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T

Sauna-Seppo
- lättaste sättet att e�ektivt rena små 
vattenmängder!
Även små tvättvattenmängder förorenar vattemdragen. Försäkra dig om
att du inte är den största förorenaren vid din stugstrand. Sauna-Seppo
är marknadens förmånligaste metod att rena och desinficera tvättvatten
Sauna-Seppo är tillverkad av återvunnet material

www.puhdastulevaisuus.fi 
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– rena tvättvatten förmånligt

Sauna-Seppo + Nordkalk Filtra P 

Sauna-Seppo  

Nordkalk Oyj Abp
21600 Pargas 

www.nordkalk.com/saunaseppo

Pipelife Ympäristö – Propipe Oy
PL 5, 91101 Ii

www.puhdastulevaisuus.fi 

Ventilering Tvättvatten

Bottenpropp

Separering av
fett och fasta
partiklar

Renat vatten

Nordkalk 
Filtra P 
-�ltering

Även små mängder bastu- och övriga tvättvat-
ten innehåller fosfor som övergöder våra vat- 
tendrag. Dessa så kallade gråvatten får ej ledas ut 
i vattendragen orenade. En enkel lösning för 

läggningen Sauna-Seppo.

Sauna-Seppo är en enkel och lätthanterlig 

gravitation. Sauna-Seppo lämpar sig för att rena 
små mängder tvätt- och diskvatten från 
sommarstugor pch bastur. Tvättvattenreningen 

Vattnets suspenderade ämnen blir kvar i anlägg-

bakterier från vattnet. Det renade vattnet kan 
ledas ut i terrängen.

Det är lätt at själv installera Sauna-Seppo med 
hjälp av tydliga bruksanvisningar. Sauna-Seppo 

inloppos- och utloppsrören sätts på plats och 

till Sauna-Seppo.

Speciellt bra är Sauna-Seppo nära vattendrag och 

ytterst svårt att förverkliga. 

Sauna-Seppo är i sin prisklass den enda 

förutom fosfor även bakterier. 

levereras tillsammans med Sauna-Seppo och det 

komposteras med t.ex.trädgårdsavfall. 

i järn- jordbruks- och välförsedda VVS-affärer. 

för renandet av små vattenmängder
renar med hjälp av gravitation och 
fosforavlägsnande massa
renar även bakterier från vattnet och 
gör det hygieniskt
enkelt att själf installera och underhålla
Sauna-Seppo VVS-nummer 362 5410

VVS-nummer 362 5541
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