
   

   

   

        

  

      

 

     

  

 

    

      

   

   

  

    

  

      

 

 

 

  

 

    

     

   

     

  

  

   

Det här fixar du! Stopp i diskhon 

En blond tjej med långt hår står i sin lägenhet. Hon säger: Luktar det illa från diskhon, rinner 

det dåligt eller har det blivit stopp? Det vanligaste problemet är allt fett som dagligen sköljs 

ner i rören från tallrikar, kastruller och stekpannor. När fettet åker ner i rören kallnar det, 

stelnar och till slut blir det trångt eller helt stopp i rören. Skrapa därför alltid av noggrant när 

du har ätit klart. Ta bort det sista fettet med hushållspapper. Hon visar hur man gör genom 

att skrapa av tallriken i soporna och torka av med hushållspapper. Och släng sen i den bruna 

påsen för matavfall. Hon säger: Gillar du att fritera? Hon stoppar ner några falafelbullar i 

kokande olja i en kastrull på spisen. Hon säger: Gammalt flottyrfett häller du alltid genom en 

tratt ner i en petflaska. Aldrig ner i diskhon. Antingen använder du en vanlig tratt eller en 

specialgjord fettratt med lock. Skruva på den specialgjorda fettratten direkt på en ren 

petflaska. Och flaskkorken förvarar du i locket på fettratten. Låt fettet eller oljan svalna, 

sedan häller du över det i fettratten. Ställ undan flaskan till nästa gång du behöver den. När 

flaskan är full skruvar du av fettratten och sätter på flaskans vanliga kork och slänger sedan 

som vanliga sopor eller tar med till återvinningscentralen. Har det blivit stopp i diskhon ändå? 

Prova att få loss stoppet genom att spola kraftigt med varmt vatten och diskmedel ett tag. 

Löser inte det problemet, kan du prova med en smock även kallad vaskrensare. Den bildar 

vakuum som kan lossa på fettklumparna. Tänk på att vara försiktig. Det är stora krafter som 

byggs upp. Så innan du börjar: Öppna diskbänksskåpet, så du märker om det skulle börja 

läcka under tiden du håller på. Sätt smocken över avloppet i den ena diskhon och en propp i 

den andra och fyll på med vatten i diskhon med proppen. Och så börjar du pumpa där 

stoppet är. Ta det lite försiktigt i början, och håll inte på längre än 5 minuter. Hon visar att 

hon sätter en nedräkning på fem minuter på mobilen. Har du bara en ho behöver du täppa till 

översvämningsskyddet under diskhon med en blöt trasa så att det blir vakuum. Är det fortsatt 

stopp? Ta kontakt med din husvärd eller fastighetsskötare istället för att mecka själv. Det kan 

bli läckage om packningarna inte sluter tätt och det kan i sin tur leda till tråkiga konsekvenser 

i ditt kök. Bild på packningarna som sitter vid rören under diskhon. Det här behöver du för att 

slippa stopp i köksavloppet: En rulle hushållspapper, lite diskmedel, diskhandskar, en 

diskpropp, en disktrasa, en smock även kallad vaskrensare, en fettratt eller en vanlig tratt, 

och en petflaska med kork. Så, nu ska det rinna bra i avloppet! 
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