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- Säästää vettä 80%

- 1 litra per huuhtelu

- Virtsan erottelulla

- Erinomainen ratkaisu umpitankin kanssa

Wostman

EcoFlush™
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Tuotetiedot
Vesiliitäntä: joustava vesiletku 1/2” R15
Huuhtelut: iso huuhtelu 2,5 litraa,  virtsan huuhtelu 0,3 
litraa
Keskimääräinen huuhtelu: noin 1 litra (oikein käytettynä)
Virtsaliitos: 50 mm (50 mm adapteri mukana)
Viemäriliitos: 110 mm
Virtsaletku: 19 mm valkoinen (asennettuna valmiiksi)
Istuin: standardi valkoinen muovi-istuin mukana

RSK-numero EcoFlush: 7809023
RSK-numero Jafo-adapteri: 3106664

EcoFlush on erinomainen wc-ratkaisu kun halutaan säästää vettä mahdollisimman paljon.  Se voidaan 
yhdistää joko kiinteistön omaan umpitankkiin tai kunnalliseen viemäriin. Viemäriliitos on normaali 110 
mm ja se voidaan tehdä joko virtsan erottelevana tai ilman erottelua. Mikäli kaikki jäte ohjataan viemäriin 
erottelematta, pitää liitäntään lisätä liitoskappale virtsaletkulle (kts. kuva alla).
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Virtsan ja kiinteän jätteen ohjaus  
erillisiin tankkeihin.

Kaikki jätevesi samaan umpitankkiin

Kun virtsaa ei erotella,  
viemäriliitos yhdistetään erillisellä 
adapterilla (lisävaruste)

0,3 litraa
Pieni huuhtelu käyttää vain noin 

0,3 litraa vettä. Huuhteluvesi 
tulee edestä ja huuhtelee ensin 
virtsamaljan ja jatkaa siitä pytyn 

isommalle puolelle. Näin saa-
daan aikaan vähävetinen sekä 
erittäin hygieeninen huuhtelu 

virtsalle. 

2,5 litraa
Isompi huuhtelu käyttää noin 

2,5 l vettä. Vesi tulee sekä 
takaa että edestä huuhdellen 

koko pytyn kerralla.

Huuhtele vain tarpeen mukaan!
Kun käytät virtsan erottelevaa wc-istuinta, voit säästää merkittävästi vettä! Normaalisti ihminen asioi 
wc:ssä kuusi kertaa päivässä. Näistä käynneistä viisi on virtsaamista, joten pieni huuhtelu on käytössä 

valtaosassa käynneistä. Jos pieni huuhtelu on käytössä viidessä kuudesta käynnistä, on keskimääräinen 
huuhtelu vain yhden litran! Se on 70-80% vähemmän kuin suurimmalla osalla vesivessoista markkinoilla. 

EcoFlushin huuhtelutekniikka sekä sisäänrakennettu vesilukko ovat ainoat laatuaan markkinoilla!

EcoFlush on Ekologinen ja taloudellinen!


