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Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel 

 

Kök och badrum 

 

Avlopp och vattenlås 
Avloppsrören i kök och badrum har ett vattenlås för att förhindra dålig lukt från 

avloppet. Både vattenlås och golvbrunn måste rengöras regelbundet. Vattenlåset, 

som sitter på avloppsröret under handfatet, rengörs genom att den nedre delen av 

låset skruvas loss. Ställ en hink under som samlar upp allt vatten. Röret kan nu 

rengöras från all smuts som fastnat. Avsluta med att spola igenom med hett vatten 

som får rinna ner i hinken och skruva fast vattenlåset igen. 

 

Golvbrunnen i badrum rengörs genom att gallret som sitter över brunnen tas bort. 

Fäll upp bygeln på golvbrunnsinsatsen och drag upp den. Hår och annat som har 

fastnat i brunnen kan då enkelt tas bort. Dela sedan insatsen genom att dra isär 

över- och underdel, rengör delarna och sätt ihop dem igen. När insatsen sätts 

tillbaka är det viktigt att tätningsringen verkligen sitter i sitt spår. Avloppsluft kan 

annars tränga upp genom springan. Om dålig lukt skulle uppstå rekommenderas att 

spola rikligt med vatten i golvbrunn, wc, handfat och köksvask. Om lukten inte 

försvinner efter några timmar så kan det vara något fel i systemet. Under garanti-

tiden kontaktar du då Ikano Bostad Eftermarknad, efter garantitidens utgång 

kontaktar du din styrelse direkt. 

 

Häll inte stekfett eller olja i köksvasken eftersom avloppsrören då sätts igen. 

Stekfettet torkas upp med exempelvis hushållspapper och kastas i soporna.    

 

Toalettstol och handfat 
Toalettstol och handfat måste rengöras regelbundet. Använd toalettborste och 

rengöringsmedel när du rengör toalettstolen. För handfatet används en mjuk borste, 

t ex en diskborste. Tänk på att starkare rengöringsmedel ofta är skadliga för miljön 

och polerande medel förstör ytskiktet på porslinet. Tänk på att endast toalettpapper 

kan spolas ner i wc-stolen, eftersom det löser upp sig vid kontakt med vatten. Om du 

spolar ner exempelvis pappershanddukar kan det blir stopp i systemet och vattnet i 

vattenlåset kan sugas ur.  Porslinet i handfat och wc-stol tål inte alltför höga 

temperaturer. Att tömma vatten varmare än 60ºC i en wc-stol kan orsaka sprickor i 

porslinet. 

 

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till Ikano Bostad 

Eftermarknad om du misstänker att det är fel i ditt kök eller badrum. Efter 

garantitidens utgång tar du kontakt med din styrelse direkt.   

 

 


