
SV TORRTOALETT (BIOLOGISK TOALETT)
FÖR SOMMARSTUGOR
En torrtoalett (biologisk toalett) är perfekt för sommarstugan. Konventionella komposteringstoaletter är baserade på effekten 
av kemiskt aktiva vätskor som är farliga för människors hälsa. I en torrtoalett används barkströblandning utan kemiska 
tillsatser som fyllmedel, vilket effektivt tar bort lukter och återvinner toalettavfall i miljövänlig kompost. Du kan använda 
vanligt barkströ som fyllmedel, men torv absorberar lukter mer effektivt.

Nedan förklaras torrtoalettens funktionsprincip för att underlätta användningen av toaletten: Toaletten är utrustad med 
en mekanism som lägger till barkströblandning i toalettbehållaren, och ventilationsröret eliminerar effektivt obehagliga 
lukter. Barkströblandningen som används i toaletter har en hög absorptionsförmåga. 1 kg barkströblandning absorberar 
10 liter vätska. Avdunstning av vätska ökar kraftigt på grund av den större ytarean. 90 % av vätskan avlägsnas genom 
ventilationsröret. Torrtoaletten ska installeras i ett rum där ett ventilationsrör kan installeras. Ventilationsrör krävs för 
avlägsnande av lukter och avdunstning av överskott av vätska från toaletten, och det är avsett även för syretillförsel till 
kompostmassan.

Denna modell är utrustad med en perforerad torrtoalettbehållare (volym 38 liter) som ytterligare säkerställer separationen av 
vätska, vilket förbättrar avdunstning och förhindrar komposteringsmassan från att bli sur. För att toaletten ska fungera mer 
effektivt vid frekvent användning rekommenderar vi att det filtrerade toalettavfallet förs till avloppet.

Först fylls toalettbehållarens botten med barkströ upp till ca 1-2 cm, och barkströ hälls i den övre behållaren (volym 5 liter). 
Efter användning av toaletten vrider du dispenserratten på den övre behållaren flera gånger från sida till sida för att jämnt 
täcka innehållet i toalettbehållaren med barkströ När toaletten är fylld töms den på följande sätt: den övre delen avlägsnas 
och innehållet förs till trädgården eller till komposten. Inom ett år har du rik kompostmylla.
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