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1. Slå av strømmen og steng av vanntilførselen 
 

2. Løft opp filtrene og la vannet renne av  
 
3. Skru ut overløpsrøret og tøm fukteren 
 
4. Rens opp alle hull i vannrenner. 
 
5. Sett tilbake overavløpsrøret, og hell en bøtte med varmt vann i fukteren. Bruk et vaskemiddel, 

gjerne kraftvask el. Lign. Vask ordentlig med svamp og børste. (toalett- eller oppvaskbørste). 
Skrubb rent! Er det kalkavleiringer på varmeelementet, fjernes dette med en stålbørste så det 
ikke brenner fast. 

 
6. Tøm fukteren og skyll den ordentlig med rent vann. 
 
7. Sett tilbake vannrenner og slanger (ikke filter), sett på vannet og fyll opp.  Fyll så klorin i vannet, 

ca. ¼ liter til 10 l vann.  Dvs. ca. ½ liter til fukteren. (Myndighetene anbefaller 20 mg klor pr. liter 
vann). Start så fukteren og la den gå i ca. 4 timer.  Viften skal være avslått eller gå på minste 
hastighet pga. lukten som oppstår. 

 
8. Stopp fukteren og steng av vannet, tøm fukteren for klorvann og gjør ordentlig rent og fyll så på 

med rent vann og kjør gjennom systemet til all klorlukt forsvinner.  Det er mulig vannet må 
byttes flere ganger. 

 
9. Sett inn nye filter og start det hele som vanlig. 
 
10. Pga. lukten som oppstår bør denne rengjøringen gjøres i god tid før kirken skal brukes neste 

gang. 
 
11. overnevnte rengjøring bør foretas 2 ggr. Pr. år. Hvis fukteren stenges i sommerhalvåret, skal 

fukteren tømmes og filtrene tas ut. Så rengjøres. 
 
Fukteren skal desinfiseres før bruk om høsten! 

 
Folkehelseinstituttet anbefaler desinfisering: 
 

 Umiddelbart før innretningen settes i drift for første gang 

 Minst hver 6. mnd når innretningen er i bruk 

 Dersom innretningen har vært ute av bruk i mer enn en mnd. 

 Dersom rutinemessig internt ettersyn viser at det er nødvendig 

 Dersom innretningen eller deler av den har vært vesentlig endret eller er åpnet for 
vedlikeholdsformål på en slik måte at risiko for smitte har forekommet eller kan inntreffe 

 Under eller etter utbrudd eller mistanke om utbrudd av legionellose i innretningens mulige 
spredningsområde. 


