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Important Information
IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!: Please leave these instructions for the consumer. They contain
important information.
CAUTION: Risk of personal injury. Cast iron baths are extremely heavy. Wear appropriate safety
equipment when installing these products.

Thank You for Choosing Kohler Company
Thank you for choosing Kohler. Kohler craftsmanship offers you a rare combination of proven performance
and graceful sophistication that will satisfy you for years to come. The dependability and beauty of your Kohler
product will surpass your highest expectations. We’re very proud of our products here at Kohler and we know
you will be too.
Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation
or performance problems, please don’t hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on
back cover.
All information in this manual is based upon the latest product information available at the time of publication.
At Kohler, we constantly strive to improve the quality of our products. We reserve the right to make changes in
product characteristics, packaging or availability at any time without notice.
Thank you for choosing Kohler Company.

Tools and Materials

Plus:
• Conventional woodworking tools and materials
• Drop cloth

Before You Begin
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

Observe all local plumbing and building codes.
Before moving the bath, carefully plan the installation area. This bath is heavy and will not easily fit through
doorways.
To ensure a successful installation, the floor must be level.
Provide adequate floor support.
Floor support under bath must provide for a minimum of 270 kg/square meter loading.
Ensure that the drain location corresponds to the bath outlet.
The illustrations shown may not represent your actual product. The installation instructions still apply.
CAUTION: Risk of product or property damage. Do not support the bath by the rim.

¨

Uncrate and inspect bath for damage. Leave all materials in the crate during construction to prevent damage.
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Prepare the Site
¨
¨
¨

Old Bath Removal (if necessary)
Apply the finished flooring material prior to installing the bath.
Ensure the finished floor is level before proceeding with the bath installation.

Subfloor Preparation
• Check the flooring under the bath, and make repairs as needed. Make sure the subfloor is level.
Plumbing Preparation
• Position the plumbing according to rough-in dimensions. Cap the supplies and check for leaks.

Install Plumbing
CAUTION: Risk of property and product damage. Ensure a watertight seal on the bath drain connections.
¨
¨
¨

When the bath is securely positioned, connect the drain to the trap. See fig. A, B, C.
Install the faucet and fittings. Open the hot and cold water valves, and check the supply connections for leaks.
Run water into the bath, and check the drain connections for leaks.

Connect Here

Connect Here

Silicone Filler
Fig. B

Fig. A

Connect Here
Fig. C

Install Drain
CAUTION: Risk of property and product damage. Ensure a watertight seal on the bath drain connections.
CAUTION: Risk of personal injury. Cast iron baths are extremely heavy. Obtain sufficient help to carefully
lift or move the bath.
¨
¨

Install the drain on the bath according to the drain manufactuer’s instructions.
Use at least four people to carefully place the bath at the desired place.
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Install the Adjusting Bath Legs
WARNING: Risk of personal injury. Wear personal
protective equipment and obtain sufficient help
to carefully lift or move the bath. Cast iron baths
are extremely heavy. If the cast iron bath is not lifted
properly, personal injury may occur.
¨

¨

¨

Do not allow the feet or drain hole to scrape the floor
during installation, or you could damage the enamel.
All baths are equipped with adjustable legs for proper
level and height on all floors. The adjustment is 10 mm
compared to dimension cited on price list. Do not seal legs
to the floor.
Check for level along the top of the side of the bath and
across the drain end.

Bath
Bolt
M10 x 45

Bolt
M12 x 50
Adjusting Bath Legs

Clean-up After Installation
When cleaning up after installation, do not use abrasive cleansers as they may scratch and dull the surface.
Use warm water and liquid, non-abrasive detergent to clean the surface.
Stubborn stains, paint, or tar can be removed with turpentine or paint thinner. Do not allow cleaners containing
petroleum distillates to remain in contact with the bath surface for long periods of time. Plaster can be removed
by scraping with wood edge. Do not use metal scrapers, wire brushes, or other metal tools. One of the powder
type detergents may be used on a damp cloth to provide mild abrasive action to the residual plaster.

