Udluftning over taget så undgår du lugtgener
- Hvem har ansvaret?
- Hvornår opstår der kloaklugt?
- Hvorfor spuler vi kloakledninger?
- Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?
- Gode råd til at undgå lugt og prop i afløb
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Det er dit eget ansvar at undgå lugt fra dit kloaksystem
Vi anbefaler derfor, at der skal installeres udluftning over taget i alle nybygninger.
Dermed fraråder vi også at anvende de såkaldte vakuumventiler i nybyggerier og ved
ændring af eksisterende ejendomme. I etageejendomme eller andre ejendomme
med flere udluftninger kan vakuumventiler dog anvendes i et vist omfang.
Selvom dit hus ikke er nyt, eller du ikke har bygget til, så er der mange fordele ved at
installere udluftning over taget - i stedet for at anvende vakuumventiler.

For det første sikrer du dit hus mod lugtgener fra kloakken og for det andet skal du
selv betale for oprydningen, hvis du får kloakvand på gulvet. Kloakvand på gulvet kan
ske, hvis det regner kraftigt eller, hvis vi spuler vores kloakledninger og der dermed
skabes overtryk.
For det tredje er du med til at sikre et bedre miljø, fordi du ikke medvirker til at
danne ildelugtende gasser i kloakken.
Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du vil vide mere om, hvordan du installerer
udluftning over taget.

Vejen Forsyning A/S · Gormsvej 7 · 6600 Vejen · Telefon 76 32 66 00 · CVR 32 64 59 92
www.vejenforsyning.dk
Dok. Nr.: D20-107924 - 6.0

Hvornår opstår der kloaklugt i dit hus, hvis du har vakuumventil?
Hvis du ikke har installeret udluftning over taget, men i stedet har en vakuumventil,
kan det lugte af kloak i dit hus, når det regner meget kraftigt, eller i tilfælde, hvor vi
spuler kloakker.
I begge tilfælde medfører det, at dine vandlåse og toiletter kan blive tømt for vand,
fordi der opstår overtryk i dine kloakledninger, og du vil kunne høre, at vandet bobler
i toilettet. I værste fald kan vandet i toilettet blive blæst ud på dit gulv.

Hvornår opstår der kloaklugt i dit hus hvis du ikke har vakuumventil?
Hvis du hverken har installeret udluftning over taget eller en vakuumventil, kan det
også lugte af kloak i dit hus, fordi der opstår et overtryk eller undertryk i dine
kloakledninger. Så er det, at du kan se, at vandet i toilettet bevæger sig. I værste fald
kan vandet i toilettet blive suget ind i kloaksystemet.

Udluftning over taget medvirker til, at trykket udlignes, fordi luften bliver ledt ud af
dit kloaksystem igennem et åbent rør over dit tag - og det kan du ikke lugte.
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Hvorfor spuler vi kloakledninger?
Vi spuler vores kloakledninger i to situationer. Når kloakledninger er stoppet til, eller
inden vi foretager TV-inspektion. Med TV-inspektion undersøges kloakledningerne
med et kamera, så vi bedre kan vurdere om vi skal forbedre de eksisterende
kloakledninger eller om vi skal lægge nye kloakledninger.
Det er op til dig selv at sørge for, at dine vandlåse kan holde til det tryk, som vi spuler
med. Det kræver, at du installerer udluftning over taget. Vi undersøger ikke på
forhånd, om du har installeret udluftning over taget, men du vil altid få besked inden
vi spuler i dit område.

Hvordan kan du forebygge lugtgener, når vi spuler - og du ikke har
udluftning over taget?
Hvis du har en rensebrønd ved din ejendom, så kan du udligne trykket ved at løfte
låget på rensebrønden. Rensebrønden befinder sig oftest i nærheden af skellet.
Toilettet kan dækkes ved at lukke toiletlåget og gulvafløbet kan dækkes med en
gulvklud. I begge tilfælde bør der som ekstra sikkerhed, placeres en tung genstand
ovenpå.

