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Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

1.3

Daha iyisi için.

Yeni Bir Dufl Teknesi

Dufl teknesi modelleri, 70 cm kenar
ölçüsüne sahip kare biçimlilerden
bafllamaktad›r. Ancak, dikdörtgen flekilli
bir tekne, banyonun bir köflesini doldurmak için daha uygundur. Derin bir dufl
teknesi ayn› zamanda sudan tasarruf
sa¤layan bir çocuk küveti olarak da kullan›labilir. Yayvan dufl tekneleri ise yafll›
veya bedensel özürlü kiflilerin dufla girmesinde rahatl›k sa¤lar.

Drenaj›n Montaj›
Conta macunundan bir kordon haz›rlay›n,
bu kordonu drenaj süzgecinin alt›na
yerlefltirin. Süzgeci dufl teknesinin zemin
deli¤ine yerlefltirin, viday› sokun ve alt
taraftan vana dibini bir somun ile sabitleyin. D›flar›ya taflan conta macununu

Dufl Teknesi ve Aksesuarlar›
Dufl teknesi, drenaj tak›m› ve conta
macunu (ortada), taflma borusu ve sifon
(solda) ve bir tekne deste¤inden (sa¤da)

hemen temizleyin. Taflma kapa¤›n› monte
edin. D›flar›dan bir conta halkas›n› taflma

yap›flt›r›lm›fl bir izolasyon katman›, ayaklar üzerindeki metal tekne ile zemin
döflemesi aras›ndaki ses iletimini keser.
Al›flveriflinizi yaparken buna dikkat edin.
Aksi halde ayaklarla zemin aras›na keçe
ya da madeni yünden yap›lan yal›t›m
fleritleri yerlefltirin. Yüksekli¤i ayarlanabilen ayaklar› hemen hemen eflit miktarda
uzat›n. Dufl çana¤› her durumda sifonun
alt›nda yeterli bir boflluk bulunacak ve
sifon bo¤ulmayacak flekilde bir miktar
yüksekte durmal›d›r. Ayaklar dufl teknesi-

oluflmaktad›r. Yayg›n olarak kullan›lan
modellerde 3 ila 5 ayarlanabilir ayak
bulunmakta ve bu ayaklar yard›m›yla
zemindeki engebeler dengelenmektedir.
Kollar›n biri de suyun boflalmas›n›
sa¤lamak için ayarlanabilir özelliktedir.
deli¤ine yerlefltirin. Uç borusunu s›k›ca
bast›r›n ve tekne drenaj›yla irtibatland›r›n.
Parçalar›n› vidalayarak sifonu monte edin,
üst ba¤lant›lara mutlaka conta halkalar›
yerlefltirin. Sifonu, drenaj borusunun
yönüne bakacak flekilde döndürün.

Dufl Teknesinin Hizalanmas›
fiimdi tekne altl›¤›n› monte edin. Plastik
vantuzlar tekne zeminine s›k›ca
yap›flacakt›r. Vantuzlar üzerine haz›r

ni güvenli flekilde tafl›maya tek bafl›na
yeterli de¤ildir. Duvara yerlefltirilecek özel
tafl›y›c› köflebentler, teknenin devrilmesini
önler. Duflu banyonun
köflelerinden birine
yerlefltirirseniz, dufl
teknesinin her kenar› için
iki köflebent monte
edin.
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Tekne kenarlar›n›n yaln›zca birisi duvarla
temas ediyorsa, statik dayan›m üç
köflebentle güvenli¤e al›nmal›d›r.
Normalde, küvet ve dufl bir duvarda bulunacak flekilde planlan›r. Böylece boru
boyundan, iflçilikten, zamandan ve maliyetten tasarruf sa¤lan›r. ‹ki teknenin bir
hizada olup olmad›¤›n› su terazisi ile kontrol edin. Hizada de¤illerse, tekneleri ön
kenarlar› birbirine silme flekilde
hizalan›ncaya kadar itin. Dufl teknesinin
hiza ayar›, efli¤i ve topraklanmas›, dufla
girenlerin aya¤›n›n tak›lmamas› için düz
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topraklanmal›d›r. Banyodaki nem, elektrik
iletkenli¤ini artt›r›r ve buna ba¤l› olarak
da güvenli¤inizi tehlikeye düflürür. Bak›r
tel veya çelik fleritle, dufl koruma iletkenine ba¤lan›r. Bunun için, dengeleme hatt›
delikli bir kelepçe yard›m›yla sabitlenir.
Bu ifllemi mutlaka bir elektrikçiye yapt›r›n.

Ayaklar›n sabitlenmesi

olmal›d›r. Çanak zemininin de e¤imli
olmamas› gerekir. Aksi halde y›kanan
kiflinin aya¤› kayabilir. Bir suterazisi kullanarak, teknenin yatay konumunu ayaklar yard›m›yla ayarlay›n. Metal tekneler

Daha sonra kald›¤›n›z yerden ifle devam
edebilirsiniz. Teknenin ayaklar›n› zemine
sabitlemek için haz›r s›vay› veya h›zl›
donan çimentoyu kar›flt›rarak duvarc›
malas›yla tafl›y›c› ayaklar›n çevresine
sürün. Dufl teknesinin, düflme borusu ile
ba¤land›ktan sonra öne do¤ru e¤imli
olmas›na veya bir tekne koruyucusu ile
astarlanmas›na dikkat edilmelidir. ‹fliniz
bittikten sonra, dufl teknesinin hemen
yak›n›nda havlu ve giysileri asmak için
yeterli alan›n bulunup bulunmad›¤›n›
ölçün.

yap›lmaktad›r. Yüksek s›cakl›¤a dayan›kl›
HT boru kullan›n. Koyu gri renkte olan bu
borular›n döflenmeleri ve birbirleri içine
geçmeleri kolayd›r. Kauçuk contalar ise,
ba¤lant›lar›n, geçifl ve birleflme
noktalar›nda güvenli olmalar›n› sa¤lar.
Borular›, uçlar› sona dayan›ncaya kadar
birbirine geçirin sonra 1 cm kadar
d›flar›ya çekin. Böylece borularda gerekli
genleflme tolerans›n› b›rakm›fl olursunuz.

Son ‹fllemler
Dufl teknesinin önündeki karolar için kartonpiyer ya da gözenekli betondan bir
zemin haz›rlay›n. Karolar› döfleyin ve dufl
perdesi veya saydam bir dufl separatörü
için bir boru monte edin.

Drenaj Borusuna Ba¤lant›
fiimdi sifonu drenaj borusuna ve bu
boruyu da düflme borusuna ba¤lay›n.
Drenaj borular› bugün plastikten

Neler gerekli?
o
o
o
o

Drenaj süzgecinin ve taflma a¤z›n›n montaj› için: Tornavida, conta macunu
Plastik borular›n kesilmesi için: Gönye, plastik testeresi, b›çakl› ince testere
Borular›n birbirine geçirilmesi için: Kayganlaflt›r›c› veya s›v› deterjan
Ayaklar›n sabitlenmesi için: Haz›r s›va veya h›zl› donan çimento

