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GÖR DET RÄTT!
Din proffesionella Rörmokare & VVS-Montör

SÅ HÄR FIXAR DU STOPPET I AVLOPPET
En guide av Rörjouren - Allt inom VVS, EL och Grävarbeten



Har du fått stopp i avloppet? Vi vet att det är irreterande, men det händer oss alla någon 

gång! Vi på Rörjouren vill tipsa dig vad du kan göra ifall avloppet strular. I denna guide har 

vi samlat ihop våra egna top 10 tips för hur du kan fixa stoppet i ditt avlopp. 

Vid stopp i toaletten, testa detta:

* Prova först att spola några gånger. Ibland kan det räcka med att spola med jämna mel-

lanrum tills trycket har lossnat. Testa att spola upp till 10 gånger med några minuters mel-

lanrum. 

* Ifall trycket från spolningen inte löser upp stoppet, prova att ta en stor hink full med vat-

ten och häll ganska hastigt från ca en halv meters höjd. Vattnet som faller kan göra susen 

och lösa problemet direkt. 

* Prova att använda en vaskrensare eller en avloppspump. Sätt i vaskrensaren i toaletten 

och pumpa med sugproppen i toaletten för att lätta på trycket. 

Vid stopp i diskhon, testa detta:

* Spola rikligt med hett vatten ner i avloppet. Varmt vatten löser upp fett bättre än vad 

kallt vatten gör, så spola ett tag för att se om proppen släpper. Använd gärna en tratt för 

att ytterligare öka på trycket.

* Ifall varmt vatten inte fixade proppen kan du behöva använda en vaskrenare. Före an-

vänding bör hår och övrig smuts avlägnas från avloppsilen. Pumpa sedan fram och tillbaka 

för att öka på trycket i avloppet.

* Ett annat tips är att använda bikarbonat (eller bakpulver) och vinäger. Blanda ihop dessa 

två ingredienser och häll i det i avloppet. Om du har tur kan proppen lossna, om inte kan 

du testa vaskrensaren ytterligare än gång. När dessa två ingredienser blandas så fräter de 

upp fett och smuts i avloppet, vilket sedan det heta vattnet spolar bort.
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Vid stopp i handfatet, testa detta:

* Spola med hett vatten. Ibland kan detta vara nog för att avloppen ska börja fungera kor-

rekt igen. Testa gärna att blanda med diskmedel för att ytterligare lösa upp eventuellt fett 

och smuts.

* Skulle det inte räcka, så prova att fylla handfatet till hälften och sedan pumpa med en 

vaskrensare. Åter igen vill vi pressa in luft och vatten i avloppet, vilket i sin tur skapar tryck 

vilket kommer leda till att avloppet fungerar som det ska igen.

’ Ett annat tips är att skruva lös behållaren i handfatsröret och rensa bort hår och smuts för 

hand.

Vid stopp i badkaret, testa detta:

’ Stopp i badkaret kan man tycka kan komma ifrån ingenstans. Helt plötligt står man där 

och badkaret fylls på med vatten. Många gånger så är orsaken att hår täcker avloppet, 

antingen direkt i badkaret eller i goldbrunnen. Börja därför med att kolla avloppet i både 

badkaret och golvbrunnen och rensa bort eventuell hår och smuts.

’ Om problemet fortfarande inte är löst kan du prova att spola med vatten samt hälla i 

propplösande medel direkt i golvbrunnen. Vänta 10 till 15 sekunder tills avloppet börjar 

rinna som vanligt igen.

* Ett annat bra tips är att använda ett rensband. Skulle denna metod inte funka så bör ett 

proffs kolla på avloppet.
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Fortfarande problem med avloppet?
Ring oss på 08-449 06 00
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Din proffesionella VVS- & Rörmokare

Därför ska du välja Rörjouren

Rörjouren är företaget för dig som söker professionell service inom VVS 
och elarbeten i Stockholm. Våra kompetenta VVS-montörer, rörmokare 
och elektriker hjälper dig med allt från stopp i avloppet och elarbeten till 
filmning och dokumentering av rör samt högtrycksspolning och mer om-
fattande stambyten.

Våra arbetsområden innefattar: 
- VVS service
- Rörmokare
- Elektriker
- Mark- & Grävarbeten
- Is & Snöröjning

Ni är varmt välkomna att kontakta oss på:
info@rorjouren.se
www.rorjouren.se
08-449 06 00


