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Kære opgang
Tjek gerne tilslutningerne til jeres vandfordelerrør ude i teknikskabet, så vi undgår

vandskader. Ser de ud som den hvide på fordeleren, der hænger her ved tavlen og ses

på billedet med røde ringe om, så skal de skiftes.

HVORFOR?

Hos os på 3. sal blev det ved et tilfælde opdaget, at stort set alle tilslutningerne var tærede og

skulle skiftes ASAP. For tærede tilslutninger betyder, at der er stor risiko for vandskade. For når

samlingerne er tæret, kan plasticvandrørene, der fører vand ud til køkken, bagtrappe og

badeværelse poppe ud af samlingen. Sker det, så fosser det ud med vand! ☹

9 ud af 10 vandskader skyldes, ifølge husets VVS’er, tærede samlinger. Og de kan nemt undgås

ved at skifte dem i tide. Hos os krævede det materialer, ca. 2 VVS-mandetimer og en større lem

til teknikskabet. Så var fordelerne skiftet til en ny model i plastic, der ikke tærer væk.

HVOR OG HVAD SKAL JEG KIGGE EFTER?

1. Åben teknikskabet (hos os sidder det i gangen ved toilettet)

2. Derinde sidder to fordelere (hvis jeres installation ligner vores):

a. Den ene kan du formentlig se med det samme (fordeler 1 på billedet)

b. Den anden sidder formentlig oppe bag pladen (fordeler 2 på billedet)

c. Derudover kan der være samlinger på plasticrørene, der fører til fordelerne.

Det skal du kigge efter:

Hvis der er hvide aftegninger på dem, der er boblet op (som ved de røde ringe på billedet af

fordeler 2), så skal de helt sikkert skiftes. Det er ofte varmtvandstilslutningerne, der ser sådan

ud. Hos os på 3. sal viste nogle af de andre samlinger også at være tæret væk, uden man kunne

se det (som den enkelte samling, vi har hængt ved opslagstavlen). Og ja, det er ikke til at se med

det blotte øje.

HVAD GØR JEG?

Line og Lasse på 2. sal har allerede konstateret, at de også har tærede samlinger, der skal skiftes.

Så Line vil gerne koordinere VVS’er med andre i opgangen, hvis flere har samme problem. Så

skriv til Line på mobil: 22 13 84 13, så kan husets VVS’er komme og fikse det, så vi undgår

vandskader.

Bedste hilsener

Andreas & Cæcilie, 3. sal

(mobil: 20 68 11 62 / 60 88 79 86)

I er velkommen til at kigge forbi eller skrive, hvis I har spørgsmål😊


