
Separett Sanitoa kräver varken installation eller ström. Den lämpar sig för att användas 
som reservtoalett eller som en tillfällig lösning. Den fl yttas enkelt till olika utrymmen.

Då avfallet inte separeras rekommenderas daglig tömning och uppblandning av 
avfallet med ett uppsugande material, till exempel sågspån.

Kapacitet: 
Obegränsad kapacitet vid kontinuerlig tömning av latrinbehållaren.

SANITOA
VIT - Art.nr 30056, 

GRANIT - Art.nr 30057

ENKEL ANVÄNDNING

Alla våra elektriska produkter är CE märkta. 
Ytterligare information rörande produkterna hittar du på vår hemsida, www.separett.com

DETTA MEDFÖLJER SANITOA

– 1 latrinbehållare

KOMPLETTERA MED

– 1127-02 Biosäck* – 30010 Roslagskomposten** – 1198-01 Rengöringssats***

*
Biosäcken är speciellt utformad för att tåla 
förhållandena både i toaletten och under 
förvaringstiden, därefter bryts den lång-
samt ned i marken eller komposten.

TEKNISK INFORMATION

Separett Sanitoa kräver varken installation eller ström. Den lämpar sig för att användas 
som reservtoalett eller som en tillfällig lösning. Den fl yttas enkelt till olika utrymmen.

Då avfallet inte separeras rekommenderas daglig tömning och uppblandning av 
avfallet med ett uppsugande material, till exempel sågspån.

Kapacitet: 
Obegränsad kapacitet vid kontinuerlig tömning av latrinbehållaren.

ENKEL ANVÄNDNING

BEHÅLLARE OCH SÄCK
Allt avfall hamnar i den komposterbara 
säcken som sitter i behållaren. 

BYTA BEHÅLLARE
När säcken blivit full lyfts behållaren med säcken enkelt ut ur toan. 
Med en Roslagskompost kan avfallet komposteras direkt.

I och med att toaletten inte urinseparerar behöver uppsugande organiskt 
material tillföras i komposten.

BEHÅLLARE OCH SÄCK

LÄTT ATT HÅLLA REN
Rengör med vanligt rengöringsmedel eller komplettera med den speciellt framtagna rengöringssatsen så har du 
allt du behöver för att hålla toaletten ren och fräsch.

***
Rengöringssats för att 
hålla toaletten ren och 
fräsch samt säkerställa 
funktion över tid.

**
Roslagskomposten är en latrinkompost 
som är lämplig för samkompostering av 
hushållsavfall för 5 pers.

***

Material InnerbehållareSANITOA Max belast.

Återvinningsbar 
slagfast polyeten

35 l polypropen
Full behållare 
ca 25 kg

150 kg

Förp.
strl./vikt

L:55 B:46 
H:45
9 kg


