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Instruktioner 2016-3-1  

 

Användande av Ekolet Biotoalett 

 

Stäng toalettlocket varje gång den har använts. Fyll kompostbehållaren med toalett (och köks) 

avfall, eller enbart toalettavfall. Om du enbart använder toalettavfall, kan komposteringsprocessen 

snabbas på genom att emellanåt (veckovis) lägga i några liter med torv, barkflis, pinnar och strån.  

Man kan öka mängden avfall som kan få plats i varje sektion av kompostbehållaren genom att 

flytta sektionen man använder 20 – 30 cm, på så sätt att även sidorna av den sektionen kommer att 

fyllas. 

 

När sektionen på behållaren är full, skall avfallet täckas med 2–4 hinkar med vanlig jord eller 

gammal kompost. Ta bort locket, Lyft av sektionens framsida för att hålla upp med hjälp av 

hjälpbitar på båda sidor. Rotera för att använda en tom sektion eller en sektion som du tömt på den 

äldsta komposten. Placera 2–3 cm med torv, barkflis eller grenar och pinnar, på botten av 

sektionen. Vi rekommenderar att du rengör textilfiltret när en sektion har tömts 2 – 3 gånger. Lyft 

det filtrerande mellanliggande golvet och spraya filtret med vatten, skrubba, och använd ett 

ekovänligt rengöringsmedel. Rotering av behållaren bör inte göras när det är minusgrader. 

Stäng locket på kompostbehållaren så den kommer på plats och sätt locket på plats ordentligt. 

Behållaren är nu färdig att användas. 

Avfall som tas bort från komposteraren är färdigt gödningsmedel som kan användas på plantor och 

liknande. Komposterarens överskottsvätska luktar inte illa, kommer inte dra åt sig insekter och 

rekommenderas att man leder det direkt till prydnadsbuskar. 

Vätskebehållaren bör rengöras emellanåt ungefär efter att man har roterat kompostbehållaren ett 

helt varv. Detta görs genom att man häller en generös mängd med vatten i den fyrhörnade 

ventilationskanalen i mitten av komposteraren genom att lyfta ut filtringsmellangolvet i en tom 

sektion. Sköljvatten tas bort genom att öppna gummipluggen på sidan av behållarens botten bakom 

ringen. 

Man bör ha hushållsavfallet i köket i en behållare med lock för att undvika flugor och andra 

insekter. 

Om man upptäcker en oroväckande stor mängd med flugor (tex om locket har varit öppet för länge) 

kan man bli av med ägg och larver genom att hälla ungefär 5 liter nästan kokande vatten på toppen 

av komposten. Man kan även använda ägg-förstörande produkter som man använder vid 

boskapsuppfödning (tex Demilin) eller pest kontroll för flygande insekter (tex Raid eller Baygon). 

Bananflugorna kan förstöras effektivt genom att tillsätta feltiae-maskar till toalettbehållaren som 

används för tillfället. Du kan göra en flugfälla inne på toaletten genom att fylla ett glas med vatten, 

tillsätta en sked med diskmedel och 2–4 skedar med äppelcidervinäger. 

EKOLET-toaletter är tillverkade från material gjorda för återanvändning; polyetenplast, 

varmförzinkad stål och rostfritt stål 

Ekolet är tillåtet att användas enbart för tillfällen nämnda I detta dokument och att fyllas enbart 

med de material nämnda I detta dokument. “Det man kan lägga I komposteraren och vad man 

aldrig lägger I komposteraren”. Annan användning är förbjuden. 



  
     Fäst väl synligt i köket. 

 

 

 

Vad man kan lägga I komposteraren. 

 

Som tumregel, allt som har varit levande: 

 

✓ Normalt toalettavfall. 

✓ Barnblöjor måste rivas i bitar innan den läggs I kompostbehållaren. 

✓ Skal av frukt och grönsaker. 

✓ Använda teblad och kaffe (tepåsar och kaffefilter också). 

✓ Alla matrester.  Om du har större bitar av avfall (brödlevar, kålhuvud etc. är det 
att rekommendera att dela dem i mindre bitar innan du lägger dem i 
komposteraren) 

✓ Kleenexes och toalettpapper om du inte har använt dem att torka farliga vätskor 
med. 

✓ Dagstidningar eller papperskassar du kan ha använt I botten på din 
köksbehållare för matavfall. 

✓ Jord, avfall från trädgården, löv (men detta tar mycket plats). 

✓ Alla naturliga material i små mängder (ull, bomull, linne, silke). 

✓ Sågspån, små bitar av trä (som inte har blivit behandlade), bark, gräsmatta, etc. 
 

 

 

Lägg aldrig detta i komposteraren. 

 

Ämnen som inte kommer att brytas ner är giftiga 

 

 Ingen aska eller kalk (alkalinekomposten blir för alkalisk) 

 Inga skadliga avfall (olja, bensin, lösningsämnen, färg, biocider, 
desinfektionsmedel, medicine och batterier). 

 Inget vatten innehållande rengöringsmedel. 

 Ingen plast, glas eller metaller. 

  Inga konstgjorda material, plast, gummi eller nedbrytbara plastkassar. 

 Inga cigaretter, inget hushållsdamm. 

 Inga stora mängder av papper; lägg aldrig papper med plast eller vax på i 
komposteraren. 

 
 

 
 

 

 


