
F.eks. Ifö Cera

1. Kontrollér at Toilet Plug er tæt.

2. Skub vandet ud af vandlåsen.

3. Placér den blå Toiee® markeringsring 
 14 cm fra pumpen, og giv den et tryk  
 så den bliver siddende. Placér Toilet 
 Plug bagerst i udløbet af vandlåsen.

4. Læg slangen således at den blå mar- 
 keringsring ligger på kanten af toilet- 
 tet. Hold godt fast i sikkerheds- 
 snoren og i slangen lige foran pum- 
 pen, og tryk på det store skyl. Såle- 
 des glider Toilet Plug ind og lægger 
 sig helt bagerst i udløbet af vandlå- 
 sen. Slangen skal ligge under toilet- 
 sædet og være stram. Den blå marke-
 ringsring skal blive på kanten af  
 toilettet, 14 cm fra pumpen. Bind sik- 
 kerhedssnoren fast til toiletsædet.

5. Fyld kummen som beskrevet ovenfor. 
 Luk låget på toiletsædet.

6. Lad opløsningen virke som beskrevet  
 ovenfor.

Første gang Toiee® Toilet Plug bruges
Første gang Toilet Plug anvendes kan der sidde spidse kalkaflejringer i vandlåsen, som 
kan skade Toilet Plug. Derfor anbefales det at fylde vandlåsen med varmt vand og 1/4 
liter Toiee® Special WC rens, eller 1/4 liter Toiee® Special WC afkalker Ekstra Power. 
Lad det stå et par timer eller natten over. Børst grundigt efter med en børste eller med 
en gummihandske på hånden. Bemærk at det kun er første gang dette gøres.

Kontrollér at ballonen er intakt
Kontrollér ballonen ved at pumpe ballonen hårdt op og læg den i vand. Kommer der luft-
bobler fra ballonen, er den utæt og hele Toilet Plug sættet skal udskiftes. Er der ingen 
luftbobler, er ballonen intakt og kan indsættes i toilettet.

Fyld toiletkummen helt op 
Når toiletkummen fyldes helt op med Toiee® WC rensemiddel og varmt vand fra vandha-
nen, renses der også under skyllekanten. Skyllekanten er ellers næsten umulig at gøre 
ren. Men det er et væsentligt sted at få renset toiletkummen for bakterier og kalkbelæg-
ninger. Der kan sidde svære kalkbelægninger, som forringer skylleeffekten i toiletkum-
men, hvilket kan være årsag til behov for endnu mere rengøring.

Brug det rigtige WC rensemiddel 
Brug Toiee® Special WC rens til grundrengøring af toilettet, når det er belagt med 
snavs, okker, sorte striber, rester fra WC rens, kalk og andre belægninger. Brug Toiee® 
Special WC afkalker Extra Power når kalkbelægninger er særligt grove og kraftige.

Gentag behandlingen
Er der stadig lidt belægninger tilbage i toilettet efter behandling, må behandlingen blot 
gentages. Vær opmærksom på at WC rensemidlerne er mere effektive med varmt vand 
fra vandhanen end med koldt vand.

Miljø, og emaljens levetid
Toiee® WC rensemidler er skånsomme overfor emaljen i toilettet, og er derfor med til 
at forlænge både emaljen og toilettets levetid. Alle Toiee® rengøringsprodukter er ned-
brydelige i naturen.

Brug Toiee® Toilet Plug jævnligt
Det anbefales at behandle toilettet med Toiee® Toilet Plug og Toiee® WC rensemidler 
hver eller hver anden måned. Herved sikres at toilettet også er rent oppe under skyl-
lekanten. Vil man være sikker på at have et pænt og ordentligt rent toilet hele tiden, 
anvendes Toiee® Special WC rens i den daglige rengøring. Kombinationen af jævnlig 
brug af Toilet Plug behandling og daglig rengøring med Toiee® Special WC rens, giver 
et flot rent toilet i dagligdagen.

Toiee® Toilet Plug
Få et skinnende rent toilet – uden kalk og okker

Nyttige informationer og brugsanvisning

Efter behandlingen: Ifö Cera og lignende
Når Toilet Plug skal trækkes ud kan det 
fornemmes som om den sidder fast. Det 
skyldes at ballonen sidder langt tilbage 
i vandlåsen. Træk roligt i sikkerhedssno-
ren, den sidder godt fast i Toilet Plug. 
Træk med den ene hånd, og hjælp slan-
gen ud gennem vandlåsen med den an-
den hånd.
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Særlige forhold ved toiletter, der har en ekstra rende i vandlåsen
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Toiee® Toilet Plug kan bruges mange gange 
Toilet Plug er et stykke professionelt værktøj, udviklet til effektiv rengøring af toiletter. 
Udført i naturgummi er Toilet Plug meget slidstærk og anvendelig i alle typer instal-
lationer. Undgås ridser og skæremærker i ballon og pumpe holder Toilet Plug i årevis. 
Opbevares mørkt for at undgå at gummiet mørner.

