GREEN TOILET LUX KUIVAKÄYMÄLÄN ASENNUS‐ JA KÄYTTÖOHJE
Onnittelut hyvästä valinnasta! Ekologinen ja energiapihi Green Toilet Lux on kuivakäymälä, jota on ilo
käyttää ja huoltaa. Se on myös kestävä ja tulee palvelemaan käytössä pitkään.
Pakkaussisältö:









posliini‐istuin (joko erotteleva tai ei erotteleva) ja istuinkansi
Green Toilet kuivakäymälä sekä vaihtosäiliö (joko 330 tai 120 litrainen)
tuuletusputket 3 kpl á 100 cm, yhteet 2 kpl sekä kiinnikkeet 3 kpl
tuuletusputken hattu (optiona tuulituuletin, erikseen tilattva)
suotonestekanisteri ja nesteletku (erottelevassa kokoonpanossa 2 kpl kumpiakin)
sähköinen kanavatuuletin 110 mm putkeen
jätekuilu (halk. 20 cm) pituus 100 cm (tarvittaessa pidempiä saatavilla)
kuivikesäkki

Ohessa periaatekuva Green Toilet LUX:n perusasennuksesta
Tärkeää huomioitavaa on, että jätekuilu menee
kohtisuoraan alas istuimesta.
Sähköinen kanavatuuletin voi olla missä kohden tahansa
tuuletusputkea, mutta mieluiten lämpimässä ja kuivassa
tilassa.
Tuuletusputken voi myös ohjata seinästä ulos tai
tarvittaessa tehdä siihen mutkan/mutkia. Jos käytössä on
sähköinen tuuletin, tuuletusputken päähän riittää hattu.
Jos sähköä ei ole saatavilla, minimivaatimus tuuletukselle on
tuulituuletin. Tällöin olisi hyvä, että tuuletusputki
vedettäisiin mahdollisimman suoraan ilman mutkia ylös,
jotta veto olisi riittävä.
Suotoneste ohjataan joko keräilykanisteriin tai GeoTrap
Huussisuodattimeen.
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Ei‐erottelevan posliini‐istuimen asennus
Mittaa huolellisesti istuimen paikka ja mihin kohtaan reiän jätekuilulle saa tehtyä. Huomio lattian tuki‐ ja
kannatinrakenteet.
Kun olet mitannut sopivan paikan, tee noin 210 mm reikä lattiaan jätekuilulle. Vie jätekuilu läpi lattiasta ja
tuo sitä noin 5,5 cm ylös lattiatasosta.

Aseta pytty jätekuilun päälle niin että
posliininen kuilu menee mustan
muovikuilun sisään tiiviisti. Erillistä
tiivistettä ei tarvita.
Halutessasi, voit kiinnittää posliini‐
istuimen silikonilla lattiaan.
Kiinnitä musta jätekuilu joko ylä‐ tai
alapuolelta lattiaan sopivalle korkeudelle.
Sahaa jätekuilusta mahdollinen
ylimääräinen osa pois. Kuilu on sopiva, kun
se tulee juuri noin 5‐10 cm kompostisäiliön
sisään.

Virtsan erottelevan posliini‐istuimen asennus
Kun olet mitannut sopivan paikan, tee noin 210 mm reikä
lattiaan jätekuilulle. Vie jätekuilu läpi lattiasta ja tuo sitä
noin 17 cm ylös lattiatasosta. Erottelevan istuimen
kanssa tulee erillinen, tarkempi asennusohje. Tässä
esitettynä pääpiirteet.
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Erottelevan istuimen asennus
Kiinteän jätteen kuiluputki liitetään posliini‐istuimen
liitokseen. Virtsamaljasta lähtevä putki liitetään
virtsaletkuun, joka ohjataan joko keräilyyn tai
suodattimeen (ei mukana paketissa).
Lattiaan tarvitaan toinen läpivienti, josta 25 mm
virtsaletku voidaan vielä läpi.

