
 

 

Så rensar du dina vattenlås 

Stopp i avloppen beror ofta på igensatta vattenlås. Mindre 
stopp går enkelt att åtgärda själv och tar inte mer än 10 
minuter. På följande sidor går vi igenom hur du går till 
väga steg för steg. Kontakta John Mattsons kundtjänst om 
problemet skulle kvarstå eller om du upptäcker läckage 
efter rensningen.  
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1.  Börja med att placera en hink under vattenlåset. Skruva sedan bort 
bottenkåpan på vattenlåset och var beredd på att vatten och smuts kommer 
att rinna ut. Rensa kåpan och lägg den åt sidan.   
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2.  Skruva försiktigt loss de två låsringarna som håller fast vattenlåset med 
röret till avloppet och röret till handfatet (se bilder nedan).    
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3.  När bottenkåpan är bortagen och låsringarna lossade så är det dags att 
lirka loss själva vattenlåset från rören. Ta ett stadigt tag om vattenlåset och 
böj den försiktigt nedåt tills den släpper från det övre röret. Drag sedan ut 
vattenlåset från sidoröret (se bilder nedan). 

 
 
4.  När vattenlåset är borttaget rensar du rören från smuts så långt du 
kommer åt. Se även till att avrinningen i handfatet är fritt från hår och andra 
rester. Ta med vattenlåset till ett ANNAT handfat och skölj och rensa 
ordentligt. Använd något smalt som till exempel en pincett eller en lång 
sticka för att komma åt. När vattenlåset är rent sätter du tillbaka det på 
samma sätt som du tog bort det. Var försiktig när du skruvar tillbaka 
låsringarna så att inte gummiringen som ska se till att det blir tätt spricker 
eller hamnar snett (se svart ring på röret i den högra bilden ovan). Testa sedan 
att spola vatten så att du ser att det inte läcker från vattenlåset. Kontakta John 
Mattsons kundtjänst om du inte lyckas få det helt tätt eller att problemet med 
stopp kvarstår trots rensningen.   

 

 

 

Skölj och rensa vattenlåset i ett 
annat handfat! 
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