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Flame 8000 Förbränningstoalett, Vanliga frågor och svar 
 

Kapacitet 

Hur ofta måste man tömma asklådan? 

Asklådan skall tömmas minst var vecka och 
kapaciteten är ca 6 personer. 
 
Hanteringen av askan då? 
Askan kan du sprida i rabatten eller läggas i 
hushållsavfallet. Askan är lukt och bakteriefri. 
 
Hur många besök klarar den efter varandra? 
Tre personer kan använda toaletten i följd. Därefter 
måste man vänta minst 30 minuter innan toaletten 
kan användas igen.  
 
Kan man använda Flame under förbränning? 
Ja det kan man. 
 
Hur arbetar den? 
Den arbetar med en hög temperatur upp till 
ca 550° C. Syftet är att förbränna avfallet och 
papper samt förånga urinen, Elementet kommer 
att bli glödande och det är helt normalt.  
 
Vad får man slänga i toaletten  
Alla produkter som inte tillhör ett normalt 
toalettbesök ska inte slängas i toaletten. 
 
Hur mycket energi förbrukar den? 
0.4-1.3 kWh/besök 

Lukt 

Luktar det inomhus? 

Nej.Tillse bara att utloppet från ventilationsröret 
och inluftsventilen har ett avstånd på minst 3 - 4 
meter mellan varandra. 
 
Luktar det utomhus? 
Flame är utrustad med katalysator som är 
framtagen för att ta bort lukt. Den lukt som kan 
uppstå under förbränningen liknas bränd ved. 
Därmed rek. vi att gå 1 meter över takåsen med 
ventilationsutloppet.  
 
Ventilation 
Hur fungerar ventilationen? 
Ventilationen i toalettutrymmet är mycket viktig. 
Det ska finnas en friskluftsventil med en diameter 
på minst 160mm för inkommande luft i väggen. 
Ventilationshål i golvet rekommenderas inte heller 

 

Vilket är bäst? Att gå upp genom taket eller 
genom väggen med ventilationsröret? 
Ventilationsröret ska dras så högt att den kommer 
över nocken på huset för att säkerställa att lukt 
inte kan slår ner. 

Hur mycket luft drar fläkten? 

Ca 175m3  / timmen. 

 
Behövs extra ventilationsfläkt om man har 
dusch i toalettrummet? 
Nej! All ventilation från bad/toalettrummet ska gå 
ut via toalettfläkten. 

 

Kan man dra ventilationen i ett befintligt rör? 

Nej. Vi avråder helt från det. 
 
Vilka rör ska man använda? 
Man ska använda 110mm rör av avloppstyp i plast med 
packningar i skarvarna. Metallrör ska undvikas då dessa 
rostar och har sämre isoleringsförmåga. 
 

Installation 

Kan man sätta fast toaletten med lim mot golvet 
Nej vi rekommendera det inte då det kan vara bra att 
kunna flytta på toaletten.  
 

Skötsel 

Fungerar den för små barn? 
Ja. Barnsitsen Sally  medföljer Flame 8000, vår Sally 
pall finns att köpa som tillbehör.   
 
Vilket toapapper skall man använda? 
Använd vanligt toapapper. 
 
Ska man slänga toalettpapper i toaletten? 
Ja men var sparsam, med för mycket papper så fylls  
påsen snabbt. Ett tips att få pappret att dra ihop sig är att 
hälla vatten på pappret i påsen. 
 
Måste man använda papperspåse varje gång? 
Ja man skall använda papperspåse vid varje besök. 
 
Fungerar toaletten i kallt utrymme? 
Finns inga krav på rumstemperatur utan den fungerar 
både i kallt och varmt utrymme. Ska den användas på 
vintern så bör man isolera ventilationsröret för att 
säkerställa så att kondensvattnet inte fryser i röret.  
 
Kan man stänga av toaletten när man åker bort? 
Ja det kan man, slå av båda strömbrytarna. Sedan är 
det bara att slå på båda strömbrytarna och använda den 

som vanligt. 
 
Ska man tänka på något innan man tömmer 
asklådan? 
Då vissa detaljer är mycket varma och farliga 
att ta på ska man inte arbeta med toaletten 
under förbränning och minst vänta 1 timme efter att den 
har stannat innan man tömmer eller sticker in händerna 
i den. 
 
Kan toaletten bli överhettad? 
Flame har flera oberoende säkerhetssystem för att 
motverka överhettning. Tillförsel av tilluft och rätt 
installerat ventilationsrör är dock den absolut viktigaste 
åtgärd som ska vara utförd innan användning. 
 
Varför två strömbrytare? 
Den stora strömbrytaren är huvudströmbrytare och den 
lilla är tillför att skydda batteriet från att ladda ur under 
vinterperioden.   
 
Varför är toaletten försedd med batteri? 
Batteriet är till för att kyla toaletten om strömmen går. 
  
Hur lång tid räcker batteriet och hur laddas det? 
Batteriet räcker så lång tid det behövs för att kyla 
toaletten vid brist på ström. Batteriet laddas automatiskt 
då strömmen kommer tillbaks. 
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Hur lång är livslängden på batteriet? 
Om man kopplar bort batteriet med den lilla 
strömbrytare då man inte använder toaletten så är 
livslängden på batteriet lika lång som toalettens 
livslängd.  
 
Varför måste man vrida pottan  
Pottan måste vridas för att den ska lyftas upp och 
täta mot förbränningsutrymmet.  
 

Övrigt 

Måste man ha tillstånd från miljökontoret för 
installation av toaletten? 
Ja. 
 
Vad ingår? 
Flame 8000, Sally Barnsits, 500 papperspåsar och 
vindhuv. 
 
Kan man installera själv? 
Ja. Det brukar inte vara något problem för den 
normalhändige. 
 
Vilka verktyg kan man behöva? 
Skruvmejsel, bågfil för att kapa ventilationsrören, 
Kniv för att skrapa. hålsåg/dosborr 110mm för 
ventilationsrör, 160mm för friskluftsventil. 
Vattenpass och borr för kondenshålet och tejp för 
kakelvägg. 
 
Garantin? 
Denna produkt har (3) års garanti för fabrikations 
och/eller materialfel (ej arbete). Dock gäller inte 
garantin för normalt slitage, felaktig användning 
skötsel eller installation, samt om kunden har 
orsakat skada eller ingrepp i produkten.  
Om du har frågor om reservdelar eller garanti, ber 
vi dig kontakta Separett eller Separett’s 
importörer. 


