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"Kekkilä" sausas tualetas 50 l 

 

"Kekkilä" 50L sausas tualetas yra aukštos kokybės, pasižymintis efektyvia grynąja talpa ir patentuota 
konteinerių sistema. Tai skystį atskiriantis klozetas, kuris skystį nukreipia į atskirą talpyklą. 
Sausas tualetas "Dry Toilet 50 L" yra lengvai įrengiamas, universalus, jį galima naudoti įvairiose vietose 
pavyzdžiui, lauko tualetuose, arklidėse arba šildomoje poilsio namų patalpoje. 
 
 
 

Produkto dalys 

Sėdynė ir dangtis 
Medžiaga: polipropilenas 

Vidinės talpyklos pasukimo jungiklis 
Medžiaga: Polioksimetileno plastikas 

Dangčio korpusas 
Medžiaga: polipropilenas 

Vidinė talpykla 
Medžiaga: polipropilenas 

Guoliai, 5vnt. 
Material: Polioksimetileno plastikas 

Sauso tualeto korpusas 
Medžiaga: polipropilenas 

Ventiliacijos vamzdžio viršus 

 

90˚ jungtis vėdinimo vamzdžiui 
Žarna filtruotam skysčiui (ø 1/2") 1 m ir žarnos jungtis 

Išmatavimai 

Plotis 500 mm, aukštis 470 mm, gylis 510 mm 

 
 

Ventiliacijos vamzdį (ø 75 mm) galima įsigyti atskirai, kad jis atitiktų pastato, kuriame 
bus naudojamas tualetas matmenis. Konteinerį, pvz., kanistrą, galima įsigyti atskirai. 

 

Produktas turi 2 metų garantiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 Kekkilä Dry Toilet 50 L Kekkilä Dry Toilet 50 L 17 

 

 

 

“Kekkilä” Sausas tualetas 50 L 
Kekkilä sausas tualetas 50 L turėtų būti montuojamas ant lygaus grindų paviršiaus 
šildomoje patalpoje, ūkiniame pastate ar panašioje vietoje. 
Tinkamai sumontavus ir prižiūrint sausąjį tualetą, jis yra bekvapis ir malonus naudoti. Dėl 
funkcionalios konstrukcijos ir aukštos kokybės medžiagų jį taip pat lengva ištuštinti ir 
palaikyti švarą. 
Sausam tualetui veikti nereikia nei elektros, nei vandens, o kompostuoti pradedama, 
kol jis naudojamas, prieš ištuštinant talpyklą. 

 

Įrengimas ir instrukcijos  
Gaminį montuokite tiesiai ant grindų paviršiaus. Paviršius turi būti lygus, kad skystis galėtų 
laisvai ištekėti ir neliktų sauso tualeto viduje bei nesukeltų nemalonaus kvapo. Grindų 
paviršius gali būti 2 % nuolydis sausojo tualeto galinės dalies link. 
 

Instrukcijos 
• Prieš naudojimą ant konteinerio dugno užpilkite 3 cm storio komposto mišinio. 
• Po kiekvieno naudojimo gausiai užpilkite "Kekkilä" sugeriamosios medžiagos. 
• Absorbuojamąją medžiagą laikykite netoliese, geriausia inde su dangčiu, kad ji būtų sausa. 
• Norėdami pagreitinti kompostavimo procesą, ant viršaus galite užbarstyti šiek tiek "Kekkilä" 

kompostavimo priemonės. 
• Talpykla paprastai pripildoma netolygiai, tačiau prireikus turinį galima išlyginti ant talpyklos 

korpuso esančiu jungikliu. 
• Naudojant žiemą, rekomenduojame vidinę talpyklą iškloti apsauginiu maišeliu, kad užšalę 

skysčiai nepažeistų klozeto. Taip pat rekomenduojame žiemą gausiai naudoti sugeriamąją 
medžiagą. 
 

Ištuštinimas 
• Pakelkite dangčio korpusą ir pridėkite dar vieną sugeriamosios medžiagos sluoksnį. 

 

 
 
  
 

Ventiliacijos vamždžio įrangimas Nuotekų žarnos įrengimas 

• Paimkite vidinę talpyklą iš po dantytos jungties, pakelkite talpyklą ir ištuštinkite ją. 
Patarimas: galite naudoti didesnę talpyklą, kad nešti vidinę talpyklą. 

• Apsaugokite vidinės talpyklos dugną, kad skystis nepatektų į vidų. 
• Ištuštinkite talpyklą ir kruopščiai išplaukite ją žarna. 

Įsitikinkite, kad dugne esančios filtravimo angos nėra užkimštos. 
 
  Atliekų šalinimas 

• Visada susipažinkite su vietos taisyklėmis ir įstatymais dėl tualeto atliekų šalinimo. 
• Tualeto atliekos turi būti kompostuojamos maždaug dvejus metus. Vėliau jas 

galima naudoti sode dirvožemiui gerinti. Nerekomenduojama naudoti valgomoms 
daržovėms. 

• Antrinį kompostavimą galima atlikti, pavyzdžiui, "Kekkilä Garden and 
Cottage Composter" komposteryje. 
Išfiltruotą skystį galima naudoti kaip sodo trąšą - nerekomenduojama 
naudoti valgomoms daržovėms. 

• Filtruotą skystį galima naudoti kaip aktyvatorių. 

• Kad sausasis tualetas veiktų pagal 

paskirtį, jis turi būti vėdinamas. 
• Tualetui reikalingas vėdinimo vamzdis 
(ø 75 mm). Jį galima įsigyti atskirai. 

• Prijunkite vėdinimo vamzdį prie 

tualeto korpuse esančios 90º 
jungties. 

• Veiksmingiausias vėdinimas pasiekiamas 

vėdinimo vamzdžio galą, esantį pastato 
išorėje, išvedant 1 m aukštyje virš pastato 
stogo. 

• "Kekkilä" ventiliacijos vamzdžio 
dangtelis gali būti sumontuotas viršuje, 
nes jis apsaugo nuo vabzdžių patekimo į 
tualetą.

Pašalinkite naudojimo metu susidariusį 
filtratą, kad sausasis tualetas veiktų 
pagal paskirtį. 

• Prijunkite žarną prie tualeto 
korpuso jungties. 

• Išplautas skystis nukreipiamas į išorę 

į atskirą talpyklą, pvz., plastikinę 
talpyklą. Skysčio talpyklą galima 
įsigyti atskirai. 

• Įsitikinkite, kad žarna iki galo nusileidžia 
žemyn ir leidžia skysčiui ištekėti. 

• Patalpose žarną galima prijungti 
prie kanalizacijos. 

 

 

 


