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LØFT RISTEN FRA AVLØPET
Risten ligger løst i rammen og kan tas opp 
med en finger ved hjelp av et smalt verktøy 
eller med kroken fra unidrain® (tilbehør).

SAMMENSETTING AV VANNLÅSEN
Når vannlåsen er ren, settes den sammen 
igjen,  
ved å trykke de to delene sammen. Det 
kommer et ”klikk” når vannlåsen er satt 
sammen korrekt.

Hvis vannlåsen ikke settes sammen korrekt, 
kan det føre til lukt fra kloakken eller gjøre 
at dusjvannet har vanskelig for å renne ut.

3 6

DRA OPP VANNLÅSEN
Vannlåsen kan dras opp ved hjelp av en 
finger. Dra opp i håndtaket – vannlåsen  
kan sitte godt fast på grunn av smuss o.l.  
I dette tilfellet skal man da trykke med en 
finger eller en gjenstand i den ene enden 
av vannlåsen og samtidig dra i håndtaket 
øverst på vannlåsen. Lirk opp vannlåsen på 
denne måten. 

VANNLÅS OG RIST SETTES PÅ PLASS
Når vannlåsen er satt sammen, plasseres 
den i utløpshuset igjen. Selve vannlåsen 
skal trykkes ned i avløpet så den flukter 
med rennen i avløpet.
Før vannlåsen settes på plass, kan det være 
en fordel å smøre gummipakningen med 
oppvaskmiddel/såpe slik at den lettere glir 
på plass og er lettere å ta opp neste gang. 
Til slutt legges risten tilbake.
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HVOR OFTE SKAL VANNLÅSEN RENSES?
Vannlåsen nede i linjeavløpet skal renses 
jevnlig da såperester, hår o.l. setter seg 
fast og hoper seg opp rundt vannlåsen. 
unidrain® anbefaler at vannlåsen renses ca. 
hver 6. til 8. uke. Dette avhenger av hvor ofte 
badet brukes, og hvor mye hår som føres ut 
i avløpet.

RENSING AV VANNLÅSEN
Vannlåsen kan skilles ved å trekke de to 
delene fra hverandre. Deretter renses de to 
delene under varmt, rennende vann.

Det må gjerne brukes såpe, kalkfjerner og 
skuresvamp så lenge disse er beregnet til 
vanlig husholdningsbruk.
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unidrain® gulvavløp bør rengjøres jevnlig. Da holder avløpssystemet lenge, 
fungerer optimalt og beholder sitt flotte utseende. unidrain® gulvavløp finnes i 
to serier: ClassicLine og HighLine. Delene til de to typene gulvavløp er laget av 
enten sprøytestøpt plast (polypropylen) eller børstet rustfritt stål (AISI 304).  

RENGJØR RIST, AVLØPSARMATUR OG HÅRSIL  
Rustfritt stål er svært holdbart hvis det blir rengjort jevnlig. Overflaten på 
stålet er beskyttet av en holdbar film av kromoksid. Det kan oppstå korrosjon 
hvis den beskyttende filmen blir skadet, for eksempel hvis det sitter urenheter 
på stålet. Likeledes kan sterke syrer eller kjemikalier som jod, klor, fluor eller 
brom hindre at oksygen får tilgang til stålet, og dermed forsvinner filmen.

Løft risten og ta hårsilen opp av avløpsarmaturen. Rengjør alle tre delene med 
en myk klut eller en børste dyppet i lunkent vann med oppvaskmiddel eller 
annen mild såpe. Ikke bruk stålull. Polér rist og armatur i samme retning som 
stålet er slipt. Risten kan også behandles med kalkfjerner til husholdningsb-
ruk. Husk å følge bruksanvisningen på produktet. 

RENGJØR VANNLÅSEN 
Vannlåsen kan skilles ved å trekke de to delene fra hverandre. Deretter renses 
de to delene under varmt, rennende vann. Det må gjerne brukes såpe, kalk-
fjerner og skuresvamp så lenge disse er beregnet til vanlig husholdningsbruk. 
Husk å følge bruksanvisningen på de benyttede produktene.

PROBLEMER MED AVLØPET 
Hvis gulvavløpet er rengjort, og vannet stadig ikke renner gjennom, eller det 
kommer vond lukt opp fra avløpet, er det tegn på at vannlåsen ikke er satt 
sammen korrekt. Dette skjer fordi overdelen er presset for hardt ned, eller 
fordi vannlåsen ikke ligger på plass i rammen. Ta vannlåsen opp, og kontroller 
at delene er satt sammen korrekt med ca. en fingerbreddes avstand mellom 
overdel og  
underdel. Sett vannlåsen på plass i bunnen av utløpshuset.
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