
Roslag käymäläjätekompostori on kestävä kompostori käymäläjätteen kom-
postointiin. Tiiviin kannen ansiosta kompostoria voi käyttää sekä käymälä-, 
keittiö-, että puutarhajätteen kompostointiin.

500 litran säiliö selviää suuresta määrästä kompostoitavaa materiaalia.

Kapasiteetti: Mikäli Roslag kompostoria käytetään keittiöjätteen ja käymäläjät-
teen yhteiskompostointiin, riittää sen kapasiteetti aina 5 henkilön jätteisiin 
asti.

ROSLAG KÄYMÄLÄJÄTEKOMPOSTORI 
Tuotenumero 30010

VUOROITTAINEN KÄYTTÖ
Säiliöitä kannattaa olla 2 kappaletta 
ja säiliöitä käytetään vuorotellen 
niin, että ensimmäinen säiliö 
täytetään 3/4 täyteen ja sen jälkeen 
ryhdytään käyttämään toista 
kompostoria. Aiempaan kompost-
oriin ei saa lisätä käymäläjätettä 12 
kuukauden vanhetusajan aikana.

TIIVIS KANSI
Kannen rakenteen ansiosta 
kompostisäiliöihin ei pääse 
vettä tai tuhoeläimiä. Lisäksi 
kannen muodon takia vesi valuu 
luontaisesti pois kompostoreiden 
päältä. Kannet eivät myöskään 
irtoa tuulessa.

HYVÄ ILMANVAIHTO
Kompostorissa on ilman-
vaihtoluukut molemmilla 
puolilla.

KOMPOSTOITUMISAIKA
Koska käymäläjätteessä on 
vain vähän ravinneaineita, 
kestää kompostoituminen 
kauan, jopa 12-24 kk ilmas-
tosta riippuen. Tästä johtuen 
säiliöitä käytetään vuorotellen.

YKSINKERTAISTA JÄTTEEN KÄSITTELYÄ
Tehdäksesi jätteen käsittelystä ja jätesäiliöiden siistimisestä siistimpää ja yksinkertaisempaa, suosittelemme säiliöissä 
käytettävän Separett biosäkkejä. Käytettäessä jätesäkkejä tulee säkin sisältö aina kaataa erikseen käymäläjätekomposto-
riin. BIosäkkejä käytettäessä voi koko säkin heittää kompostoriin, mutta säkkiin kannattaa tehdä reikiä esimerkiksi 
talikolla, jotta kompostoituminen pääsee käyntiin nopeammin.

HELPPO KÄYTTÄÄ

ASENNUS
Mikäli voit valita varjoisan ja aurinkoisen paikan välillä, tulee kompostori sijoittaa aina ensisijaisesti varjoisaan paikkaan.
Kompostori kannattaa myös asentaa mahdollisimman kauas asuinrakennuksista.

Varmista, että kompostorin ympärillä mahtuu työskentelemään. Useimmin tilaa on hyvä jättää niin, että kompostorin lähelle 
pääsee kottikärryn kanssa.

Tasoita kompostorin alusta niin, että se on mahdollisimman tasainen.

Roslag käymäläjätekompostorin voi halutessaan haudata myös maahan aina ilmaluukkujen korkeuteen asti.

TEKNISET TIEDOT

Kaikki sähkötuotteemme ovat CE-merkittyjä. 
Lisätietoa tuotteistamme löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.separett.fi

TÄMÄ SISÄLTYY TOIMITUKSEEN

– 1 x 500 litran kompostisäiliö
– 1 kansi säiliölle

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

– 1175-01 Kompostiruuvi*

* Separett kompostiruuvin avulla il-
maat kompostoria kätevästi.

Materiaali SäiliötROSLAG
KÄYMÄLÄJÄTE-
KOMPOSTORI Kierrätettävä iskun kestävä 

polyeteeni. Kansi galvanoitua 

terästä.

500 litraa

Täysi säiliö painaa noin 

750 kg

Pakkauksen 
koko ja piano

P:98 L:93 

K:84 cm

20 kg

975 
925 

775 
825 

790 840 


