Hvordan rense silen i blandebatteriet
Hvorfor
Over tid fylles filtrene i blandebatteriet med smuss og urenheter. De må derfor
rengjøres av og til. På de silene jeg har sett var spesielt silen tilhørende
varmtvannet svært tilsmusset. Manglende rengjøring kan føre til at vannet
holdes igjen. Da kaldtvannet i utgangspunktet har større trykk enn varmtvann
kan tilsmussing av sil for varmtvann ha stor betydning for hvor varmt vannet
blir. Hvis du har godt trykk på varmtvannet ellers i leiligheten unntatt på badet,
så er det et tegn på at silen kan være tett.

Før rengjøring

Etter rengjøring

Hva trenger du
Før du starter finn frem nødvendig utstyr. Jeg har brukt skrutrekkere, skiftenøkkel og stålull.

Hvordan
1. Tapp vann i vasken slik at du har vann til du senere skal vaske silen
2. Slå av Hovedkranen
o I de fleste leiligheter er denne på badet skjult bak et deksel, men kan også
være på kjøkkenet. Må ikke forveksles med stoppekran for vann til
oppvask- eller vaskemaskin. Dekselet sitter ganske godt men kan lirkes av
men skrutrekker. Hvilken retning bryterne skal vris kan også avvik fra
bildet under.

Hovedkranen PÅ

Hovedkranen AV

3. Ta ut silen. Fremgangsmåten kan variere mellom ulike modeller av
blandebatterier. Her beskrives to ulike måter for to forskjellige batterier:
o Alternativ A: FM Matsson
Bildet under viser blandebatteriet hvor silen på venstre side (varmt
vannet) er tatt ut. Her trenger man ikke å skru av selve batteriet. På høyre
side ser man hvor man kan skru for å ta ut silen for varmtvannet.

Blandebatteri fra FM Matsson, modell ukjent

For å kunne rense silen på begge sider må den lille metallringen rundt
fjernes. Etter demonteringen sitter du igjen med tre deler som vist på
bildet under:

o Alternativ B: Oras – Oramix
Dette batteriet må skrues av ned fra veggen. På baksiden ser man tydelig
mutterne som skal skrus av gjengene. Bruk en skiftenøkkel. Skru ut på
begge sidene samtidig.
Silene ses med engang når blandebatteriet er skrudd ned fra veggen. De
vippes enkelt ut med en liten skrutrekker og trenger ingen videre
demontering.

Blandebatteri fra Oras, modell Oramix

Baksiden av Oramix

Oramix – etter at silene er vippet ut.

Oramix - Sil
Informasjon fra produsenten:
http://www.lavprisvvs.no/images/pdf/4202661.pdf
4. Rens silen
Å børste silene helt rene med stålull har visst seg å være ganske effektivt. Skyll
men vannet du startet med å tappe i vasken. Hoppet du over punkt en vil du nå
oppdage at du ikke har noe vaske med. Du kan slå på en av hovedkranene men
da står vannet ut i dusjen din. Når du børster på en side er det fort gjort å bare
presse smusset ut på den andre siden. Bytt sider hyppig og skyll av løst smuss.
5. Monter sammen.
Har du tatt av blandebatteriet av veggen, husk også å skru det på ved å skru like
mye på hver side samtidig. Merk at blandebatteriet trolig ikke var skrudd helt
tilbake og at det derfor er riktig at du ikke klarer å gjøre det, se bildet av baksiden
til Oramix. Det heller ikke nødvendig å bruke alt av krefter for å stramme
mutteren til det du kan. Husk at du skal kunne løsne de senere også.
6. Slå på hovedkranene.
I det du slår på vannet vil det kunne sprute dersom du f. eks ikke har skrudd
blandebatteriet lengt nok inn, eller hvis det er skrudd på skjevt.

Jeg er ingen rørlegger, så om alle ord og uttrykk ikke er helt riktig her så håper jeg at det
tilgis. Kommentar på veiledningen tas i mot på sandefjordgata3@yahoo.no. Vaktmesteren
kan være behjelpelig hvis det er noe du står fast på. Han har telefonnummer 909 46 394.
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