
KONTROLLERA OCH STÄDA DIN VENTILATION REGELBUNDET 

 

Väggventil för friskluftsintag    Bild på filter 

Du har en kvadratisk väggventil avsedd för kontinuerlig ventilation av bostad. Ventilen är försedd 

med filter. Luftmängden regleras med ett steglöst spjäll vilket manövreras med ett skjutreglage. 

Stängs ventilen sätts ventilationssystemet i obalans. Om ventilen är stängd under längre perioder 

ökar fukthalten i bostaden med stor risk för mögeltillväxt i väggar mm. som följd.  

Ventilationssystemet sätts också i obalans om fönster står öppet kontinuerligt. När du vädrar 

öppnar du fönstret/dörren under en kort stund och vädrar, därefter ska fönstret/dörren vara 

stängt. 

Frisk luft är mycket viktigt för din hälsa. Byggnaden, möbler, hemelektronik mm avger 

hälsovådliga emissioner som måste ventileras ut. Dessa tillsammans med fuktig inomhusmiljö gör 

situationen än värre. Ventilen är installerad med tanke på byggnadens och de boendes hälsa. Det 

är viktigt att ventilen är öppen. 

Filtret är monterat inuti kåpan, vilken är enkel att demontera. Bara att dra den rakt ut från ventilen. 

För att säkerställa god luftkvalité och bibehållet flöde bör filtret rengöras 1-2 ggr/år. 

Filtret är tvättbart, använd mild tvållösning vid rengöring.  

När du rengjort filtret krama ut vattnet i hushållspapper eller torr dammduk och sätt dit filtret igen 

på insidan av ventilen. Torka samtidigt rent på ventilens in-och utsida med fuktig städduk. 

Är ventilerna stängda? De kan ha gått igen av drag eller blåst, eller någon kan ha stängt dem när 

det var kallt ute. Kontrollera ventilerna då och då så de är öppna.  

 

Rengöring av frånluftsventilation i badrum och köksutrymme 

 

Ventilerna för frånluft i bostaden är oftast fast inställda, och dessa ska man inte vrida på. Däremot 

behöver man rengöra dem regelbundet. Ta en fuktig dammduk och torka runt om samt i glipan så 

att du får bort all smuts och damm. En till två gånger per året behöver du göra en ordentlig 

rengöring med ljummet vatten och tvål. Du skruvar enkelt ner dessa motsols, genom att ta tag i 

hela konstruktionen. Tvätta ur och dammsug gärna även upp i röret i taket/väggen. För att fästa 

dess igen, skruva du medsols. Ändra inte den förinställda glipan på ventilationsdonet.  

 


