
                                                                                                                                        

UDSKIFTNING AF UNILOCK® 
 

Tidspunktet for skift af urilock® ses ved, at det tager længere tid for urinen at flyde væk eller urilock® 
presses op gennem hullerne i urinalets/rendens dæksel. 
 
Skift således: 
• Dækslet trækkes op med den vedlagte specialnøgle. 
• Træk det lille PVC afløbsrør op med en tang. 
• Derved tømmes vandlåsen.  
• Skyl vandlåsen ud med vand. 
• Roter rundt med det lille PVC rør i vandlåsen, derved falder en del af aflejringerne af - de 

aflejringer som ikke falder af, lader man sidde til næste urilock® skift. 
• Skyl vandlåsen ud med vand. 
• Monter det lille PVC rør igen. (Klik) 
• Fyld vandlåsen med vand. 
• Læg dækslet på. 
 
Vigtigt! Først derefter hældes en flaske urilock® oven på dækslet. 
 
Følg illustrationerne: 
Urinalet/renden er nu klar til brug. Skulle urinalet/renden på grund af uheld med opkast eller lign. stoppe til 
– rengøres urinalet/renden på samme måde som ved urilock® skift. 
Der garanteres kun korrekt funktion af urinalet/renden, når der anvendes urilock®. 
 
DU kan også vejledning på dette link.  http://www.youtube.com/watch?v=W2H8-ujBMV8  
 
 
 

 
 
Urilock er spærrevæsken som lukker for lugten. 
Urilock er en langtidsvirkende, bionedbrydelig spærrevæske med antibakteriel effekt. Urilock er tilsat grøn farve, for at tydeliggøre 
skiftetidspunktet. Dette indikeres ved at Urilock spærrevæsken stiger op gennem ståldækslet. 
Urilock er tilsat mild parfume. 
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Daglig rengøring af Uridan® urinaler / render 

 
Vigtigt! Anvend udelukkende uriclean®, rengørings- og plejemiddel, specielt udviklet til rengøring af 
Uridan® urinaler / render. 
 
Anvendelse: 
Anvendes ufortyndet 
 
Påfør det rustfrie dæksel lidt uriclean® og rengør dækslet med en blød børste. 
 
Påfør derefter lidt uriclean® på ind- og udvendig side af urinalet og lad det virke et øjeblik. 
 
Skyl dækslet med vand og tør hele urinalet efter med en rengøringsklud. 
 
Følg illustrationerne 
 
• Anvend aldrig toilet/WC rens. 
• Anvend aldrig rengøringsmidler, som indeholder syrer. 
• Anvend aldrig rengøringsmidler, der indeholder sulfo. 
• Anvend aldrig rengøringsmidler, som ikke er egnet til rengøring af forkromede armaturer. 
 

Din sikkerhed for at undgå overfladeskade.  

Brug altid Uriclean! 
 

 
 
 
 
Uriclean er til den daglige rengøring.  
Er klar til brug. Spray Uriclean direkte på inder - og ydersiden af urinalet og tør efter med en klud. Allergi- og hudvenlig. 
Den nye formel efterlader alle overflader skinnende uden efterpolering. Indvirkningstid ikke nødvendigt. 
Kan anvendes på alle sanitære områder, bør dog ikke anvendes på marmor. Opløser svære belægninger og forhindrer at smudset sætter sig fast 
igen. 
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