Ska du installera en diskmaskin?
Hjälp oss att undvika vattenskador
En diskmaskin är till stor hjälp och kan spara mycket
tid. Vi sätter alltid in diskmaskiner i våra nybyggda
lägenheter och många av lägenheterna i våra
äldre hus är förberedda för diskmaskin.
Varje år drabbas cirka 20 av våra lägenheter av
vattenskador till följd av läckande diskmaskiner. För
att minska de här problemen, har vi sammanställt
några goda råd till dig som ska köpa diskmaskin
och till dig som redan har en och kanske funderar
på att flytta.

Tänk på att med jämna mellanrum kontrollera att
slangar och anslutningar är täta.
Så undviker du vattenskador när du ska flytta
Om du flyttar och tar bort din diskmaskin måste du
stänga vattenröret. Det gör du med ett täcklock eller
en täckhuv med packning. På avloppsröret ska du
montera en slangnippelpropp, som är 16–27 millimeter, med slangklammer.
Om du är osäker på vad du behöver till din lägenhet,
kontakta din kvartersvärd så hjälper hen dig.

När du ska installera en diskmaskin
Det är jätteviktigt att diskmaskinen installeras på
ett professionellt sätt. Om du köpt en ny diskmaskin
kan vi mot en avgift hjälpa dig att installera den.
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När du ska installera en diskmaskin måste du byta till
en blandare med avstängsningskran för diskmaskin.
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Du behöver
alltid ha ett
diskmaskins
underlägg som
hindrar läckande
vatten att orsaka
en vattenskada.
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1. Avloppsslang från diskmaskinen. 2. Anslutningsslang för vatten
till diskmaskinen. 3. Avloppsrör. 4. Vattenlås. 5. Här monterar
du ett täcklock med packning om du tar bort diskmaskinen.
6. Montera slangnippelproppen här om du tar bort diskmaskinen.
7. Avstängningskran för vatten till diskmaskinen. Tänk på att ha
kranen till diskmaskinen stängd när du inte diskar.

När du ansluter diskmaskinen är det viktigt att
avloppsslangen sitter monterad i en båge så att
vattnet från diskhon inte rinner ner i maskinen. Sätt
gärna fast alla slangar med kramrar. Du måste
dessutom alltid sätta ett diskmaskinsunderlägg under diskmaskinen. Det samlar upp och leder fram
eventuellt läckagevatten från diskmaskinen.

För att diska energisnålt, tänk på att
• alltid diska med full maskin
• använda ett så kort program som möjligt,
gärna skondisk för disk som inte är så hårt
smutsad
• oftast är det tillräckligt att diska med
program där maxtemperaturen är 55°C
• inte spola av disken i varmt vatten, oftast
räcker det med att skrapa av matresterna
i stället
• om möjligt koppla bort torkfunktionen, den
krävs bara om du ska diska flera gånger
direkt efter varandra. Om det inte går att
koppla bort torkfunktionen kan du stänga
av maskinen när torkprogrammet startar.
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