Pindai untuk selengkapnya

PANDUAN PEMASANGAN
KAMAR MANDI

Panduan tahap
pemasangan kamar mandi baru
Brosur ini adalah panduan bagi Anda saat menyiapkan
dan memasang sendiri kamar mandi baru.
Di dalamnya, Anda akan menemukan tips dan ide,
langkah-langkah yang dapat Anda ikuti serta
peralatan apa saja yang diperlukan. Gunakan panduan ini
beserta petunjuk perakitan untuk memastikan Anda telah
memasang kamar mandi dengan benar.
Kami dapat membantu Anda
Kamar mandi kami didesain sesederhana mungkin agar
Anda dapat memasang dan merakitnya sendiri, namun
jika Anda memerlukan bantuan untuk mewujudkan kamar
mandi impian, kami dapat
membantu Anda. Kami memiliki rangkaian layanan yang
dapat membantu memasang kamar mandi dari awal
hingga selesai. Kami dapat menyediakan paket layanan
yang sesuai dengan kebutuhan. Informasi lebih lanjut,
silakan kunjungi website kami di
www.IKEA.co.id atau hubungi toko IKEA setempat.
Sebelum memulai
Sebelum memulai, silakan baca brosur ini untuk melihat
tahapan dan peralatan apa saja yang diperlukan dalam
memasang kamar mandi.
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Ketika Anda sudah menerima kamar mandi baru,
pastikan semua bagian sudah lengkap.
Caranya adalah dengan memeriksa apakah kemasan yang
ada sudah sesuai dengan daftar belanja.
Sebaiknya Anda membongkar kamar mandi lama
ketika peralatan kamar mandi baru telah tersedia.
Susun kabinet sesuai dengan susunan ketika Anda akan
memasangnya. Gunakan daftar belanja dan sketsa dari
alat perencana rumah IKEA untuk
membantu Anda.
Pastikan peralatan elektronik dan saluran air sudah
dimatikan sebelum memulai membongkar kamar mandi
lama.
Gunakan bantuan tenaga ahli
Sebaiknya Anda menghubungi tenaga ahli sebelum
memulai pemasangan untuk mendiskusikan saluran air,
pemasangan ubin dan listrik. Jika Anda perlu
mengubah letak saluran air atau listrik untuk
menyesuaikan dengan kamar mandi baru Anda,
gunakan bantuan tenaga ahli untuk melakukan pengerjaan yang profesional dan aman. Hal ini
akan menjamin Anda lebih aman jika terjadi suatu
masalah saat pemasangan atau seusai pemasangan.

Peralatan dan material
Berikut adalah Peralatan dan material yang Anda perlukan:

Peralatan

Alat ukur

Palu

Lem tembak

Kunci pas yang
dapat
disesuaikan

Gergaji ukir

Obeng
minus

Obeng
kembang

Penggaris siku

Waterpass

Pensil

Selotip

Bor listrik

Bor diamondtipped bit

Lem silikon

Selotip, digunakan ketika menambahkan lem
silikon

Kacamata pengaman

Material

Jenis penguat sekrup
dan sekrup yang cocok
dengan dinding Anda
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Persiapan adalah kunci
pemasangan yang sukses
Membongkar kamar mandi lama
Matikan semua aliran listrik dan saluran air sebelum
memulai. Lalu lepaskan semua saluran dari bak cuci dan
lepaskan peralatan elektronik. Berhati-hatilah ketika melepaskan peralatan elektronik. Jika ragu, hubungi tenaga
ahli listrik.
Membongkar perabotan lama
Gunakan sarung tangan pengaman dan kacamata pengaman ketika membongkar perabotan lama.
Mulai dari kabinet dasar, lanjutkan ke kabinet dinding. Jika
kabinet dasar menyangga wastafel, Anda harus memulai dari sana. Jika wastafel telah direkatkan dengan lem,
gunakan linggis untuk melepasnya.
Lalu Anda dapat melepaskan laci, pintu dan kabinet. Ketika semuanya telah dibongkar, Anda dapat
dengan mudah melepaskan kabinet dinding.
Pembuangan yang bertanggung jawab
Hubungi pihak setempat yang berwenang untuk mencari
tahu mengenai cara membuang perabot kamar mandilama dengan cara yang ramah lingkungan.
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Siapkan ruangan
Permukaan yang datar penting ketika akan melakukan
pemasangan. Saat ruangan sudah kosong, Anda dapat
mendempul dinding, mengecat dinding, mengganti/memasang lantai baru. Ingat bahwa lantai lebih
mudah dipasang dalam tahap ini, namun selalu lindungi
permukaan yang baru hingga kamar mandi selesai dipasang.
Sebelum memasang kamar mandi baru, pastikan ruangan
telah siap untuk melakukan pemasangan - lantai, saluran
pipa dan stopkontak listrik sudah ada pada tempat yang
diinginkan. Anda mungkin akan memerlukan bantuan
profesional untuk pemasangan yang aman sesuai dengan
peraturan saluran air
dan listrik setempat.

