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TACK FÖR ATT DU VALDE EN INHEMSK HUUSSI-UKKO KOMPOSTERANDE TORRTOALETT FRÅN JITA.
Den komposterande torrtoaletten Huussi-Ukko är avsedd
som torrtoalett i hushållet eller fritidsbostaden.

Ventilationsrör 75 mm

Sittdel

1000

450

Torrtoalettens delar och mått

Golvnivå X

550

Tömningslucka
Slang för tömning
av lakvatten

600

700

Tekniska data:
Höjd:
Bredd:		
Djup:		
Vikt:		
Material:
Volym:		
Garanti:		
Utrustning:

1000 mm
600 mm
700 mm
20 kg
Runko HDPE, EPP-lämpökannet, UV-suojaus
300 L
2 vuotta
Ventilationsrör 75 mm (3 x 90 cm), slang för tömning av
lakvatten och lakvattenkanna, schablon för sågning av golvhål

Montering av toaletten
Montera toaletten i en separat toalettbyggnad eller ett annat täckt utrymme. Det viktiga är att toaletten
kan tömmas via luckan på baksidan. Vid montering i en ny toalettbyggnad ska man observera att torrtoaletten
ska lyftas in vid byggandets startskede, eftersom dörröppningen inte är tillräckligt stor i vissa byggnader.
Golvet ska vara 55 cm högt mätt från Huussi-Ukkos botten. Sitthöjden blir då 45 cm.
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Olika sätt att montera Huussi-Ukko

Montera det medföljande 75 mm ventilationsröret i hålet bakom locket och led röret direkt genom taket
eller med ett avloppshörnstycke genom väggen och vidare över takåsen ca 40 cm.
Det viktiga är att röret är stigande och att det inte har någon krök där det kan samlas vatten eller bildas ett luftlås.
Se till att toalettens botten är stabil och tjälfri.
Ibruktagande av toaletten

Montera slangen för tömning av
lakvatten och led det till en separat
dunk eller avdunstningsbassäng.

Slang för tömning
av lakvatten

Lägg ett ca 10 cm tjockt lager
strö i botten av toaletten.
Huussi-Ukko är nu färdig att
användas.

Användning av toaletten
Efter varje användning, tillsätt ca 5 dl strö så att efterlämningarna täcks helt. Ströet håller avfallet luftigt och
förmånliga nedbrytningsförhållanden uppstår.

I vinterförhållanden fryser avfallet i kalla utrymmen
och smälter först på våren när temperaturen stiger.
Det ska man förutse genom att tömma toaletten på
hösten.

Tömning av toaletten och fortsatt användning
Tömning rekommenderas när behållaren är ungefär
halvfull. Ta bort massan och förflytta den för efterkompostering till en separat, gärna täckt kompost.
Du kan bygga komposten själv t.ex. på grenar eller
strö som ligger på ett plastmembran. Lägg toalettavfallet på det och täck med strö eller räfsavfall. Du kan
även efterkompostera toalettavfall tillsammans med
hushålls- och trädgårdsavfall. Blanda massorna.
Genom att täcka komposten förhindrar man att
näringsämnena sköljs bort. Efter nästa sommar har
du välkomposterad jord som du kan använda i trädgården.

En del av urinen sugs upp av ströet och avdunstar. En
del blir lakvatten, som man rekommenderar förvaras i
ett år så att bakterierna i avföringen dör. Det förvarade
lakvattnet kan spädas ut med vatten 1:10 och användas som gödningsmedel. Om man använder tillräckligt
med strö uppstår det bara lite lakvatten.
Kom ihåg att inspektera lakvattenslangens funktion
och lägg rejält med strö på botten innan du stänger
tömningsluckan.

Vid störningar
Om toaletten luktar mer än normal, kontrollera:

Om det finns flugor kan du:

• Om vädringsröret är öppet och stiger ovanför åsen.
• Om lakvattenslangen är öppen.
Om massan är för fuktig börjar avfallet lukta.
Tillsätt rejält med strö och öppna slangen.

• Tillsätta strö.
• Förgifta dem med ett lämpligt fluggift.
Tillsätt mer strö.

Allmänt om toalettens användning
Du kan rengöra sitsen med vanliga hushållsrengöringsmedel. Innerdelen behöver inte rengöras.
Generellt sett kan man säga att man inte kan använda
för mycket strö. Det ser till att toalettavfallet är syrerikt och luckert. Det går snabbt att lära sig använda
toaletten och det tar bara några minuter per dag att
sköta den.

Hemmagjort kompostströ
Du kan också göra eget kompostströ eller blanda det
med fabrikstillverkat strö. Hemmagjort kompostströ
består av flis som har tillverkats av ris i en kompostkvarn samt räfsavfall, som löv, skogsförna, bark och
grenar. Tillsätt också torv.

Kom ihåg att använda skyddshandskar och trygga god
hygien när du vidarebehandlar toalettavfall.
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