
 

 

 نکاتی در خصوص نصب گاتر کنسولی
 

  .اتصال انتهایی بدنه بصورت فاق و زبانه می باشد -1

 

 
 .جهت آببندی نقاط اتصال از چسب پلی اورتان استفاده شود -2

بدنه در نقاط مشخص شده با گردبر برداشته شود و به کفشور با توجه به تعداد کفشور در هر الین الزم است ، کف  -3

 .متصل گردد

 .(ویدیو در اینستاگرام و سایت شرکت آمده است) دارد   Tو  Lبدنه گاتر قابلیت اتصال به شکل  -4

سایز  2) و ارتفاع بدنه  یا سرامیک ضخامت سنگ ، بدنه گاتر کامال دفن میشودبا توجه به ماهیت گاتر کنسولی که  -5

  .نصب باید در نظر گرفت ان را در زم سانت (11و  6

 

و یا سرامیک مطابق تصویر فوق ، نواحی مشخص شده درپوش کنسولی را آغشته به چسب می کنیم ، سپس سنگ  -6

 .شودنمایان می میلیمتر 8 مستقیمطوریکه در انتها یک شیارپوش کنسولی قرار دهیم ، برا از دو طرف بر روی در
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پیشنهاد می شود که این . جهت تمیز کردن داخل کانال ها باید هر چند متر ، یک دریچه دسترسی داشته باشیم  -7

درپوش کنسولی را برعکس قرار  کافی استبرای تعبیه دریچه دسترسی . دریچه بر روی کفشور قرار بگیرد 

 .می باشد  سانت 50یا  و  25 میتواند طول این درپوش. دهیم

 

 

 

 .برش و سایز گردد  (سانت 50یا  25و طول  سانت 12/5عرض )اندازه درپوش ابعاد سنگ یا سرامیک باید به  -8

مهره استیل با  و همینطور سنگ یا سرامیک سایز شده را (M8) محل مشخص شده می بایست با دریل سوراخ شود -9

M8  شده قرار می دهیممعین در محل. 

مشخص شده را آغشته به چسب می کنیم ، سپس سنگ یا سرامیک را  محل. زواید روی درپوش را حذف می کنیم -10

 .بر روی درپوش کنسولی میچسبانیم
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