
Aldrig mer uttorkade och illaluktande 
golvbrunnar



Smellkiller- en svensk prisbelönt och patenterad golvbrunnspåfyllare. 
Lä? a? montera, underhållsfri och verkar automaAskt i tre All sex 

månader och helt utan skadliga kemikalier.



Smellkiller monteras enkelt på golv eller vägg på mindre än 5 minuter



En fylld Smellkiller motverkar
• Dålig lukt.
• Spridning av farliga avloppsgaser.
• Smi?spridning genom u?orkade 

golvbrunnar.
• Silverfiskar
• Radon

EHer tre All sex månader fylls Smellkillern på 
med vanligt va?en. DäreHer fortsä?er den 
arbeta i upp All sex månader. 



En golvbrunn behöver vara vattenfylld för att vattenlåset ska 
fungera som ett ”lock” och sluta tätt mot avloppsstammen. Om 
golvbrunnen torkar ut blir det fritt fram för ohälsosamma 
avloppsgaser från avloppsstammen att fritt läka ut i fastigheten 
och skapa en förorenad inomhusmiljö.



I ett fläktrum är det särskilt viktigt att golvbrunnarna är 
vattenfyllda för att inte avloppsgaser ska spridas i hela fastigheten 
med hjälp av friskluftsventilationen.



E? fläktrum har hög 
omsä?ning på luH 
och stora 
temperaturskillnader 
under året. 
Därför torkar 
golvbrunnarna i 
fläktrum fort ut.

Kondensrören suger in luft i 
ventilationssystemet. Om 
golvbrunnen är torr sugs 
avloppsgaserna in i 
ventilationsaggregatet och sprids 
vidare i hela fastigheten.



Avloppsgaser 
blandas in  
med den 
vanliga luften



Övrig informaAon

• Aerosoler svävar länge i luften och är potentiella bärare av bakterier, virus och 
andra hälsofarliga ämnen.

• Uttorkade golvbrunnar inne i fastigheten (skrubbar, källarlokaler, våtutrymmen) 
kan leda avloppsgaser direkt in i lokalerna utan att passera ventilationssystemet.

• Ämnen/organismer som kan innebära hälsorisker samlas inte bara i 
pumpgroparna, de kan finnas/uppstå i golvbrunnarna eller i avloppsledningarna.

• Ämnen/organismer kan också komma in i avloppsystemet från det externa 
avloppsnätet.

• En ventilationsanläggning med hög effekt sprider hälsoriskerna snabbare.

• Det går snabbare att förorena luften i ett rum än att ventilera bort alla 
föroreningar.



♻"#$ Vi har hjälpt fas.ghetsägare a1 slippa u1orkade golvbrunnar sedan 2011 
- enkelt, underhållsfri1 och prisvärt 