Periksa semuanya dan mulai merakit
Periksa semua bagian
Periksa kembali untuk memastikan Anda telah
memiliki semua bagian untuk kamar mandi. Susun kemasan dalam kelompok agar tidak tertukar,
misalnya kemasan untuk kabinet tidak tertukar
dengan kemasan untuk laci. Periksa kembali
semua perkakas yang diperlukan.
Gunakan perkakas yang tepat
Plaster, kayu atau beton? Karena terdapat berbagai jenis
material dinding, perkakas tidak disertakan
bersama perabotan. Kebanyakan toko perkakas
menjual perkakas yang diperlukan untuk dinding kamar
mandi Anda.

Rakit rangka kabinet dinding terlebih dahulu...
Jika Anda memasang kabinet dinding, langkah
mudah adalah dengan merakit dan memasang kabinet
terdahulu. Ikuti petunjuk pemasangan yang tersedia di
dalam kemasan. Jangan pasang gagang, rak atau pintu
sekarang - pasang belakangan.
...lalu rakit meja wastafel.
Ikuti petunjuk pemasangan meja wastafel. Jangan
pasang laci, gagang atau pelengkap interior pada
tahap ini - pasang belakangan hingga perabotan
dan wastafel telah dipasang ke dinding dengan benar.
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Pasang meja wastafel ke dinding
Kini, Anda sudah siap memasang perabotan yang telah
dirakit ke dinding. Informasi berikut adalah
panduan yang sesuai dengan semua meja wastafel dan
wastafel IKEA. Meskipun demikian, pastikan
ukuran telah sesuai dengan perabotan.
Dalam panduan ini, kami menggunakan produk
kamar mandi GODMORGON sebagai ilustrasi yang sesuai
dengan semua kabinet kamar mandi IKEA.
Pengukuran
Tinggi yang direkomendasikan untuk bagian tertinggi
wastafel adalah 90-96cm. Karena terdapat berbagai ketinggian untuk wastafel, di dalam petunjuk
perakitan Anda akan menemukan tinggi minimal
dan maksimal untuk memasang wastafel ke lubang.

90 cm

Di bawah ini terdapat 3 contoh ukuran ketinggian untuk
jenis wastafel berbeda. Mohon diingat bahwa ukuran ini
hanya rekomendasi saja. Ukuran dapat diubah sesuai
dengan tinggi yang diinginkan.
Ketika Anda telah membuat titik bor, atur jaraknya. Ukuran terdapat pada petunjuk perakitan kabinet. Gunakan
waterpass untuk memastikan ukuran
sudah lurus. Beri tanda titik yang saling bertemu (tinggi +
lebar) dengan silang (+) untuk
memudahkan saat mengebor.

90 cm
76 cm

Contoh 1
Untuk wastafel dengan tepi yang rendah, buat lubang
lebih tinggi (misalnya 76 cm) untuk memuat bagian wastafel yang lebih rendah.

73.5 cm

Contoh 2
Untuk wastafel dengan tepi yang tinggi, buat lubang lebih
rendah (misalnya 73,5 cm) untuk memuat
bagian wastafel yang lebih tinggi.

96 cm

73.5 cm

Contoh 3
Untuk meja wastafel dengan tepi yang paling tinggi, buat
lubang lebih rendah (misalnya 73,5 cm) untuk memuat bagian wastafel yang lebih tinggi. Dengan ukuran ini, bagian
paling atas meja wastafel akan menjadi 96 cm.

6

INFORMASI TAMBAHAN
Pastikan dinding kamar mandi
Anda dapat menyangga berat
dari wastafel. Jika dinding Anda
tidak dapat menyangga berat
perabotan, gunakan kaki penyangga.

