ZO DOE JE DAT…
KCK-handleiding voor eenvoudige klussen

In 9 stappen…
toiletonderdelen vervangen
Het bespreken van toiletonderhoud wordt al snel een vies praatje. Maar af en toe
gaat er toch wat stuk en moet je zelf aan de slag om, met het juiste onderdeeltje,
stank en rommel te voorkomen. Daarnaast kan een beetje onderhoud nare luchtjes
in het interieur voorkomen. Onderdelen vervangen? Zo doe je dat.
TEKST WIM DE ROOS FOTOGRAFIE SIEBOLD FREEKE

Bij twee

nieuwe afvaltanks
laten we zien hoe je bij de belangrijkste
onderdelen komt. Van de twee merken
die we in caravans tegenkomen zijn de
toiletten van Thetford het best vertegenwoordigd. De modellen waarvoor caravan- en camperfabrikanten kiezen zijn de
C-200, een draaibaar toilet, en de C-400,
de uitvoering van een vast geïnstalleerde
pot. Daarnaast zijn de C2, C3 en C4 vaste
toiletten met soortgelijke tanks als die
van de hier getoonde C-200. Voor de
tanks van de C-250 en C-250 Keramiek
biedt de getoonde C-400-tank voldoende
houvast. Maar let op: voor elke tank zijn
andere reserve-onderdelen beschikbaar
die in detail net iets verschillen. Dus weet
goed wat je koopt.
Om onderdelen voor montage te smeren,

gebruik je zuurvrije siliconenspray. Zuren
tasten namelijk de soepele afdichtrubbers van een toilet aan. Het gebruik van
bijvoorbeeld schoonmaakazijn is om die
reden niet verstandig.
Gaat het openen van de toilettankklep
betrekkelijk zwaar en met het nodige
gesputter, dan ontstaat er tegendruk in
de afvaltank; een teken dat de vlotterontluchting niet goed werkt. De tank ontlucht dan langs de afsluitklep en stuwt
zo ook luchtjes het interieur in. Wil je
de afvaltank voordat je de caravan naar
de stalling brengt goed schoonmaken en
ontkalken, schud hem dan niet. Kwetsbare onderdelen in de tank, zoals het
vlottermechanisme van de inhoudsaanduiding, kunnen losraken of afbreken.
Beter is het om de tank te vullen met

Thetfords Fresh-up Set
Fris het toilet in je net gekochte, gebruikte caravan op
met een nieuwe bril, toilettank en de nodige reinigingsmiddelen uit de
Fresh-up Set van
Thetford.

schoon water waaraan Thetfords Tank
Cleaner is toegevoegd. Gewoon laten
inweken en goed naspoelen.
We tonen hier hoe onderdelen van de
afvaltank gedemonteerd worden. Bij
nieuwe onderdelen levert Thetford overigens ook een gebruiksaanwijzing met
duidelijke foto’s en montagevoorschrift
in het Engels. Deze vind je ook op de
website www.thetford.nl.
ZWARTE DEELTJES IN SPOELWATERTANK

Voor het verwijderen van zwarte aanslag
in de spoelwatertank voeg je 50 ml bleekmiddel toe aan 15 liter water. Houd deze
dosering nauwkeurig aan om schade aan
afdichtingen en andere onderdelen te
voorkomen. Vul de spoelwatertank met
het mengsel en laat het 24 tot 48 uur
inwerken. Daarna aftappen, spoelwatertank en afvaltank grondig naspoelen met
schoon water. •

GEREEDSCHAP

Kruiskopschroevendraaier

Archief
Deze klussen publiceerden we de afgelopen maanden:
• Serviceluik monteren in 20 stappen - KCK 2 2009
• Kachelstoring opheffen in 16 stappen - KCK 5 2009
• Caravanmover monteren in 22 stappen - KCK 7 2009
• Praktische accubak in de wand inbouwen in 18 stappen - KCK 9 2009
• Een elektrische luifel op het dak lijmen in 22 stappen - KCK 11 2009
• Extra stroomaansluiting realiseren in 19 stappen - KCK 2 2010
• Afzuigkapje inbouwen in 21 stappen - KCK 6 2010
• Extra ledverlichting aanbrengen - KCK 12 2010

Kijk ook op www.kck.eu
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Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

Stap 9

Afvaltank C-200
Stap 1
Over een soortgelijke tank beschikken de
Thetford C-200, C2, C3 en C4.
Stap 2
Verwijder de schuif boven de tankklep door
‘m in de richting van het handvat van de
tank helemaal uit te schuiven. Bij het
terugplaatsen de markeringen in acht
nemen
Stap 3
Trek de afdekkapjes van de schroeven met
beleid los: met de vingertoppen omhoog en
richting de zijkant van de tank. Er worden
zes extra schroeven zichtbaar
Stap 4
Draai de acht schroeven uit de montageplaat van het afdichtrubber. Dat rubber
komt daarmee los

Stap 5
Verdraai de tankvergrendeling een stukje
en pak de tankklep vast. Wurm de klep
voorzichtig uit de bedieningsarm - hij klikt
los - en til ‘m door de opening naar buiten

Stap 8
Draai de ontluchter van de tank 1/8e slag
naar links. Trek de ontluchtingsklep vervolgens recht omhoog. Een afdichtrubber
biedt weerstand

Stap 6
Als de tankklep niet waterdicht sluit, controleer dan ook dit puntje van het aandrukmechanisme op slijtage. Eventueel een
nieuwe klep plaatsen

Stap 9
Tussen het rubber en de vlotter (wit) mag
geen vuil zitten. Onder de warme kraan
schoonmaken en inspuiten met siliconenspray

Stap 7
Via de tankopening kun je rubbers en
bewegende delen in de tank inspuiten met
zuurvrije siliconenspray

TIP! Met een beetje
onderhoud kun je
nare luchtjes in het
interieur voorkomen
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Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

Stap 9

Afvaltank C-400
Stap 1
De nieuwste tank, de C-400, is herkenbaar
aan wielen

Stap 5
Neem het deksel van de tank. De schuif,
klep, bedieningsmechanisme en kwetsbare
vlotter komen mee

Stap 2
Op deze tank zijn naast een groot deksel
aanduidingen voor ‘open/dicht’ aangebracht. Hier is de stand ‘dicht’ zichtbaar

Stap 6
Verwijder de begrenzing van de tankklep
door de drie schroeven los te draaien

Stap 3
Open de schuif boven de tankklep voor de
helft door deze in de richting van het handvat te schuiven

Stap 7
Til de bedieningsarm voorzichtig een paar
millimeter op terwijl je de klep tegenhoudt.
Draai de arm naar rechts van de klep af

Stap 4
Gebruik de halfopen schuif als een hefboom. Draai het gehele deksel met tankklepmechanisme naar links tot de aanduiding ‘open’

Stap 8
Draai de ene schroef uit de bevestiging van
de tankklep om deze te kunnen verwijderen

Met een schone
tank heb je minder
vloeiof nodig

Stap 9
Draai nu de zes schroeven uit de montageplaat van het afdichtrubber. Vervangen
van de ontluchter is niet mogelijk. Schoonmaken doe je eventueel via de grote tankopening
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