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Návod k obsluze Kekkilä 50 L  

Gratulujeme k Vaší volbě. Vybrali jste si velice kvalitní suchou toaletu s patentovaným 

kontejnerovým systémem. Svoje uplatnění najde v toaletních kabinkách (kadibudkách), na 

chatách a chalupách. Dá se použít i na staveništích, parkovištích nebo kempech. Ke své 

funkci nepotřebuje elektrickou energii ani vodu. 

Jedná se o toaletu s následnou separací. Moč a stolice jsou jímány do společného vnitřního 

zásobníku. Tento zásobník má ve dně otvory, přes které prosakuje moč do hlavního tělesa 

toalety odkud je hadicí svedená mimo toaletu. Tento výluh může být zachytáván do 

kanystru, vodovodního odpadu nebo trativodu. Je potřeba seznámit se s místními 

podmínkami, aby případnou infiltrací nedošlo k znečištění spodních vod. Výluhem 

zachytávaným do kanystru můžete prolít kompost nebo jím lze po naředění 1:8 s vodou 

zalévat.  Nedoporučuje se na zeleninu. 

Před tím, než začnete toaletu používat nasypte do toalety suché piliny nebo rašelinu ve 

vrstvě cca 3 cm.  Vznikne tak houba, která do sebe nasákne moč a stolice s toaletním 

papírem zůstává na povrchu této houby. Tím že se moč nemísí se stolicí je zabráněno 

nežádoucímu zápachu. Po každé velké potřebě nasypte do jímací nádoby piliny nebo rašelinu 

v takovém množství, aby zakryly stolici. Zlepší se tím vysoušení stolice, zabraňuje se přístupu 

hmyzu a vylepšuje se pohled do jímací nádoby. Pro rovnoměrné rozdělení obsahu v jímací 

nádobě slouží kolečko na vrchní straně toalety. Otáčením kolečka přes ozubený lem otáčíte 

vnitřní nádobu. Zásypový materiál skladujte v blízkosti toalety v uzavřené nádobě, aby se 

uchoval suchý. 

Po naplnění jímací nádoby zvedněte vrchní kryt toalety a za lem vyzvedněte nádobu. 

Doporučujeme vynášet nádobu po delším nepoužívání. Tedy raději při příjezdu než při 

odjezdu z objektu. Pro vynášení je vhodné vložit nádobu do větší nádoby nebo pytle, aby jste 

si neznečistili podlahu kapalinou prosakující otvory ve dně. Obsah nádoby zahrňte do 

kompostu a zakryjte krycím materiálem. V tomto případě je to tráva, listí nebo hlína. 

Vyprázdněnou jímací nádobu vymyjte, prohlédněte 

průchodnost otvorů ve dně, vložte zpět do toalety a 

nasypte suché piliny nebo rašelinu. Pro čištění 

toalety lze použít běžné mycí přípravky na plasty.  

Kekkilä 50 instalujte přímo na podlahu. Povrch musí 

být takový, aby průsak moči mohl volně odtékat a 

nedocházelo k jeho hromadění v tělese toalety a 

následnému zapáchání. Povrch podlahy může klesat 

o 2 % směrem k zadní části toalety.  Připojte hadici 

pro svedení moči. Zachovejte vždy spád.  
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Kompostovací toaleta, aby správně fungovala, musí být odvětrávána. Větrací potrubí má  

ø75 mm. Součástí dodávky je kolínko 90°. Trubky potřebné k odvětrání jsou běžně k dostání 

v prodejnách s vodo instalačním materiálem.. Množství trubek je u každého individuální, 

proto není v dodávce řešeno. Nejjednodušší větrání je přímým prostupem stěnou mimo 

budovu. Větrání se dá zlepšit komínovým efektem, kdy větrací potrubí je vyvedeno do výšky 

cca 1m nad hřeben střechy.  Pro větrání lze použít trubkový ventilátor nebo větrnou 

ventilační hadici. Větrání vždy opatřete síťkou proti hmyzu.  

POZOR – Do kompostovací toalety patří pouze stolice, moč, toaletní papír a zásypový 

materiál.  

Udržujte si kompost kvalitní. Budete ho následně používat. Kompostovací toalety pomáhají 

udržet přirozený koloběh v přírodě a šetří pitnou vodu. 

 

 

 

Záruka 2roky. 
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