
KROM ARMATÜR VE AKSESUAR BAKIM ÖNERİLERİ 

Banyo ve mutfaklarda kullandığınız armatür ve musluklarınızın uzun
ömürlü ve ilk günkü gibi parlak kalması için dikkat edilmesi gerekli konular aşağıda 
tariflenmiştir :

. Ürünlerinizin sağlıklı şekilde çalışabilmesi için önerilen basınç aralığı 0,5-10 bardır.

. Yüksek basınçlı mekânlarda ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için tesisat ana 
girişine veya daire girişine basınç düşürücü takılmasını öneririz

• Armatür yüzeyinin bulaşık teli, sert yüzeyli temizlik bulaşık süngeri vb sert yüzeyli
ovucular ile temizlenmemesine dikkat edilmelidir.

• Krom kaplı armatür yüzeyi toz ve asit içerikli sıvı deterjanlar ile temizlenmemelidir.

• Armatür yüzey temizliğinin yumuşak sabunlu bezle silinerek yapılması, armatür yüzeyinin
ilk günkü gibi temiz ve parlak kalmasını sağlayacak

• Armatürlerin su akış noktası olan perlatörler suyun hava ile karışarak yumuşak akışını
sağlar. Suyun sürekli üstümüze sıçramadan akması, suyun akış debisinin azalmamasını
sağlamak için perlatörlere belirli zaman aralıklarında bakım uygulanmalıdır.

• Bakım için armatürün çıkış ucunda bulunan perlatör gövdesi (Yuvarlak somun şeklinde)
çıkış ucundan saat yönünde çevrilerek sökülür, gövde içinde yer alıp süzme işlemini
yapan perlatör çıkarılıp temizliği yapılır ve tekrar çıkış ucuna montaj yapılır.

• Yeni binaya ya da tesisatı yeni çekilmiş bulunan bir yere yapılacak montajda sıcak ve
soğuk su borularının içinde bulunabilecek kum, kireç gibi partiküllerin armatür montaj
edilmeden önce tesisata su verilerek dışarı atılması gerekmektedir.

• Kullandığınız armatürün uzun ömürlü olabilmesi için tesisattan suyla gelebilecek kum ve
parti külleri süzmeye yarayan bina ya da daire girişine filtre (Armatür Emniyeti)
kullanılmalıdır.

• Armatürün uzun ve arızasız kullanımı için daire veya apartman girişinde filtre
kullanılmamış ise lavabo ve evye armatürlerin sıcak ve soğuk su bağlantılarında filtreli ara
musluk kullanımına özen gösteriniz.

• Daire girişindeki filtre veya dairenizde kullandığınız filtreli ara muslukların da 6 aylık
periyotlarda temizliği yapılmalıdır.

• Armatürlerde parça değişim ihtiyacı için orijinal yedek parça kullanımına özen gösteriniz

• Kromajlı ürününüzü altı ayda bir defa gaz ile ıslatılmış bir bezle parlatınız.

• Bütün krom ve diğer yüzey kaplamalı ürünlere, kaplamayı bozmamak için çıplak ve
tırtıllı metal anahtar tatbik etmeyiniz.



• Banyo, lavabo eviye armatürlerinin duvara montajının kolay ve düzgün olması için boru
tesisatlarının döşenmesi esnasında "montaj şablonu" kullanınız.

• Armatürü demonte etmeden tesisattaki yerine monte ediniz.

• Gerçek paslanmaz çelik malzeme mıknatıs tutmaz.

. Aldığınız ürünü yetkili servise monte ettirerek, montaj esnasında ürüne zarar gelme riskini
engellersiniz. Ayrıca, montaj hatası kaynaklı arızaların da garanti kapsamına alınmasını 
sağlayabilirsiniz

.Yetkili servis montajı ücrete tabi olabilir.

________________________________________________________________________

dekovin.com bu dökümanda bahsedilen bilgilerin tam ve doğru veya web sayfalarının 
hatasız olduğunu garanti etmemektedir. Sitede yer tüm beyanlar hukuken taahhüt 
niteliğinde sayılmayacaktır, yükümlülük doğurmaz ve bağlayıcı değildir.

MONTAJ ile ilgili maddeler, ürünün garantisi ve montajı için gerekli olan şartları 
içermektedir.
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