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Drift- och skötselinstruktion  
för Unidrain golvavlopp

Rengör galler, 
avloppsarmatur 
och ev. hårsil

Lyft upp gallret och tag ut hårsilen ur avloppsarmaturen. Rengör alla tre delarna 
med en mjuk trasa eller borste som doppats i ljummet vatten med milt rengörings- 
medel eller såpa. Använd inte stålull. Polera galler och armatur i samma riktning 
som stålet är slipat. Gallret kan också behandlas med avkalkningsmedel för 
hushållsbruk: Låt det sitta på ett par minuter och skölj därefter med rent vatten. 

Rengör rostfritt stål 
ofta

Rostfritt stål är mycket hållbart, om det rengörs ofta. Stålets yta skyddas av en 
hållbar film av kromoxid. Filmen uppstår när kromet i stålets legering förenas med 
det syre som finns i luft och vatten. Det kan uppstå korrosion, om den skyddade 
filmen skadas, t.ex. om det sitter orenheter på stålet. Det kan också uppstå 
korrosion om starka syror eller kemikalier som jod, klor, fluor eller brom hindrar syrets 
tillträde till stålet, så att filmen inte kan bildas. Ev. missfärgningar kan oftast poleras 
bort med kromputs typ Autosol eller likvärdigt.

Rengör vattenlåset 
om vattnet rinner 
ut för långsamt, 
eller om det är 
stopp i avloppet

Ta tag med fingret, som en fingerkrok, i plasthandtaget i mitten av vattenlåset. Dra 
i handtaget med fingerkrok och ta upp ena sidan först med förslagsvis tummen 
mot den andra.

Ta isär vattenlåsets överdel och underdel. Skölj delarna i varmt vatten och använd 
eventuellt lite rengöringsmedel. Till kalkavlagringar på vattenlås och hårsil kan man 
använda skurpulver och en grov plastsvamp. 

Överdel och underdel sätts ihop igen. Vattenlåset är rätt ihopsatt när de två  
delarna klickar till när man sätter ihop dem. Det ska vara cirka en fingerbredds 
avstånd mellan överdel och underdel, så att vattnet kan rinna ut. Stryk på lite 
diskmedel eller såpa på vattenlåsets packning. 

Tryck ner vattenlåset i golvavloppet. Var noga med att det sitter vågrätt. Ovankant 
vattenlås ska ligga strax under golvrännans ränndal. Vattenlåset är rätt ihopsatt 
och sitter rätt när vattnet rinner igenom avloppet utan hinder.

Tecken på att 
vattenlåset inte är 
rätt ihopsatt, eller 
inte sitter rätt

• Vattnet rinner inte igenom. 

Lösning: Överdelen är för hårt nedtryckt. Ta upp vattenlåset och kontrollera att 
delarna är rätt ihopsatta med cirka en fingerbredds avstånd mellan överdel och 
underdel. 

• Det kommer dålig lukt från avloppet.  

Lösning: Vattenlåset är inte ända ner i sitt läge eller sitter inte rakt. Montera 
vattenlåset igen. 

Unidrain bör rengöras regelbundet. Det är en garanti för att avlopps- 
systemet håller längre, fungerar optimalt och att golvavloppet alltid  
ser bra ut i duschkabinen. Unidrain består av fyra delar som antingen 
består av formsprutad plast (Polypropylen) eller borstat rostfritt stål 
(AISI 304). Det finns dessutom en hårsil i rostfritt stål som tillval. 

Vattnet rinner inte 
undan

Unidrains vattenlås uppfyller kraven på kapacitet och självrensning enligt EN 1253, 
som är den gemensamma europeiska standarden för golvavlopp.

• Vattnet rinner inte undan trots att vattenlåset är rengjort och återmonterat på rätt sätt.

Lösning: Uppstår detta problem ligger felet någonstans i övriga avloppssystemet. 
Kontakta då en rörinstallatör. 


