
Återbruk av VVS-produkter
Demonterings- och hanteringsinstruktioner

Berörda produktgrupper
Denna instruktion gäller VVS-produkter, vilket 
inkluderar toalettstolar, tvättställ, blandare och 
utslagsbackar.

Komplett produkt i samma skick – den avgörande regeln
Produkten ska vara lika komplett och i samma 
skick som innan den demonterades. Varje avvikelse 
från den regeln ger alltid ett sämre återbruksvärde 
och leder i sämsta fall till att produkten blir helt 
obrukbar. Se till att alla ytor skyddas så de inte får 
skrapmärken.

Kompletta VVS-produkter inkluderar även följande delar:
• Toalettstolar: Monteringskruvar. För vägg-

monterade toaletter ingår även delar som är 
inbyggda i väggen.

• Tvättställ: Packningar och väggkonsoller.
• Blandare: Komplett blandare med lossade 

vattenanslutningar från väggen.
• Utslagsbackar: Stänkskydd och avlastningsgaller.

Demonteringsanvisningar
Toalettstolar
Spoltanken måste tömmas på vatten. Var extra 
försiktig vid demontering av tillvattenanslutningen. 
Kom ihåg att porslin är ett material som är mycket 
känsligt för stötar. 

Tvättställ
Var extra försiktigt med tillvattenanslutningar 
som lätt kan böjas av.  Kom ihåg att porslin är ett 
material som är mycket känsligt för stötar. 

Blandare
Glöm inte de mindre lösa delarna, som packningar 
och andra vitala delar.

Utslagsbackar
Glöm inte lösa delar som stänkskydd och 
avlastnings galler.

Verktyg och material
Behovet av verktyg och material kan variera efter 
omständigheterna. Detta är de viktigaste:

• Skruvdragare med laddare och bits
• Polygrip och skiftnyckel
• Lastpallar (samt eventuellt palldragare) eller 

lastburar
• Pallkragar
• Wellpapp (eller akustikskivor som har tagits loss 

vid rivningen)
• Märkpenna

Hantering och lastning
Lösa delar
Lösa delar, som stänkskydd och avlastningsgaller 
till utslagsbackar, samlas och paketeras separat med 
tydlig märkning om vart de hör.  

Maximal last i vikt eller volym 
Toalettstolar: Maximalt tre toalettstolar skruvas 
fast på varje lastpall.

Tvättställ: Maximalt tre-fyra tvättställ per lastpall 
beroende på storlek.

Gå igenom de svagaste länkarna i transportkedjan 
innan ni bestämmer hur ni ska packa produkterna. 
Typiska flaskhalsar är hissens storlek och kapacitet, 
liksom transportfordon där bakgaveln har en 
maximal lyftkapacitet och det kan krävas truck för 
lastning.

Bild 1. Bottenskiva av wellpapp, masonit eller motsvarande 
skyddar och förhindrar att mindre delar faller igenom lastpallen.

VÄND!

Instruktionerna är  framtagna inom samverkans projektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala
som arbetar med finansiering från Vinnova. Mer information finns på webbsidan www.ccbuild.se. 
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Toalettstolar
• Använd lastpallar (Europapall 800 x 1 200 mm) 

för lastning, lagring och transport, se bild 1.
• Skruva fast maximalt tre toalettstolar på en 

lastpall, se bild 2.
• Använd samma hål och skruvar som användes när 

toaletten var fastskruvad i badrummet. 
• Väggmonterade toalettstolar ska läggas ner som 

om pallen vore väggen de var monterade på.
• Emballera med wellpapp eller motsvarande så att 

toalettstolarna inte nöts mot varandra, se bild 2.

Tvättställ
• Använd lastpallar (Europapall 800 x 1 200 mm) 

för lastning, lagring och transport.
• Lägg en bottenskiva av wellpapp, masonit eller 

motsvarande som skydd, se bild 1.
• Emballera med wellpapp eller motsvarande så att 

tvättställen inte nöts mot varandra, se Bild 3.
• Använd pallkragar om flera lager ska staplas 

ovanpå varandra, se bild 4. I så fall måste en 
lastpall finnas mellan varje lager.

Blandare
• Använd lastpallar (Europapall 800 x 1 200 mm) 

för lastning, lagring och transport.
• Lägg en bottenskiva av wellpapp, masonit eller 

motsvarande som skydd samt för att förhindra att 
mindre delar faller igenom, se bild 1.

• Använd pallkragar om flera lager ska staplas 
ovanpå varandra, se bild 4. I så fall måste en 
lastpall finnas mellan varje lager.

Utslagsbackar
• Använd lastpallar (Europapall 800 x 1 200 mm) 

för lastning, lagring och transport.
• Lägg en bottenskiva av wellpapp, masonit eller 

motsvarande som skydd, se bild 1.
• Emballera med wellpapp eller motsvarande så att 

utslagsbackarna inte nöts mot varandra, se bild 3.
• Använd pallkragar om flera lager ska staplas 

ovanpå varandra, se bild 4. I så fall måste en 
lastpall finnas mellan varje lager.

• Stänkskydd och avlastningsgaller packas separat.

Bild 4. Använd pallkragar för att kunna stapla flera lager ovanpå 
varandra.

Bild 3. Lastning och emballering av tvättställ, blandare eller 
utslagsbackar på lastpall. 

Bild 2. Lastning och emballering av toalettstolar på lastpall.

Har du frågor om demontering eller lastning för återbruk?  
Kontakta Kompanjonen, telefon 08-400 259 90 eller e-post info@kompanjonen.se 
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