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Splachujete do toalety předměty, které patří
do koše? Uvědomte si důsledky
U někoho je důvodem nevědomost, u části populace je důvodem lenost či
lhostejnost. Tak jako tak platí, že část lidské populace do kanalizace
splachuje věci, které v ní nemají co dělat. Které to jsou a z jakého důvodu
do toalety či dřezu rozhodně nepatří?
Tuk a vlasy? Spolehlivě ucpete kanalizaci
Vyléváte do odpadu olej po smažení? I pokud tuk zalejete vařící vodou, aby se rozpustil, hlouběji
v potrubí stejně vychladne. Poté se zachytává na stěny potrubí. A nejen na ně.
Doslova vražednou kombinaci pro kanalizační trubky totiž vytváří tuk v kombinaci s dalším
odpadem, který do kanalizace nepatří. Mluvíme zejména o vlasech, chlupech, nehtech apod. Ani
ty rozhodně do záchodu nesplachujeme. Vlasy se totiž v kanálu rády zachytávají na nejrůznějších

místech, na ně se pak nabaluje zmíněný tuk. V nejhorších případech se vytvoří neprůchozí
zátka a dojde k havárii, která si žádá nákladnou opravu.

Z hygienických potřeb pouze toaletní papír
Toaletní papír je pro splachování do odpadu přímo určen. Je vyroben tak, aby se při navlhnutí
rozpouštěl a trhal na menší částečky. Díky tomu v kanalizacích nezpůsobuje závadné potíže.
Spousta dalších hygienických potřeb, které v záchodové míse často končí, ale takto nefunguje. Jde
například o papírové kapesníky, papírové kuchyňské utěrky, odličovací tampony, dámské
hygienické potřeby či tyčinky do uší. Všechny tyto výrobky patří do koše. Platí to samozřejmě i
pro pánskou ochranu.

Zbytky potravin krmíte hlodavce
Kromě již zmíněného tuku často do záchodu splachujeme i zbytky potravin. Je jednoduché hrnce a
pánve po vaření vypláchnout vodou a obsah vylít do dřezu nebo do toalety. Tlející zbytky potravin
ale lákají myši a hlodavce a způsobují jejich množení v kanalizaci. Zbytky potravin proto vždy
patří do igelitového pytle a do koše.

Chemie a léky se musí likvidovat ekologicky
Do toalety patří v přiměřeném množství pouze ty chemické potřeby, které jsou určeny pro její čištění,
dezinfekci, případně ovonění. V žádném případě ale do kanalizace nevyléváme zbytky
úklidových prostředků, stavební chemie, bazénové chemie ani ničeho podobného. Platí to i pro
zbytky léků a antikoncepci.
Všechny tyto látky je nezbytné odpovídajícím způsobem ekologicky zklikvidovat.

