Avlopp
Avloppsrören från diskbänk och tvättställ blir snabbt igensatta av fett och matrester.
Bästa sättet att undvika stopp i avloppet är att kasta kaffesump, teblad, matrester och
liknande direkt i soppåsen. Stopp i avloppet kan leda till översvämning och
fuktskador.
Avloppet rensar du enklast genom att regelbundet plocka bort hår och annat från
golvbrunnen i badrummen, tvättstället och disklådan.
Om vattnet börjar rinna långsamt, plocka bort det som täppt till bottensilen och
avloppsröret. Går inte det måste du kontakta din hyresvärd. Stopp i avloppet är
allvarligt och måste genast åtgärdas.
Du får inte på några villkor använda ”propplösare” som består av t ex kaustiksoda
eller andra kemiska medel. Dels är de farliga för miljön, dels kan de ge ordentliga
frätskador på hud och ögon hos den som rensar avloppet samt även orsaka skador
på rören.

Bottenventil i tvättställ
Ofta kan man plocka bort de hårstrån som sitter i bottensilen genom att lyfta upp
ventilproppen och göra rent. Om tvättställets bottensil ska rensas underifrån så
måste du ta bort renslocket eller renspluggen. Placera en hink under och peta loss
det som fastnat. Spola sedan igenom med hett vatten. En begagnad tandborste är ett
oslagbart hjälpmedel att göra rent med.

Golvbrunnen
Golvbrunnen i ett bad- och duschrum är försedd med ett vattenlås. För att förhindra
översvämning och dålig lukt måste vattenlåset rensas regelbundet.

Rensa golvbrunnen
Du rensar enkelt golvbrunnen själv! Lyft av gallret/silen som täcker golvbrunnen.
Torka och borsta sedan bort hår och annat som fastnat i brunnen. Eventuellt kan du
lyfta upp vattenlåset för rengöring. Om det fastnat någonting inne i avloppsröret kan
du försiktigt peta bort det med en ståltråd.
Borsta ren brunnen och spola sedan ur brunnen med handduschen. Sätt tillbaks
vattenlåset noggrant. Sätt fast gallret igen. Se till att det finns tillräckligt med vatten i
golvbrunnen. Hamnar insatsen snett pyser det upp dålig lukt från avloppet.
Bilder hur du gör hittar du på nästa sida.
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