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PREVENT Luktstopp 
 

                       RSK 713 3836 // NRF 451 5987    ART.NR 65078 
 

Produkten är tillverkad i ABS plast med o-ring i NBR samt lucka i rostfritt stål med vulkat 

gummimembran. Ingen speciell skötsel ska behövas. Möjligen kan rensning behövas, se flik rengöring. 
 

Användningsområde: 
 

Produkten är avsedd för att bort avloppslukt men har även visst motstånd mot bakvatten. 

Produkten försvårar även för råttor att tas sig in i brunnen och orsaka skada. 

Passar enbart Faluplast FLEXIBRUNN (RSK 711 3607 samt RSK 711 3618) 
 

Montering: 
 

Med produkten följer en monteringsanvisning.  

Den ska följas för att produkten ska fungera korrekt ! 
 

Monteringsanvisningen finns även att hämta på vår hemsida www.faluplast.com 
 

Rengöring: 
 

I de fall lukt förekommer kan det bero på att hår och/eller smuts fastnat på luckan som då  hindras att sluta 

tätt. Man kan då behöva rengöra produkten. Följ nedan punkter. 
 

• Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, 

 t.ex. med skruvmejsel (OBS Försiktigt. Vassa verktyg kan ge märken i plasten) 
 

• Lyft ur vattenlåsinsatsen. 

Vissa brunnar saknar handtag på dykröret. Då blir man tvungen att   

stoppa ner handen i dykröret och trycka samt dra upp dykröret.  
 

• Rengör luktstoppet, den orange delen utan att ta bort den ur brunnen. 

Använd lämplig mjuk borste och vatten. 

Det räcker i de flesta fallen. 
 

Om luktstoppet måste tas bort måste man ladda hem monterings- 

instruktionen för att säkerställa att den återmonteras korrekt. 
 

• Gör även rent dykrör och brunn (använd bara milda rengöringsmedel) 
 

• Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning. 
 

• Verifiera att alla delar sitter korrekt samt att silen snäpper fast. 
 

• Testa att produkten är tät ! 
 

Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg) 

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90° 

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. 
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