Important Consumer Information
The Safeguard slip resistant surface on this bathtub meets or exceeds the requirements of ASME/ANSI for
A112.19.1M slip resistance.
DANGER: Risk of product damage. Improper maintenance or cleansers may permanently remove the slip
resistant surface on Kohler bathtubs.
NOTICE: All housekeeping and maintenance employees must be trained in the proper cleaning of Kohler
bathtubs. Post a copy of this notice in a readily-visible location.
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Do not use steel wool, wire brushes, metal scrapers or abrasive sponge pads to clean a Kohler bathtub.
Do not use buffing machines on the slip resistant surface.
Do not use high alkaline or strong acid cleansers.
Do not use abrasive cleansers.
Use only non-abrasive cleansers and a soft nylon brush to clean the slip resistant surface.
When using commercial cleansers, use cleansers with a pH of between three and eight.
Follow cleanser manufacturer instructions very carefully.
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คู่มือแนะนำ�การติดตั้งและการดูแลรักษา
อ่างอาบน�้ำเหล็กหล่อแบบตั้งลอย
ข้ อมูลส�ำคัญ
ข้ อส�ำคัญถึงผู้ตดิ ตัง้ ! คูม่ ือนี ้มีข้อมูลส�ำคัญ โปรดมอบเอกสารให้ กบั เจ้ าของผลิตภัณฑ์
ข้ อควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจท�ำให้ ร่างกายได้ รับบาดเจ็บ อ่างอาบน� ้ำเหล็กหล่อมีน� ้ำหนักมาก สวมใส่อปุ กรณ์เพือ่ ความ
ปลอดภัยเมื่อติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์นี ้

ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้ สุขภัณฑ์ โคห์ เลอร์
ขอขอบพระคุณทีท่ า่ นได้เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์โคเลอร์ ผลิตภัณฑ์ของโคห์เลอร์ถกู สร้ างสรรค์อย่างปราณีตโดยผู้เชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์
จึงเปรี ยบประดุจดัง่ ประติมากรรมชิ ้นเอกที่มีความโดดเด่นทังในด้
้ านประโยชน์ใช้ สอย ผสมผสานไปกับความหรูหรางดงามในดีไซน์ที่
ภูมฐิ านของผลิตภัณฑ์ ก่อให้ เกิดความสุนทรียภาพทางอารมณ์ทคี่ วรค่าแก่การเป็ นเจ้ าของตราบนานเท่านาน ท่านจะภูมใิ จในผลิตภัณฑ์
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกับเราที่มีความภูมิใจในผลิตภัณฑ์พร้ อมกับคุณภาพภายใต้ ชื่อเสียงของโคห์เลอร์
โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่อศึกษาคู่มือก่อนการติดตัง้ หากท่านพบปั ญหาเกี่ยวกับการติดตังหรื
้ อสุขภัณฑ์ กรุ ณาติดต่อเราทันที
เบอร์ โทรศัพท์และเว็ปไซต์ของเราได้ แจ้ งอยูบ่ นปกหลัง
ข้ อมูลในคูม่ อื เล่มนี ้มาจากข้ อมูลผลิตภัณฑ์ลา่ สุดทีม่ อี ยูใ่ นช่วงเวลาการจัดพิมพ์ บริษทั ฯ ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ งอย่างสมาํ่ เสมอ
ดังนันบริ
้ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีอยูโ่ ดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอขอบพระคุณที่ทา่ นเลือกใช้ สขุ ภัณฑ์โคห์เลอร์

เครื่ องมือและอุปกรณ์

เพิ�มเติม

• เครื� องมือที�ใช้ สําหรับงานไม้
• ผ้ าสะอาด

ก่ อนการติดตัง้
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨

¨

ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและกฎหมายควบคุมอาคาร
ก่อนเคลื่อนย้ ายอ่างอาบน� ้ำ  ให้ ตรวจสอบพื ้นที่บริ เวณที่ท�ำการติดตัง้ เนื่องจากอ่างอาบน� ้ำมีน� ้ำหนักมากและเคลื่อนผ่านประตู
ไม่งา่ ย
ผนังและพื ้นจะต้ องตังฉากและได้
้
ระดับ
พื ้นส�ำเร็ จสามารถรองรับอ่างอาบน� ้ำได้
พื ้นที่ใช้ รองรับอ่างอาบนํ ้าต้ องสามารถรับนํ ้าหนักอย่างน้ อย 270 กก./ตร.ม.
ให้ มนั่ ใจว่า บริ เวณพื ้นที่ทอ่ น� ้ำทิ ้งรองรับกับท่อน� ้ำเสียของอ่างอาบน� ้ำได้
รูปภาพทีแ่ สดงอยูใ่ นขันตอนการติ
้
ดตังผลิ
้ ตภัณฑ์อาจจะแตกต่างไปจากรุ่นผลิตภัณฑ์ทที่ า่ นก�ำลังติดตัง้ ข้ อแนะน�ำการติดตังสามารถ
้
ใช้ ร่วมกันได้
ข้ อควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจท�ำให้ ผลิตภัณฑ์ หรื อทรั พย์ สินเสียหาย ห้ ามยกอ่างอาบน� ้ำจากขอบอ่าง
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใหม่วา่ ช�ำรุดหรื อไม่ น�ำผลิตภัณฑ์กลับลงกล่องกระทัง่ ท่านพร้ อมที่จะท�ำการติดตังเพื
้ ่อป้องกันความเสียหาย
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เตรี ยมพืน้ ที่ตดิ ตัง้
¨
¨
¨

