
HF Sano: Toilet- og kloakguide til beboere & gæster - til gavn for vores kloakpumper og fælles økonomi

Toilet- og Kloakguide

Skil dig kun af med ting i toilettet og vasken med det, det er beregnet til.

Det kan få alvorlige konsekvenser for vores kloakpumper, hvis vi kommer andet i 
toilettet og vasken end det den er beregnet til.
En ny pumpe koster ca. 100.000 kr. En udgift vi som medlemmer skal betale. 

Kloakken og dermed dit toilet og vask må kun bruges til: Brunt vand, hvilket kan 
oversættes til: 

• Køkken opvask (undgå fedt og olie*)

• Spildevand fra vaskemaskine/opvaskemaskine

• Beskidt vand - Shampoo og sæbe, mælk, kaffe/te, saftevand, øl
• Toiletpapir og afføring

* Fedt/olie fra stegepande suges op med køkkenrulle og fedt fra friture
opsamles i en lukket beholder, begge kasseres i restaffald.

Alt andet er forbudt! 

Hvis vi alle overholder dette kan pumperne holde i mange år, til glæde for alle. 

Med alt det andet du ikke må smide i toilettet/vasken kan nævnes:
Hår, vat og vatpinde, bind, kontaktlinser, vådservietter, cigaretskodder, 
fedtrester, kaffegrums, stearin, rå æg, kondomer, medicinrester og lignende.

Det sætter sig hurtig fast i vores pumper og forårsager driftstop – med dyre 

reparationer og driftsomkostninger til følge. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i HF Sano 
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Toiletguide til beboere & gæster i HF Sano 
Er dine børn, børnebørn, venner, forældre eller andre på besøg, så hav med fordel 
denne forsimplede toiletguide liggende et synligt sted ved toilettet. 

Please DO NOT throw any trash in the toilet! 
SMID IKKE affald i toilettet! 

It can get stuck in the sewer pumps, which cost a lot of money to repair! 
Det kan sætte sig fast i kloakpumperne, som koster meget at reparere! 




