Wat hoort er wel en niet thuis in

Het Riool

Wat mag er WEL in?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecaliën
WC-water
Keukenwater
Afwasmachinewater
Wasmachinewater
Badwater (douche-bad)
WC-papier
Biologische onstopper
Kleine hoeveelheden
chloorwater

•
•
•

Kleine hoeveelheden
sanitair reiniger
Biologische sanitair
reiniger
Spoelwater onthardingsinstallatie
Kortom: Normaal
huishoudelijk gebruik

Wat mag er NIET in?
•
•
•
•
•
•
•
•

Regenwater
Verf, vernis, verdunners
e.d.
Chemicaliën, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen
Hoge concentraties vetten
Hoge concentraties
chloor/bleekwater
Oplosmiddelen en ontstoppers
Hygiëne doekjes (niet
afbreekbaar)
Tampons, maandverband
en luiers

•
•
•
•
•
•
•
•

Verpakkingen karton en
plastic
Condooms
Afgewerkte olie (producten)
Zuren
Verstoppende stoffen/vaste
etensresten
Porta Potti (chemische
toilet)
Water boven 75°
Grote hoeveelheden haren
(zowel mens als dier)

Alternatieven
REDELIJK

SLECHT
Textielwasmiddelen
• Voorwasmiddel
• Hoofdwasmiddel
• Wasverzachter

•
•

Afwasmiddelen
• Vaatreiniginsmiddelen
• Glansmiddel
• Voorspoelen (keukenafval, voedselresten)
Schoonmaak, reinigings- en desinfectiemiddelen
• Allesreiniger
• Bleekmiddel
• Schuurmiddel
• Ontstoppingsmiddel
• Badreinigings-/ontkalkingsmiddel
• Ruitenreinigingsmiddel
• Wc-reiniger
• Wc-blokken
• Ontsmettingsmiddelen

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke hygiëne
• Toiletzeep
• Badschuim
• Shampoo/conditioner
• Overige

•
•

Geneesmiddelen (vooral antibiotica)

•

Bestrijdingsmiddelen

•

Desinfecterende stoffen

•

•

Verfstoffen
•
• Muurverf (waterbasis)
• Verfverdunner
• Kwastenreiniger
• Afbijtmiddel
• Carboleum
• Vochtwerend middel
• Dekkende en transparante beits,
grondverf, hoogglanslak, glanslak
Fotochemicaliën
•
Autoproducten
• Olie
• Radiateur
• Reinigingsmiddelen

•
•

GOED

Vlekken voorbehandelen
Fosfaatvrije middelen met b.v.
zeoliet als P-vervanger
Minimale dosering, niet gebruiken voor hand- en vaatdoeken

•

Minimaal verbruik van vaatreinigingsmiddelen en glansmiddel
Zoutverbruik (onthardingszout)
Keukenafval en resten in compastbak of afvoer GFT
Minimaal gebruik van schoonmaak, reinigings- en desinfectiemiddelen
Waterstofperioxide
Schoonmaak en reiniginsmiddelen
zonder bleekmiddel, vooral chloor
Geen middel met EDTA
Mileuvriendelijke producten
Toilleten met minimale bezetting
niet uitrusten met wc-blokken
Restanten van ontsmettingsmiddelen niet doorspoelen, maar
inleveren in KCA
Minimaal verbruik
Geen ontsmettende of agressieve
zeep
Geen vaste afvalstoffen (zoals
maandverband, tampons, hygiëne doekjes en condooms), deze
kunnen bij het huishoudelijk afval
Restanten inleveren bij apotheek
of KCA
Restanten inleveren bij KCA

•

Geen chloorhoudende producten; restanten inleveren bij KCA

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Restanten, spoelvloeistof en
•
gebruikte kwasten en verfrollers
inleveren bij KCA
•

Restanten en spoelvloeistoffen
inleveren bij KCA
Inleveren bij garage of KCA
Minimaal verbruik van reinigingsmiddelen

Geen voorwas of eventueel
inweken met soda
Voor handwas: natuurlijke zeep
en soda (kuipwasser)
Wasgoed ophangen in de buitenlucht
Fosfaat- en chloorvrije vaatreiniginsmiddelen en glansmiddel

Natuurlijke zeep, eventueel met
parfum
Schuursponsjes of eventueel
fijn zand i.p.v. schuurmiddel
(niet via gootsteen)
Trekveer, vacuumontstopperc
of hoge drukspuit i.p.v. ontstoppingsmiddel
Verdund azijn (<5%) i.p.v.
badreinigings-/ontkalkingsmiddel
Jodiumhoudende preperaten
i.p.v. chloorhoudende, synthetische ontsmettingsmiddelen
Natuurlijke zeep, eventueel
gemengd met zand of krijt
(CaCO3)

Jodiumhoudende producten; bij
gebruik van grote hoeveelheden
restanten en spoelvloeistof opvangen in een aparte container
Gebruik van lijnolie als kwastenreiniger
Verf afbranden (indien mogelijk)