ถอดอ่างอาบน� ้ำชุดเก่าออก (หากมี)
ปูพื ้นส�ำเร็ จให้ เรี ยบร้ อยก่อนด�ำเนินการติดตังอ่
้ างอาบน� ้ำ
ให้ มนั่ ใจว่า พื ้นส�ำเร็จต้ องได้ ระดับก่อนด�ำเนินการติดตังอ่
้ างอาบน� ้ำ

เตรี ยมพืน้
•

ตรวจสอบพื ้นส�ำเร็ จใต้ อา่ งอาบน� ้ำ ให้ ท�ำการซ่อมแซมหากจ�ำเป็ น จากน้ั นให้ มนั่ ใจว่า พื ้นต้ องได้ ระดับ

เตรี ยมระบบสุขาภิบาล
•

วางต�ำแหน่งระบบท่อน� ้ำดีและท่อน� ้ำทิ ้งให้ สอดคล้ องกับระยะติดตังของผลิ
้
ตภัณฑ์ ปิ ดทางน� ้ำดี และตรวจสอบการรั่วซึม

ติดตัง้ ระบบสุขาภิบาล
ข้ อควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจท�ำให้ ผลิตภัณฑ์ หรื อทรั พย์ สินเสียหาย ให้ แน่ใจว่า มีแหวนยางกันน� ้ำซึมอยูท่ ี่ข้อต่อท่อ
น� ้ำทิ ้งทุกต�ำแหน่ง
¨
¨
¨

เมื่ออ่างอาบน� ้ำอยูใ่ นต�ำแหน่งที่ต้องการติดตัง้ ให้ ตดิ ตังสะดื
้ ออ่างเข้ ากับท่อน� ้ำ ดูภาพแสดงประกอบ ก, ข, ค
ติดตังก๊
้ อกน� ้ำและอุปกรณ์ จากนันเปิ
้ ดวาล์วน� ้ำร้ อนและน� ้ำเย็นเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของข้ อต่อ
เปิ ดน� ้ำลงอ่างอาบน� ้ำ จากนันตรวจสอบการรั
้
่วซึมบริ เวณข้ อต่อต่างๆ

ขันข้ อต่อที�นี�

ขันข้ อต่อที�นี�

ยาซิลโิ คน
ภาพ ก.

ภาพ ข.

ขันข้ อต่อที�นี�
ภาพ ค.

ติดตัง้ สะดืออ่ าง
ข้ อควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจท�ำให้ ผลิตภัณฑ์ หรื อทรั พย์ สินเสียหาย ให้ แน่ใจว่า มีแหวนยางกันน� ้ำซึมอยูท่ ี่ข้อต่อท่อ
น� ้ำทิ ้งทุกต�ำแหน่ง
ข้ อควรระวัง ความเสี่ยงซึ่งอาจท�ำให้ ได้ รับบาดเจ็บ อ่างอาบน�ำ้ เหล็กหล่อมีน�ำ้ หนักมาก สวมใส่อุปกรณ์ เพื่อความ
ปลอดภัยเมื่อติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์นี ้
¨
¨

ประกอบสะดืออ่างเข้ ากับอ่างอาบน� ้ำตามค�ำแนะน�ำการติดตังของผู
้
้ ผลิต
เคลื่อนย้ ายผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยจัดให้ มีผ้ ชู ว่ ยยกผลิตภัณฑ์อย่างน้ อย 4 คน
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ติดตัง้ ขาอ่ างอาบน�ำ้
อันตราย ความเสี่ยงซึ่งอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ
สวมอุปกรณ์เพือ่ ความปลอดภัยและจัดหาเครื่องมือส�ำหรับ
การเคลื่ อ นย้ า ยอ่ า งอาบน� ำ ้ อ่ า งอาบน� ำ้ เหล็ ก หล่อ มี
น� ้ำหนักมาก หากเคลือ่ นย้ ายอย่างไม่ระมัดระวังอาจท�ำให้
ได้ รับบาดเจ็บได้
¨