Pemasangan di dinding
Tak perlu terburu-buru saat memasang kamar mandi
dan pastikan Anda mendapatkan bantuan pada tahap ini.
Periksa kembali ukuran dengan petunjuk perakitan dan
pastikan sudah memiliki semua peralatan, silikon dan
pelengkap yang diperlukan. Luangkan waktu
untuk memindahkan barang yang berserakan.

INFORMASI TAMBAHAN
Cari titik tertinggi lantai dan tandai di
dinding. Titik ini akan menjadi
titik untuk mengukur ketinggian yang
tepat untuk perabotan
kamar mandi.

1. Tandai titik untuk dibor
Gunakan pensil untuk menandai ukuran yang
menyilang di mana Anda akan membuat lubang (tinggi +
lebar), seperti yang dijelaskan pada petunjuk perakitan.
Gunakan waterpass agar permukaannya bagian kiri dan
kanan sejajar.

2. Bor dan beri silikon
Bor lubang dan memasukkan sekrup pada titik
yang telah ditandai. Jangan lupa untuk mengencangkan
sekrup dan mengisi lubang dengan lem silikon
sebelum memasukkan penguat sekrup dan/atau sekrup.

3. Pasang perabotan
Pastikan Anda telah memasang penyangga dekat
dengan ujung meja wastafel sesuai dengan petunjuk
perakitan. Lalu, dengan bantuan 1 atau 2 orang
lainnya, secara perlahan angkat kabinet pada
sekrup penyangga.

4. Sesuaikan dengan rapi
Gunakan kembali waterpass untuk memastikan meja wastafel sudah lurus. Penyangga dapat disesuaikan jika meja
tidak lurus. Lalu kencangkan sekrup.
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Menempatkan wastafel, water trap
dan keran mixer
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1. Sambungkan keran mixer
Pertama-tama, matikan saluran air utama.
Lalu pasangkan keran mixer pada wastafel sesuai dengan
petunjuk perakitan. Lakukan hal ini sebelum memasang
wastafel pada meja wastafel.

2. Tambahkan lem silikon
Tambahkan lem silikon pada tepi ujung meja wastafel, letakkan wastafel dan biarkan mengering selama semalam.
Anda dapat menambahkan lem di antara wastafel dan
dinding. Lalu tambahkan lem silikon di antara wastafel
dan panel sisi meja wastafel.

3. Sambungkan water trap pada wastafel
Kini, Anda dapat memasang water trap pada wastafel
sesuai dengan petunjuk. Pemasangan harus dilakukan
sesuai dengan peraturan konstruksi dan saluran air setempat. Jika ragu, hubungi tenaga ahli.

4. Uji keran dan water trap
Sambungkan semua pipa dan nyalakan saluran air utama.
Lepaskan penyaring dari keran mixer dan
biarkan air mengalir selama 5 menit. Periksa
kebocoran di sekeliling pipa atau water trap.
Lalu pasangkan kembali penyaring pada tempatnya.

Sentuhan akhir yang membuat
kamar mandi menjadi istimewa
Anda hampir selesai! Anda hanya perlu merakit dan memasang laci sesuai dengan petunjuk yang tersedia. Dan
dengan detail dan pengaturan kecil, kamar mandi sudah
jadi. Kini, saatnya Anda memasang gagang dan pelengkap ke semua kabinet dan meja wastafel Anda. Mendapatkan kamar mandi impian berawal dari perencanaan yang
matang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aktivitas keluarga saat memasang perabotan kamar mandi.
Untuk melengkapi solusi kamar mandi, Anda dapat membuatnya menjadi lebih fungsional dan terkoordinir.

IKEA juga menawarkan berbagai rangkaian tekstil kamar
mandi penuh warna, aksesoris kamar mandi dan lampu
kamar mandi sesuai dengan selera Anda. Tekstil dapat
melengkapi kamar mandi impian dengan menambahkan
elemen kelembutan yang cocok bagi Anda dan keluarga
Anda.

INFORMASI TAMBAHAN
Jangan terlalu kencang saat
mengencangkan
selang: hal ini dapat
merusak selang/pipa
dan keran.
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Nikmati kamar mandi baru Anda
hari ini dan seterusnya!
Selesai!
Saatnya menikmati dan mengagumi hasil jerih payah
Anda merakit dan memasang kamar mandi impian. Jika
Anda mengikuti cara perawatan yang tersedia di dalam
kemasan, perabotan kamar mandi IKEA baru Anda akan
terlihat indah selamat bertahun-tahun.

