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LØFT RISTEN FRA AFLØBET
Risten ligger løst i rammen og kan tages 
op med en finger, ved hjælp af et smalt 
redskab eller med krogen fra unidrain® 
(tilbehør).

Lugtspærren kan åbnes ved at trække 
overdelen fra underdelen. 
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TRÆK LUGTSPÆRREN OP
Lugtspærren kan tages op ved hjælp af en
finger. Træk op i håndtaget og lugtspærren 
frigøres. 

LUGTSPÆRRE OG RIST SÆTTES PÅ PLADS
Selve lugtspærren skal trykkes ned  
i afløbet så den flugter med renden i 
afløbet. Afslutningsvis lægges risten 
tilbage.
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HVOR TIT SKAL LUGTSPÆRREN RENSES? 
Lugtspærren nede i linjeafløbet skal renses 
jævnligt, da sæberester, hår o.l. sætter sig 
og ophobes omkring Lugtspærren unidrain® 

anbefaler, at den renses cirka hver 6-8 uge. 
Dette afhænger af hvor ofte badet anvendes, 
og hvor meget hår der ledes ud i afløbet.

RENSNING AF LUGTSPÆRREN
Rens lugtspærren under varmt,  
rindende vand. 
Man må gerne anvende sæbe, kalkfjerner
og skuresvampe, så længe disse er bereg-
net til almindelig husholdningsbrug. 

RENSNINGSVEJLEDNING FOR LUGTSPÆRRE
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unidrain® gulvafløb bør rengøres jævnligt. Således holder afløbssystemet 
længe, fungerer optimalt og beholder sit flotte udseende. unidrain® gulvafløb 
findes i to serier: ClassicLine og HighLine. Delene til de to typer gulvafløb 
er lavet af enten sprøjtestøbt plast (Polypropylen) eller børstet rustfrit stål 
(AISI 304).  

RENGØR RIST, AFLØBSARMATUR OG TRÆVLESI  
Rustfrit stål er meget holdbart, hvis det bliver rengjort jævnligt. Stålets over-
flade er beskyttet af en holdbar film af kromoxid. Der kan opstå korrosion, 
hvis den beskyttende film bliver beskadiget, f.eks. hvis der sidder urenheder 
på stålet. Ligeledes kan stærke syrer eller kemikalier som jod, klor, fluor eller 
brom hindre ilt adgang til stålet, hvorved filmen forsvinder.

Løft risten og tag trævlesien op af afløbsarmaturet. Rengør alle tre dele med 
en blød klud eller en børste dyppet i lunkent vand med opvaskemiddel eller 
anden mild sæbe. Brug ikke ståluld. Polér rist og armatur i samme retning 
som stålet er slebet. Risten kan også behandles med kalkfjerner til hushold-
ningsbrug. Husk at følge brugsanvisningen på produktet. 

RENGØR VANDLÅSEN 
Vandlåsen skilles ad, ved at trække de to dele fra hinanden. Herefter renses 
de to dele under varmt, rindende vand. Der må gerne anvendes sæbe,  
kalkfjerner og skuresvampe, så længe disse er beregnet til almindelig hus- 
holdningsbrug. Husk at følge brugsanvisningen på de anvendte produkter.

PROBLEMER MED AFLØBET 
Hvis gulvafløbet er rengjort, og vandet stadig ikke løber igennem, eller  
der kommer dårlig lugt op fra afløbet, er det tegn på, at vandlåsen ikke er  
korrekt samlet. Dette sker, fordi overdelen er presset for hårdt ned, eller fordi 
vandlåsen ikke er på plads i sit leje. Tag vandlåsen op og kontrollér, at delene 
er korrekt samlet med ca. en fingerbreddes afstand mellem overdel og  
underdel. Sæt vandlåsen på plads i bunden af udløbshuset.
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