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Sådan vedligeholder du afløb 

Du kan sagtens vedligeholde afløbene selv. Følg punkterne på tjeklisten her:

 
 
Lugtgener er et af de problemer, der typisk 
opstår, hvis du ikke vedligeholder husets 
afløbsinstallationer. Foto: Tommy Verting 

 
 
Forebyg problemet ved ugentligt at hælde 2 
kedler kogende vand ud i vasken. Foto: Tommy 
Verting 

 

1. Rens hånd- og køkkenvask 

Lugter en af husets vaske, kan kogende vand i de fleste tilfælde løse problemet. Kogende vand dræber 
de fleste bakterier og forebygger, at afløbet stopper til. 

Rens gerne hånd- og køkkenvask 1 gang om ugen eller som minimum 2 gange om måneden. 

BRUG IKKE KEMISK AFLØBSRENS 

Kemiske midler som afløbsrens, kaustisk soda og klorin er skadelige for miljøet, men de kan også 
ødelægge afløbet, da de er stærkt ætsende. 

Det er derfor bedst kun at bruge kogende vand til at rense afløbet. 

• Hæld 2 kedler kogende vand igennem vaskens afløb. 

• Fjern hår og skidt fra afløbet. 

• Rens afløbet så langt ned som muligt. Brug universalrengøring og en svamp eller børste. 

• Rengør vaskens prop og rist. 

• Tøm vandlåsen, hvis der er tegn på tilstopninger. Vandlåsen sidder under vasken, hvor røret bukker. 
Den kan skrues af uden brug af værktøj. 

2. Rens gulvafløb 1 gang om måneden 

Det gælder primært afløb, der benyttes hyppigt, fx i badeværelse og bryggers, hvis der er koblet 
vaskemaskine til afløbet. 

Gulvafløb kan være skyld i ubehagelige lugtgener. Lugtgenerne kommer fra bakterier, som lever af hår-, 
skæg- og sæberester, der sætter sig i afløbet eller i de ledninger, der fører hen til afløbet. 

Med en månedlig rensning af afløbene minimerer du dog risikoen for både dårlig lugt og tilstopninger. 

• Fjern risten. Risten er sandsynligvis fastgjort med skruer, som du lige skal 
skrue af, inden du kan få adgang til afløbet. 

Du bør rense afløb i gulvet 1 gang om måneden. 

• Tag afløbsskålen op. Rens den, og spul med vand. Eventuelle hårrester fjernes 
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med fingrene og smides i skraldespanden - ikke toilettet. Det er en god idé at have gummihandsker 
på. 

• Rens afløbet med vand og sæbe, og brug en børste til at skrubbe med. Det er vigtigt, at du renser 
så langt ned i afløbet som muligt. Tag evt. brusehovedet af bruseslangen og spul. 

• Rens vandlåsen på samme måde som afløbet. Vandlåsen er som 
regel placeret maksimalt 50 cm under gulvet og kan renses fra 
gulvet. 
 

Her ses forskellige former for afløbsinstallationer. Bl.a. afløbsskål 
og indbygget vandlås. 

 
Indbygget vandlås: 
Er vandlåsen i stedet indbygget, skal den tages op og renses. Der findes flere forskellige typer 
indbygningsvandlåse. Nogle er spændt fast med skruer, mens andre er monteret i afløbsskålen med 
gummiringe. Du kan blive nødt til at udskifte gummiringene for at få vandlåsen tæt igen og undgå 
lugtgener. De nye gummiringe kan købes hos en vvs-grossist eller i et større byggemarked med en 
velassorteret vvs-afdeling. 

• Slut af med at hælde kogende vand i afløbet, inden du monterer risten. 

3. Hold afløb, der sjældent bruges, fugtige 

Afløb uden daglig vandtilførsel risikerer at tørre ud. Sker det, kan der komme kloaklugt op igennem 
risten. Sørg derfor for, at fx gulvafløb i varme rum som bryggers og fyrrum holdes fugtige. 

Hæld 1-2 spande vand i disse afløb et par gange om ugen. Man kan også hælde en sjat madolie i afløbet. 
Olien lægger sig som en hinde oven på vandet i vandlåsen og minimerer fordampningen. 

Hæld 1-2 spande vand i de afløb, du ikke bruger dagligt, et par gange om ugen. Så undgår du, at de 
tørrer ud og begynder at lugte. 

4. Undgå at hælde fedt i vasken 

Fedt størkner og får afløbet til at stoppe til. Desuden tiltrækker madlugt i kloakken rotter. 

• Hæld olie, margarine, sovs og fedt i fx brugte mælke- eller juicekartoner. 

• Tøm kaffegrums fra en stempelkande ud i skraldespanden. 

LÆS OGSÅ: Må du hælde stegefedt i køkkenvasken? 

5. Brug ikke toilettet som skraldespand 

Smid ikke større genstande i toilettet, som fx bleer, kattegrus eller hygiejnebind. 

6. Hæld ikke opløsningsmidler i afløbet 

Maling, terpentin, olie og afløbsrens kan skade kloakrør og forkorte deres levetid. Aflever i stedet 
midlerne på genbrugsstationen. 


