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Vedligehold af afløbsrør efter Spray Relining 
 
 
Et øget forbrug af produkter såsom ost, kød, fedt og olie i madlavning forårsager på lang sigt en øget 
ophobning af aflejringer i afløbsrørene.  
 
Efter rørene nu er blevet renoverede med en IC Pipe Spray Relining, foreslår vi, at følgende retningslinjer 
overholdes: 
 

• Vi anbefaler, at smør, madolie og lignende fedtprodukter ikke hældes ned i afløbet. Det nemmeste 
er at hælde det i tomme mælkekartoner eller plastflasker og efterfølgende smide dem i 
skraldespanden. 
 

• Det anbefales, at der under ingen omstændigheder hældes maling, gips, betonrester, kattegrus, 
servietter, kondomer mv. ud i afløbene, da det ikke nedbrydes særlig hurtigt og dermed kan sætte 
sig i samlinger eller bøjninger og forårsage en blokering i afløbssystemet. 
 

• Ved tilstopning eller dårlig gennemstrømning i køkken eller bad bør vandlåsen og rør i første 
omgang forsøgt rengjort i hånden. Såfremt det ikke afhjælper problemet bør man kontakte et 
spule-firma, som kan afhjælpe problemet. Enhver form for afløbsrens eller kaustisk soda bør 
undgås.   
 

• Gulvafløb og vandlåse bør renses regelmæssigt hver 3. måned. 
 

• De coatede rør tåler højtryksspuling med rotor dyse – dog max 200 bar. 
 

• De coatede rør tåler mekanisk rensning, dog ikke med skærende værktøj. Der må hverken benyttes 
skærende eller spidse værktøjer. 
 

• Det anbefales, at tegne en service aftale med et spule-firma. 
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Monteringsvejledning efter Spray Relining 
 
 
Følgende anvisninger skal følges i forbindelse ved ændringer i afløbsforholdene: 
 
 
Udskiftning af gulvafløb og rør: 
 
Gulvafløb skal afmonteres med stor forsigtighed for at undgå skade på det coatede rør. 
 
Skæring/kapning af det eksisterende afløbsrør skal altid ske vinkelret på røret i et lige snit. Det må under 
ingen omstændigheder slås af.  
 
I tilfælde af overskæring, bør der udføres en coatning af endestykket i medløbs retning for, at sikre tæthed i 
medløbs retningen. 
 
Øvrigt: 
 
Der ydes ikke garanti på reliningen i de afløbsrør, hvor det kan påvises, at anvisningerne ikke er fulgt. 
 
Bemærk! Alle efterfølgende installationer skal udføres af en kvalificeret og godkendt VVS-installatør for at 
forsikringer og garantien er gældende. 
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