Hvad nu hvis der opstår lugtgener alligevel?
Tømmes vandlåsen for vand, bør der hurtigst muligt efterfyldes, da der ellers kan
opstå lugtgener. Fyld vand i alle gulvafløb, åben for alle vandhaner i et par minutter
og ryk ud i toilettet.
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Undgå lugt og prop i afløb
Læs med og få tips til hvordan du kan undgå lugt og prop i afløb
Lugten af kloak er rædselsfuld, og vi vil på ingen måde have den ind i huset, derfor
skal du holde dine afløb i topform. Afløbene er jo i kontakt med kloaksystemet.
Du kan let holde dine afløb fri for lugt og prop, hvis du tænker over, hvad du hælder i
afløbet og løbende laver lidt forebyggelse.

Simple ting du kan gøre for at skåne afløbene
Har du større mængder fedt fra madlavning eller andet, skal du ikke bortskaffe det
via afløbet. Gem f.eks. en tom mælkekarton og hæld det overskydende fedt heri kartonen bortskaffes som almindelig dagrenovation i skraldespanden. Kaffegrums fra
stempelkander skal også i skraldespanden.

Hvorfor lugter afløbet?
Det er vandlåsen, der holder kloaklugten ude. Der står altid en mængde vand i
vandlåsen, som blokerer for lugten. Når du bruger afløbet skiftes vandet, så der altid
er vand i vandlåsen, til at holde lugten nede i kloakken.
Får afløb lov at stå for længe uden at være i brug, så kan vandet fordampe.
Har du afløb, der sjældent er i brug - f.eks. i bryggers eller gæstetoilet skal du sørge
for at hælde en spand vand i disse afløb en gang i mellem, så du sikrer dig, at de
bliver skyllet igennem. Skal du rejse væk i længere tid kan du hælde en smule
madolie i afløbet. Det lægger sig som en hinde på vandet og forsinker fordampningen
en del.
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Hav altid en si i køkkenvasken
Et af de kritiske afløb er under køkkenvasken. Det kan ikke undgås, at der kommer
madrester og fedt i afløbet. Kombinationen af fedt og madrester sætter sig på
siderne af afløbsrøret. Med en si i vasken kan du fange så meget som muligt. Sien
tømmer du løbende.
Det samme gælder for afløbet i håndvasken på toilettet og afløbet i badet. Her vil en
si kunne fange de værste hår og skægrester, som også kan danne seriøse propper i
afløbet.
Det bedste råd til at forebygge propper i afløbet er med jævne mellemrum af hælde 1
til 2 kander næsten kogende vand i afløbene. Det varme vand opløser fedt.

Fjern selv proppen
Rens vandlåsen
Er der opstået en prop i afløbet som kogende vand ikke kan løsne op for, kan du
prøve følgende (inden du tilkalder fagfolk):
1. Sæt en spand under vandlåsen til at fange vandet. Brug evt. gummihandsker.
2. Skru de to omløberringe løse. Kan som regel gøres med håndkraft.
3. Fjern vandlåsen og rens den i en anden vask.
Prøv med en ”svupper”
Du kan også prøve dig frem med en "svupper". Her skal du fylde vasken halvt op med
vand. Hold for overløbshullet med en fugtig klud og pump et par gange med
svupperen over risten - det kan klare rimeligt genstridige propper.
Brug en håndsplit ved genstridige propper
Har proppen sat sig rigtigt godt fast, så er en håndsplit et rigtigt godt redskab. Det er
en lang metalfjeder, som langsomt arbejder sig gennem afløbet og så at sige skraber
urenheder løse. Med håndsplitten kan du komme langt ned i rørene.
Kan hverken kogende vand, svupper eller håndsplit klare at skabe frit gennemløb i
afløbet, så bør du kontakte en fagmand.
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Vejen Forsyning A/S
Gormsvej 7
6600 Vejen
Tlf. nr.: 76 32 66 00
E-mail: post@vejenforsyning.dk
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