¨

¨

อ่างอาบนํ �า
โบลท์

ห้ ามให้ ขาอ่างอาบน� ้ำและท่อน� ้ำทิ ้งขูดกับพื ้นระหว่างการติดตัง้
ซึง่ อาจท�ำให้ เกิดความเสียหายแก่ผิวเคลือบอีนาเมล
ขาอ่างอาบน� ้ำสามารถปรับความสูงได้ 10 มม. ตามความ
เหมาะสม ขึ ้นอยู่กบั ความสูงของพื ้น ห้ ามยึดขาอ่างอาบน� ้ำ
กับพื ้น
ตรวจสอบระดับน� ้ำบนขอบอ่างอาบน� ้ำให้ ได้ ระดับทุกด้ านและ
ตังฉากกั
้
บปลายท่อน� ้ำทิ ้ง

M10 x 45

โบลท์

M12 x 50

ขาอ่างอาบนํ�า
สามารถปรับระดับได้

ท�ำความสะอาดหลังจากการติดตัง้
เมื่อมีการท�ำความสะอาดหลังจากการติดตัง้ ห้ ามใช้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่มีฤทธิ์กดั กร่ อนซึง่ อาจจะท�ำให้ พื ้นผิวลอกหรื อ
ด่าง ให้ ใช้ น� ้ำยาท�ำความสะอาดผสมกับน� ้ำอุน่ หรื อผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์กดั กร่อนท�ำความสะอาดพื ้นผิว
ใช้ น� ้ำมันสนหรื อทินเนอร์ ส�ำหรับการท�ำความสะอาดคราบฝั งแน่น, สี, หรื อคราบน� ้ำมัน ห้ ามใช้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่มีสว่ น
ผสมของ Petroleum Distillates เพื่อลดการตกค้ างบนพื ้นผิวอ่างอาบน� ้ำเป็ นเวลานาน ห้ ามใช้ แปรงลวดหรื ออุปกรณ์โลหะ

ข้ อส�ำคัญส�ำหรั บผู้ใช้ งาน
อ่างอาบน� ้ำรุ่นนี ้มีพื ้นผิวกันลื่นบนอ่างอาบน� ้ำซึง่ ผ่านมาตรฐาน ASME/ANSI A112.19.1M
อันตราย ความเสี่ยงซึ่งอาจท�ำให้ ผลิตภัณฑ์ เสียหาย การบ�ำรุ งรักษาที่ไม่ถกู วิธีหรื อผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดอาจจะ
ขจัดผิวกันลื่นบนอ่างอาบน� ้ำ
ข้ อพึงระวัง ผู้ดแู ลรักษาและท�ำความสะอาดผลิตภัณฑ์ต้องได้ รับความรู้ เกี่ยวกับการท�ำความสะอาดอ่างอาบน� ้ำของโคห์เลอร์ ควร
จัดพิมพ์และแจ้ งข้ อพึงระวังนี ้ในบริ เวณสังเกตเห็นได้
¨ ห้ ามใช้ แปรงลวด, แผ่นขัดโลหะ หรื อฟองน� ้ำชนิดหยาบท�ำความสะอาดอ่างอาบน� ้ำโคห์เลอร์
¨ ห้ ามใช้ เครื่ องขัดบนพื ้นผิว
¨ ห้ ามใช้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่มีอล
ั คาไลน์ความเป็ นด่างสูงหรื อกรดสูง
¨ ห้ ามใช้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่มีฤทธิ์กด
ั กร่อน
¨ ใช้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์ กด
ั กร่อนและใช้ แปรงไนลอนชนิดอ่อนนุม่ ท�ำความสะอาดพื ้นผิวอ่างอาบน� ้ำ
¨ เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดโดยผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดนันมี
้ คา่ ความเป็ นกรดด่างระหว่างค่า ph 3-8
¨ ปฏิบต
ั วิ ิธีการใช้ งานตามค�ำแนะน�ำของผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดนันๆ
้
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KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Call Center Tel. +(66) 2204 6222 Fax. +(66) 2204 6224

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้, 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2204 6222 โทรสาร 0 2204 6224
E-mail: callcenterthailand@kohler.com
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