
yerini esnekli¤ini
kaybetmeyen malzemelerle kapat›n.
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Rezervuar›n Montaj›
fiimdi rezervuar› monte edeceksiniz.
Suyun klozete kadar düz bir yol izlemesine dikkat edin. Çünkü dolambaçl›
borular, suyun düflme h›z›n›,
dolay›s›yla da temizleme gücünü
azalt›r. Kavisli temizleme borusunu
klozetin arkaya bakan deli¤ine sokun.
Bu noktada size, rezervuar› duvara
do¤ru sabit konumda tutacak bir
yard›mc› gerekecektir. Yard›mc›

bulam›yorsan›z, ölçerken rezervuar
kutusunu dizlerinizle desteklemeniz
gerekir. Rezervuar kutusunu tam tuvaletin üzerine ortalay›n. Kutuyu düz olarak konumlad›¤›n›zdan
(suterazisine bakarak) emin olun.
Sonra, duvarda sa¤ ve sol delik yerlerini iflaretleyin. Kutuyu yeniden yere
b›rak›n, delikleri aç›n. Tutucuyu vidalay›n, kutuyu tak›n ve rezervuar› rezervuar borusuna ba¤lay›n.
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Vanan›n difllerini üstüpüyle vida
yönünün tersine sar›p, üzerini conta
macunuyla s›vay›n. Bu ifl için conta
band› da kullanabilirsiniz. Tahliye
vanas›n› s›k›ca içeriye do¤ru çevirerek
itin. Uç noktas›na ulaflt›¤›nda ba¤lant›
nipeli rezervuara bakacakt›r.
Gerekiyorsa ba¤lant› borusunu bükün
veya k›salt›n. S›k›flt›rmal› ba¤lant›lar
s›zd›rmazl›k sa¤lar.

Her birinde rakor vidas›n›, koniyi,
pirinç levhay› ve conta levhas›n› bu
s›raya göre boruya tak›n ve kuvvetle
s›k›n. Esnek borulu ba¤lant›lar
kullan›l›rsa montaj daha da kolay olur.
Her iki durumda da, deneme amac›yla
tahliye vanas›n› tak›n. Dikkat edin, hiç
su damlamamal›d›r.

Klozetin Yerlefltirilmesi
Klozet montaj› için çeflitli sabitleme
sistemleri mevcuttur. Bir k›sm› vidalan›r,
bir k›sm› raptiyelenir. En yayg›n sistem
ise, alttan vidalanarak sabitlenen plastik
tutucular kullanmakd›r. Bu sayede, klozet
kapa¤›n› klozet kenar›na tamamen oturacak flekilde ileri geri oynatabilirsiniz. Son
olarak, bir kez daha tüm ba¤lant›lar› ve
contalar› kontrol edin. Rezervuar›
çal›flt›rarak deneyin ve herhangi bir
s›zd›rma olup olmad›¤›na bak›n.
Yeni tuvalet ve rezervuardaki tozlar› ve
elinizin b›rakt›¤› izleri temizleyin.

‹lk temizlik için temiz su yeterlidir.
Daha sonrakilerde sirke ve deterjan kullanarak, klozette kireç birikmesini önleyebilirsiniz.

Rezervuar›n Su Ba¤lant›s›
Gerekiyorsa suterazisi yard›m›yla ve
tutucuyu oynatarak rezervuar›n konumunu bir kez daha düzeltin. Sonra,
tahliye vanas›n› kromajl› bir bak›r
boruyla irtibatland›r›n. Tahliye vanas›
yoksa, duvara bir tahliye vanas› tak›n.

Neler gerekli?
o
o
o
o
o
o
o

Dübel deliklerinin aç›lmas› için: Matkap
Klozetin montaj› için: Tornavida
Klozetin ve rezervuar›n hizalanmas› için: Suterazisi
Klozetin ve rezervuar›n sabitlenmesi için: Vidalar
Engebelerin düzeltilmesi için: Karo macunu
Birleflme yerlerinin s›zd›rmazl›¤› için: Esnekli¤ini kaybetmeyen conta malzemesi
Bak›r borunun sabitlenmesi için: Vida anahtar› veya boru anahtar›