Material berbeda memerlukan perawatan berbeda. Tergantung pada material dan finishing wastafel,
petunjuk perawatan dan cara penggunaan dapat
berbeda. Dengan mengikuti langkah-langkah
sederhana di bawah ini, Anda dapat menjaga
wastafel tetap bagus selama betahun-tahun.

Ventilasi dan lembab
Pastikan kamar mandi memiliki ventilasi yang baik dan
hindari menempatkan perabotan dekat dengan shower
atau bathtub. Perabotan kamar mandi kami didesain agar
cocok dengan penggunaan di dalam kamar mandi. Meskipun demikian, perabotan sebaik-nya tidak terkena air atau
lembab yang berlebih.
Semua sisa air harus dikeringkan segera mungkin agar air
tidak masuk ke dalam perabotan.

Wastafel keramik
Wastafel memiliki permukaan yang mudah dibersihkan.
Wastafel tahan terhadap kebanyakan bahan kimia, kecuali
yang mengandung asam dan alkali yang kuat. Bersihkan
wastafel dengan lap lembut yang dibasahi air dan deterjen lembut atau sabun, jika diperlukan.

Merawat keran
Bersihkan dengan lap lembut yang dibasahi air dan deterjen ringan atau sabun, jika diperlukan. Jangan gunakan
bubuk gosok, sabut baja atau deterjen yang mengandung
kalsium yang melarutkan, asam atau mengandung alkohol atau abrasif. Gunakan cuka apel untuk menghilangkan
noda kapur lalu bersihkan dengan air. Karena semua
keran mixer IKEA dilengkapi dengan aerator penghemat
air, kami sarankan untuk melepas filter/aerator untuk dibersihkan secara berkala. Jika terdapat tumpukan kalsium,
bersihkan dengan larutan cuka apel.
Merawat perabotan; meja wastafel,
kabinet dinding/cermin dan kabinet tinggi
Bersihkan pintu, interior kabinet dan permukaan kayu
dengan lap basah yang lembut. Hanya gunakan
pembersih yang sesuai dengan material. Jangan
gunakan pembersih yang mengandung amonia, alkohol,
pemutih atau abrasif. Bersihkan dengan air bersih, keringkan dengan lap kering yang bersih.
Jika terkena tumpahan, segera lap dan jangan
didiamkan terlalu lama.
Merawat wastafel
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Wastafel crushed marble
Untuk menjaga finishing asli wastafel, crushed marble
tidak boleh terkena asam, amonia, deterjen keras yang
mengandung abrasif, pewarna rambut atau klorin. Untuk
pembersihan sehari-hari, cukup gunakan lap yang dibasahi air atau deterjen non-abrasif.
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Bantuan sekecil apapun dapat membantu mewujudkan impian Anda. Semuanya dapat dilakukan
sendiri atau menggunakan layanan kami. Kami selalu siap membantu Anda. Semakin banyak Anda
kerjakan sendiri, semakin terjangkau pula harganya. Dan semakin banyak Anda menggunakan
layanan kami, semakin sedikit tenaga yang dikeluarkan.

LAYANAN PERAKITAN
Produk kami secara spesifik dirancang agar mudah dirakit sehingga pelanggan kami dapat
mengerjakannya sendiri. Dengan cara tersebut, Anda dapat menghemat banyak anggaran.
Namun, jika Anda memerlukan bantuan, kami menyediakan layanan perakitan di rumah
ataupun tempat kerja Anda. Membiarkan kami untuk mengerjakannya tentu akan lebih
menghemat waktu Anda.

LAYANAN PENGANTARAN
Kami bantu mengantar barang belanjaan Anda ke rumah atau kantor. Kami
tidak hanya mengantarnya sampai ke pintu saja tetapi kami dapat membantu
meletakkannya di ruangan yang Anda inginkan.

LAYANAN CICILAN
Kami menawarkan pilihan pembayaran yang fleksibel agar Anda dapat mulai menata
rumah impian hari ini juga. Layanan ini memungkinkan Anda untuk memilih jangka
waktu cicilan sesuai keinginan. Hubungi toko IKEA untuk informasi lebih lanjut
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Anda dapat melakukannya
sendiri, tetapi kami dapat
membantu.

