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Det här kan du göra själv...

Långsam avrinning i badrum 
Om vattnet rinner långsamt ur tvättställ eller badkar beror 
det oftast på hår som täpper till flödet genom vattenlåset. 
Ta loss vattenlåset och gör rent det. Tänk också på att bara 
spola ner kiss, bajs och toalettpapper i toalettstolen. Tops med 
plastpinnar trotsar hela reningsprocessen och följer med ända 
ut på åkrarna.

Långsam avrinning i kök
Beror oftast på ett igensatt vattenlås. Om du rengjort vatten-
låset och problemet kvarstår har du troligtvis en igensatt köks-
stam. Orsaken är oftast slam som bildas av matfett och disk-
medel men kan även bero på för liten rördimension, skarpa 
böjar, sidodragningar eller en tilltäppt avluftning.

Lukt i lägenheten
Försvinner vattnet i något vattenlås tränger luften från avlopps-
rören in i lägenheten. Händer det ofta är det troligen avluft-
ningen som inte fungerar och då behöver den sugas rent. Kan 
också bero på trasiga eller felaktigt monterade packningar.

Lukt från tvättstuga/källare
Lukt från tvättstuga eller källare kommer i regel från en otät 
eller trasig golvbrunn. Vattenlåset kan också ha torkat ut. Kon-
trollera tätningar och spola med vatten.

Det här bör du inte göra
 
Kemikalier
Undvik att spola ned eller att rensa med hjälp av soda eller 
andra kemikalier, eftersom du då riskerar att skada rören. 
Kemiska medel kan fräta på gjutjärnsrör. Många fastighetsä-
gare förbjuder användningen av kemikalier. Kemikalierna för-
giftar också miljön. 

Mekanisk rensning
Vajrar och rensband klarar av att göra hål på stoppet så att 
avloppet fungerar en tid framåt, men det finns alltid en risk att 
en rensning högre upp i ledningen drar ner slam som fastnar 
och täpper till längre ner där du inte rensat.

Du kan själv göra mycket för ditt avloppssystem. 
Utrusta dig med kunskaper så att du kan förebygga 
onödiga problem i framtiden. Här nedan har vi räknat 
upp några av de vanligast förekommande problemen 
och vad du kan göra för att avhjälpa dem. Kvarstår 
problemen även efter utfört underhåll kan det vara 
dags att anlita professionell hjälp.



...och det här kan vi göra åt dig!
Med lång erfarenhet och stort yrkeskunnande kan vi 
erbjuda dig professionell hjälp.

Högtrycksspolning
För att undvika problem bör man underhållsspola alla led-
ningar i huset. Den effektivaste rensningsmetoden är hög-
trycksspolning. Spolning kan också göras med hetvatten i 
exempelvis kökstammen. Med en återkommande spolning vart 
5:e år, ser du till att hålla beläggningarna borta. Ledningarna 
behåller sin goda kondition och livslängden förlängs. Förutom 
avloppsledningar spolar vi även dagvattenledningar och drä-
neringsledningar. När allt är renspolat ger vi också tips om hur 
avloppet skall skötas för att bibehålla sin goda funktion.

Alltid med garanti
Efter genomförd spolning lämnar vi 5 års garanti på stamled-
ningar och 2 år på grenrör. Garantin avser dålig avrinning och 
skulle problem uppstå under garantitiden så blir det vår upp-
gift att lösa dem utan kostnad. Garantin gäller inte för problem 
som beror på att otillbörligt material spolats ner eller att vat-
tenlås och golvbrunnar inte rengjorts. 

Slamsugning
Vi har avtal med olika företag som utför slamsugning. Med spe-
cialfordon samlas slam och andra rester från underhållsarbetet 
upp och transporteras sedan tryggt och säkert vidare för bear-
betning eller deponering.
 

Några vanliga demoner
Många lever i ovisshet om vad som händer i 
rören. När problemen uppstår kan det ge känslan 
av att man har demoner i avloppssystemet. Och 
visst kan man se det så. Vi har listat tre av de 
vanligaste demonerna så att du lättare ska känna 
igen dem.

Hårdemonen
En envist klängande demon som 
täpper till vattenlås och golv-
brunn genom att sno sig runt 
allt den kommer åt. Drar till sig 
andra demoner. 

Fettdemonen
En slemmig demon som suger 
sig fast i rörens innerväggar och 
hindrar flödet. Drar också till sig 
andra demoner.

Luktdemonen 
En illaluktande demon som lig-
ger och lurar bakom vattenlåset. 
Kan även ta sig ut via otäta golv-
brunnar.

Spolbil med egen vattentank

Specialfordon 
för slamsugning
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Välj ett passande avtal
Utan tydliga varningssignaler är det svårt att veta 
när det är dags för underhåll. Tecknar du ett avtal 
med oss kan du känna dig trygg i vetskapen om att 
ditt avloppssystem är i goda händer. Vi erbjuder 
två olika avtal beroende på vilka rör  du har.

Röranalysgruppen är en samverkande grupp av företag med 
ett starkt hantverkskunnande och en lång erfarenhet av 
branschen. Med modern rörteknik utför vi inspektion, rens-
ning och renovering i rörledningar för avlopp, dagvatten och 

dränering. Vi arbetar i alla typer av fastigheter: från villor, 
hyresfastig heter och bostadsrätter till kommersiella lokaler. 
På vår webbplats hittar du mer information om våra tjänster. 
Besök oss på www.roranalysgruppen.se.

Vid en stamrenovering 
används metoden relining 
(även kallad rörinfodring) för 
att skapa nya rör inuti de gamla.
 Alla rör rengörs, torkas och inspekteras. 
En mjuk självhärdande plaststrumpa förs ner i stamled-
ningen och expanderas in i det gamla röret med hjälp av 
tryckluft. Efter härdning bildar det ett självbärande och 
skarvfritt rör med egenskaper som motsvarar ett kon-
ventionellt rör.
 Vid en stamrenovering lämnas normalt 5 års garanti. 
Om du i samband med renoveringen eller strax efter 
tecknar ett underhållsavtal kan du förlänga garantipe-
rioden med ytterliggare 5 år.

För stamrenoverade rör:

Förläng garantin  
på renoveringen

Underhållsavtalet i korthet

  Råd och tips om avloppssystemet  
– per telefon och under kontorstid.
  Optisk besiktning med fuktindikation  
– 2 år efter slutbesiktningen.
  Underhållsspolning och filmning av  
stammar och grenrör – vart 5:e år.
  Förtur vid behov av akut service.

Förbättra konditionen på 
dina gamla rör eller bibehåll 
konditionen på dina nya. Öka 
hela avloppssystemets livslängd 
genom att teckna ett spolningsavtal.  
Du får en garanti på 5 år för stammar och 2 år för gren-
rör. Kontakta oss idag så hjälper vi dig med alla detal-
jerna.

För alla typer av rör:

Förläng livslängden  
på befintliga rör

Spolningsavtalet i korthet

  Råd och tips om avloppssystemet  
– per telefon och under kontorstid.
  Underhållsspolning och filmning av  
stammar och grenrör – vart 5:e år.
  Förtur vid behov av akut service.
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Repiper- metoden används av en samverkande grupp av företag med ett starkt hantverkskunnande och en lång erfarenhet av branschen. Med modern rörteknik utför vi inspektion, rensning och renovering i rörledningar för avlopp, dagvatten och dränering. Vi arbetar i alla typer av fastigheter: från villor, hyresfastig heter och bostadsrätter till kommersiella lokaler. På vår webbplats hittar du mer information om våra tjänster. Besök oss läs mer om metoden på www.repiper.se
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