
Fakta och bild: Testfakta i mars 2017

Propplösare
och andra hjälpmedel
mot stopp i avloppet

Pris

Funkar hur?

Tänk på

Från ca 20 kr 

Frätande propplösare
kaustiksoda, lut, m.fl.

Medel med frätande ämnen 
som  natrium- eller 

kaliumhydroxid hälls 
i avloppet för att lösa 

proppen.

Bör undvikas. Kan orsaka 
allvarliga skador om man får 
i sig medlet, eller får det på 
huden eller i ögonen. Kan 

även skada rören (kan verka 
frätande på metall). Om du 
behöver tillkalla hjälp med 

stoppet, berätta för 
rörmokare eller fastighets-
värd om du använt medlet.

Från ca 60 kr 

Biologisk
avloppsrens

Medel med enzymer och 
mikroorganismer som bryter 

ner organiska avlagringar. 
Hälls i avloppet och bildar en 
film på insidan av röret som  
motverkar att tvålrester fett 

mm fastnar.

Används framför allt 
förebyggande. Funkar 

mindre bra vid akut stopp.

–

Husmorstips
(hemmablandning)

Häll lite bikarbonat eller 
bakpulver i avloppet. Häll 

sedan på vinäger eller ättika. 
Låt verka en stund. Spola 

sedan med kokhett vatten.

Värt att testa. Kan hjälpa till 
att få bort enklare proppar 

och förbättra genomrinning-
en. Man får pröva sig fram 

med proportionerna. 

Från cirka 30 kr

Vaskrensare
(Sugkopp)

Tryck fast vaskrensarens 
sugkopp över avloppshålet. 
Fyll tvättstället eller diskhon 
med vatten till hälften och 
pumpa upp och ned. Suget 

skapar en rörelse inne i röret 
som gör att det som fastnat 

kan släppa.

Sätt för översvämningshålet 
med en trasa eller en bit 

tejp. Det blir bättre sug om 
det inte kommer in luft den 

vägen.

ca 50 kr

Förebyggande
hårfällor

Kan se ut på olika vis – ofta 
som en liten korg av nät som 

sätts framför hålet. Finns 
även modeller som ser ut 

som en avklippt flaskborste 
som sätts ner i röret 

uppifrån. Håren fastnar på 
stråna.

Kolla så att hårfällan passar 
till det tänkta avloppet. 

 Från 50–150 kr 

Rensband/
Rensspiral

Ett långt böjligt stålband 
eller stålvajer som matas 

ned i röret tills det tar stopp. 
Genom att skruva och trycka 
med bandet/vajern kan man 
få loss proppen. Har ibland 
en spiral längst fram som 
kan skruvas in i det som 

sitter fast för att få med det 
upp.

Kolla att kvalitén verkar ok. 
Rörmokare vi pratat med 

varnar för att delar från de 
billigaste varianterna kan 

lossna i röret och göra 
situationen värre.