Beskadiget emalje i toiletkummen
Toiee® WC rensemidler fjerner langt de fleste belægninger uden at skrubbe og skure. I 
de tilfælde hvor toilettet tidligere har været udsat for forsøg på rensning med afløbs-
rens, saltsyre, slibende eller skrabende værktøjer, er emaljen i toilettet ofte beskadiget. 
Beskadiget emalje er næsten umulig at reparere. Intet rengøringsmiddel kan gøre et 
toilet med beskadiget emalje ordentligt rent.

Undgå at Toilet Plug skylles ud 
Placer slange og sikkerhedssnor mellem toiletsædet og toiletkummen. Fastgør sikker-
hedssnoren til toiletsædet og luk låget under behandlingen. Efter endt behandling skal 
Toilet Plug tages ud. Hold godt fast i sikkerhedssnoren, inden luften lukkes ud af ballo-
nen. Der vil opstå et forholdsvis kraftigt ryk i sikkerhedssnor og slange, når vandet fra 
den helt fyldte toiletkumme skylles ud. Derfor skal der trykkes forsigtigt på ventilen.

Sorte streger 
Der er aldrig konstateret sorte streger eller mærker i toilettet, hverken under eller efter 
behandling med Toilet Plug.

Slangen er stærk og sidder godt fast 
Alligevel er Toilet Plug forsynet med en sikkerhedssnor. Når Toilet Plug skal op fra to-
ilettet, trækkes roligt i sikkerhedssnoren og slangen samtidigt. Også selv om ballonen 
muligvis sidder mere fast end forventet.

Er uheldet ude
Der er ingen skade sket, hvis Toilet Plug skylles ud i afløbet. Hvis den bløde, flade natur-
gummi-ballon skylles ud, bliver den skyllet hele vejen ud gennem afløbssystemet sam-
men med andet affald. Hverken ballon, pumpe eller slange kan gøre skade på afløbssy-
stemet.

Rengøring 
Rengøring
Med tanke på hvad der normalt kommer igennem et toiletafløb, er der sjældent spor 
efter dette på Toilet Plug efter brug. Efter brug skylles Toilet Plug med varmt vand. 

Vedligeholdelse og opbevaring
Toilet Plug er lavet af naturgummi. For at den ikke skal tage skade under opbevaring, 
skal den opbevares mørkt. Smør den også gerne med naturolie eller silikone, så gummi-
en ikke udtørrer. 

Sikkerhed 
Brug gummihandsker, klædebeskyttelse og beskyttelsesbriller.

Brug gummihandsker, klædebeskyttelse 
og beskyttelsesbriller.

1. Kontroller at Toilet Plug er tæt ved at  
 pumpe den hårdt op og læg den i 
 vand. Kontroller at sikkerhedssnoren 
 sidder godt fast i Toilet Plug.

2. Skub vandet ud af toiletkummen med 
 en toiletbørste.

3. Placér Toilet Plug så langt tilbage i  
 vandlåsen at det blå markeringsstyk- 
 ke kun lige netop er synligt. Pump  
 ballonen op med håndpumpen (tryk  
 30-40 gange på ballonen) og placér  
 slange og sikkerhedssnor under toilet- 
 sædet.

4. Bind sikkerhedssnoren fast til toilet- 
 sædet og luk låget på toiletsædet.

5. Fyld   toiletkummen   ca.  halvt    op   med 
 varmt vand  fra  vandhanen. Før du  
 går videre, skal du sikre dig, at vandet  
 ikke synker. Vent derfor et par minut- 
 ter. Når du er sikker på at ballonen  
 lukker vandlåsen, tilføres ca. 1/4 liter  
 Toiee® WC rensemiddel. Toiletkum- 
 men fyldes herefter helt op med   
 varmt vand fra vandhanen, helt op  
 under skyllekanten.

6. Lad opløsningen virke i 0,5-2 timer.  
 Gentag behandlingen ved særligt  
 kraftig belægning, eller lad opløsnin- 
 gen virke i længere tid.

Efter behandlingen: Almindelige toiletter
1. Hold godt fast i sikkerhedssnor og slange.
2. Løft toiletsædet til position mod  
 cisternen og hold godt fast i sikker- 
 hedssnor og slange.
3.  Tryk forsigtigt på ventilen.
4. Når vandet lukket ud, kan der opstå et  
 kraftigt undertryk. Hold derfor godt  
 fast i sikkerhedssnor og slange.
5. Træk roligt i sikkerhedssnor og slange  
 og tag Toilet Plug op fra toilettet.
6. Skyl toilettet ud og børst efter på nor- 
 mal vis. Toilet Plug skylles ren med  
 varmt vand.

Brugsanvisning: Almindelige toiletter
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