Urinsorterande toaletter – Skötselrekommendationer
Nedanstående skötselrekommendationer är hämtade från en skötselpärm för ett nybyggt
bostadsområde med urinsorterande toaletter:
•

Var noga med att hålla rent i urinskålen, så att så lite som möjligt annat än urin och vatten spolas
ner.

•

Fäll alltid ner toalocket, det minskar risken för att hårstrån och annat skräp hamnar i urinskålen.

•

Rengör med citronsyra någon gång i månaden, se beskrivning nedan.

•

Om det börjar rinna trögt ur urinskålen ska detta åtgärdas snarast. Den första åtgärden kan vara att
bara hälla vatten i urinskålen. Om detta inte hjälper använder du citronsyra i första hand och
kaustiksoda i andra hand. Se instruktioner nedan.

•

Du kan också prova att använda en flaskborste som passar i urinvattenlåset. Skölj därefter igenom
låset med en rejäl omgång vatten så att hår från borsten inte blir kvar i vattenlåset.

•

Då och då kan du ta en tillbringare full med vatten och från brösthöjd hälla den i en smal stråle
rakt ner i urinskålen så att ett "pluggflöde" uppkommer. Ännu bättre är att använda handduschen
utan munstycke.

Rengöring av urinvattenlås med citronsyra
1. Häll i en påse citronsyra i urinskålen.
2. Häll i en liter hett vatten. Låt stå några minuter.
3. Skölj ordentligt med varmvatten.
Om stoppet inte hävs av citronsyra kan du prova med Kaustiksoda. Observera att Kaustiksoda är
frätande och absolut inte får komma i ögonen!
Läs varningstexten på flaskan!

Rengöring av urinsvattenlås med Kaustiksoda
1. Häll upp vatten i en lämplig behållare, t.ex. en tillbringare av plast.
2. Häll i kaustiksodan lite i sänder och rör om med plastsked el dyl. En lagom blandning är 1/2 dl soda
per dl vatten.
3. Häll blandningen i urinskålen och låt stå minst tre timmar (gärna över natten).
Spola sedan med c:a 2 liter vatten under kraftigt flöde.
Skulle det trots detta fortfarande vara tvärstopp kan du skruva loss urinvattenlåset för rengöring.
Skruva då först loss anslutningen direkt under urinskålen. Det brukar gå lätt med ett par skiftnycklar.
Var försiktig så att gummipackningarna inte skadas eller försvinner! Därefter lossar du täckbrickan vid
väggen och drar försiktigt vattenlåset rakt ut. Det igensatta vattenlåset kan sedan rengöras med
starkare rengöringsmedel.

Avslutningsvis ska sägas att de allra flesta stoppen är lätta att åtgärda.

