Toilet og afløb
er ikke til skrald!
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Toilet og afløb
er ikke til skrald
Hver dag kæmper vore renseanlæg med
affald, der bliver skyllet ud i toilettet.
Affald, der sætter sig fast i pumper og
renseriste. Det gør det dyrere for dig at få
renset spildevand, fordi vi skal bruge ekstra ressourcer på at rense spildevand og
reparere ødelagte eller tilstoppede pumper og anlæg.
Så skyl ikke vatpinde, hygiejnebind, bleer,
hår, kondomer, vådservietter eller køkkenrulle ud i toilettet.

Hæld ikke kemikalier i hverken vask eller toilet. Kemikalier er mange ting, men
fælles for dem er, at de skader renseanlæggenes renseproces. Nogle kan ikke
nedbrydes og så ender de i åer og havet.

God afløbsstil
• Hæld ikke fedt, kaffegrums og madrester i afløbet – det stivner og tilstopper efterhånden kloakken.
• Sæbe er også kemi – begræns mængden og gå efter de miljømærkede
produkter, så er du med til at skåne
naturen.
• Fej ikke sand, blade og lignende i
rendestensriste eller dit udendørs afløb – det samler sig i sandfanget og
stopper kloakken.

Hjælp dig selv ved
at hjælpe kloakken
• Rens gulvafløb og vandlåse jævnligt.
Fjern hår og sæberester og efterfyld
med vand for at undgå lugtgener.
• Rens tagrender og tagnedløb for blade
årligt efter løvfald.
• Skjul ikke dæksler under jord eller fliser – er uheldet ude, er det hurtigere
overstået, hvis kloakken er let tilgængelig.
• Vær opmærksom på huller og sætninger omkring dit hus – sætninger er
tegn på utætheder i kloakken, mens
huller kan være tegn på rotter.

Beskyt miljøet
Når vi smider andet end toiletpapir i
toilettet, bliver rensesystemet og vores
fælles miljø belastet. Rensningen bliver
dårligere, og flere kemikalier ryger videre
ud i havet, hvor det skader fisk, planter
og badestrande. Så husk skrald og skidt,
hver til sit.

Pas på havet!
Det du smider
i toilettet i dag,
risikerer du at bade
i til sommer!

RENSERIST

RENSEANLÆG

Når du smider affald i toilet og afløb, sætter det sig fast i renseristen
og pumper. Det slider unødigt på renseanlægget og gør det dyrere at få
renset spildevand.

Følgende skal i skraldespanden – ikke i toilet eller afløb.
Vatpinde
Hygiejnebind
Bleer
Hår
Kondomer
Vådservietter
Køkkenrulle
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Skrald og skidt, hver til sit
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