Kompostisäiliön asennus huoltotilaan
Peitä Green Toilet kompostisäiliön kaksoispohja
kuivikkeella, joka tuli paketissa mukana, noin 10
cm paksuudelta ja aseta käyttöön tulevan säiliön
pohjalle.
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Asettele kompostisäiliö ja ‐kansi jossa on pyöreä
aukko jätekuilulle oikeaan kohtaan jätekuilun alle.
Tee tuuletusputkelle sopiva läpivienti joko katolle
tai seinästä ulos. Asenna tuuletusputkeen sähköinen
kanavatuuletin niin että se on kuivassa tilassa.
Tuuletin on hyvä olla aina päällä, jotta ilmavirta ei
missään tilanteessa kulje väärään suuntaan.
Tuulettimessa on kolme nopeutta, joiden avulla voi
tuuletuksen tehoa
Vie jätekuilu 2‐8 cm kompostisäiliön sisään.
Tarvittaessa mustaa jätekuilua voi lyhentää
sahaamalla siitä tarvittava osa pois.
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Yhdistä nesteletku säiliön ulostuloon ja yhdistä kanisteriin tai
GeoTrap Huussisuodattimeen.
Nesteletkulla olisi hyvä olla hieman kaatoa alaspäin, jotta
ylimääräinen neste pääsisi valumaan ulos säiliöstä.
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Green Toilet Luxin käyttö ja huolto
Green Toilet Luxin käyttö on yksinkertaista: siinä asioidaan kuten vesi‐wc:ssä, mutta ilman huuhtelua. Kaikki
käymäläjäte sekä paperit menevät alas kompostisäiliöön. Huom! muovia sisältävät hygieniatuotteet, kuten
kuukautissuojat, laitetaan erilliseen roska‐astiaan vessassa. Ne eivät kompostoidu muun jätteen mukana.
Kuiviketta voi lisätä 1 dl joka käyttökerran jälkeen tai erillisenä huoltotoimenpiteenä noin 3‐4 l pari kertaa
viikossa. Kompostoitumisen edistämiseksi on hyvä käyttää myös biohajottajia tai kompostikiihdyttimiä.
Niiden avulla voi entisestään pidentää huoltovälejä.
Posliini‐istuimen voi pestä vedellä tarvittaessa, esimerkiksi kastelukannua sekä wc‐harjaa apuna käyttäen.
Myös biohajoavia pesuaineita voi käyttää.
Maltillinen bide‐suihkun käyttö onnistuu myös Green Toilet Luxissa. Jos biden käyttöä on enemmän,
kannattaa lisätä myös kuivikkeen käyttöä.
Käytön määrästä riippuen, on suotonestekanisteri hyvä tarkistaa 1‐4/krt kuukaudessa. Sen voi tyhjentää
esimerkiksi puutarhakompostiin tai suurille puille tai pensaille ravinneliuoksena. On kuitenkin
huolehdittava, että suotonestettä ei joudu vesistöön, kaivoon tai kasvimaalle.
Kun kompostisäiliö täyttyy, on astian vaihdon aika. Huomioi kuitenkin, että käytössä olevaa kompostia
kannattaa ensin hieman tasoittaa esim. kepillä, sillä reunoille jää usein tyhjää. Tasoittamalla kompostikasaa
astian vaihtoa voi monesti vielä lykätä. Kompostoituminenkin toimii parhaiten, kun astiassa on jo paljon
biomassaa, joten vaihtoa ei kannata tehdä ennen astian täyttymistä.
Kun teet astian vaihdon, irrota ensin suotonesteletku säiliöstä. Nosta säiliön kantta sen verran ylös, että
saat sen vedettyä alta pois renkaiden avulla. Laita suljettu kansi täyden kompostiastian päälle ja vie se
sopivaan paikkaan kompostoitumaan. Paras säilytyspaikka kompostorille on lämmin ja aurinkoinen, sillä
lämpö kiihdyttää kompostoitumista.
Täytä vaihtosäiliön pohja kuivikkeella kuten ensimmäisellä käyttökerralla ja aseta se kuilun alle. Green
Toilet Luxin käyttö voi taas jatkua.
Kun teet seuraavan vaihdon, on ensimmäisen säiliön sisältö todennäköisesti loppuun saakka maatunut ja se
voidaan käyttää maanparannukseen. Huomioi, että kompostimulta on usein hyvin ravinnerikasta, joten se
kannattaa joko sekoittaa hiekan tai muun maa‐aineksen kanssa tai levittää laajalle alueelle puutarhassa.
Green Toilet Lux järjestelmän kapasiteettia on tarvittaessa helppo lisätä hankkimalla lisää vaihtosäiliöitä.

Green Toilet Lux‐takuu
Runkotakuu 10 v (Green Toilet astia ja posliini‐istuin), muut osat 2 v ostopäivästä. Koskee ohjeen mukaista
käyttöä kotikäytössä, ei julkista käyttöä.
Valmistaja:

Pikkuvihreä ‐ Meripalo Oy
Vanha Ahteentaantie 1
21140 Rymättylä
puh. 02‐242 1089 asiakaspalvelu@pikkuvihrea.fi
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