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* Illustrasjon foto.

JetsTM Frostsikring er en alkohol-basert, høy kvalitet frostvæske. Den har blitt spesielt utviklet av Jets™ og
kan brukes i alle toalettsystemer.

Frostsikring:

Product Nr.:..................................................................................................................... 5L 813398920

Perfekt for hytter
Hyttetoalettløsninger installert i områder utsatt for kuldegrader, må beskyttes mot frost/frysning. Jets™ toalettsystemer har blitt testet med Jets™ Frostsikring med gode resultater. Toalettsystemer som bruker en
Jets™ Biotank kan trygt bruke denne frostvæsken. Frostsikringen forstyrrer ikke komposteringsprosessen.
Av samme grunn, kan Jets™ Frostsikring også brukes i andre biologiske toalettsystemer.
NB: Ta alltid hensyn til lokale forhold med tanke på frost og kulde. Det vil ikke alltid være tilstrekkelig kun å
bruke frostveske i toalettskålen. Varmekabler, isolasjon eller lignende kan være nødvendig for å sikre drift av
ditt santiærsystem.
Dersom du ikke har Jets™ Frostsikring tilgjengelig, er det viktig å benytte annen spritbasert frostveske (uten
tilsetning av såpe).

Fordeler
• Hindrer frostskader på toalettet, pumpe og andre komponenter.
• Kan brukes med komposteringsystemer.
• Alkohol-basert biologisk nedbryting av avløpsvann.
For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon se Jets AS Safety Data Sheet Jets Frostsikring tilgjengelig via
Jets AS leverandør.
Merk: endringer uten forvarsel.
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Frostsikring for sanitærsystemer
Temperaturtabell/blandingsforhold:
Frostsikring
1 del		
1 del 		
1 del		

Vann		
1 del		
2 deler		
3 deler		

Frostsikker inntil
-22°C /-7,6°F
-16°C /3,2°F
-12°C /10,4°F

Ved daglig bruk av toalettet
LFD1: Hell nødvendig mengde frostsikring i vannkannen for å oppnå ønsket/rett blandingsforhold (i hht temperaturtabell over).
CFD1: Hell frostsikring rett i toalettskålen hver gang man bruker toalettet. I toalettskålen er det ca 500ml
vann. For dosering se tabell over.

Ved sporadisk bruk av toalettet
Når systemet skal stå ubrukt en periode med fare for minusgrader:
LFD:
-

CFD:
-

Løft vannpumpen opp fra vannet i kanna. Trykk på utløserknappen slik at slangen, vannpumpen og
toalettskålen tømmes for vann.
Sikre pumpe og toalett: Hell 500ml ren frostsikring i toalettskålen og trykk på knappen. Toalettet og
pumpen er nå frostsikret ned mot -22°C/-7,6°F.
Om du ikke har tilsatt frostsikring i vannkannen må dette vannet helles ut.
For å sikre utløpsrør (ø32mm) og tank heller du i tillegg 5 dl ferdig utblandet frostsikring i den tomme
toalettskålen og trykker på utløserknappen. 3-5m rør frostsikres ved hvert spyl.
Eks: Har du en totallengde (ø50mm og ø32mm rør) på 10m rør må du i tillegg til den første spylingen
med 500ml ren Jets™ Frostsikring, helle 500ml utblandet frostveske i hht tabell i toalettskålen 2-3
ganger. Antall spyl er avhengig av lengde på avløpsrøret og fall (normalt 2-5 spylinger).
Steng for vanntilførsel til toalettet. Trykk på utløserknappen for å tømme toalettskålen. Gjør deretter
som beskrevet over for LFD.

Jets™ Frostsikring vil i forbindelse med Jets™ Biotank ikke hindre eller skade nedbrytingsprosess eller kompostering.

1.
2.

Local Flushing Device (LFD) – Bruk av vannkanne og vannpumpe.
Central Flushing Device (CFD) – Innlagt vann, brønn med pumpe. Minimum vanntrykk må være 2
bar.
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