
KLOAKSERVICE 
Når dit toilet er stoppet eller vandet i 
din håndvask eller bruser ikke synker 
efter at du har renset afløbet - så 
klarer vi opgaven. Vi vedligeholder 
og servicerer kloakker for både  
offentlige institutioner, boligselskaber 
og privatboliger.  

 
Roskilde Kloak Renovering har mange 
års erfaring som autoriseret kloak-
mester. Vores kompetente og imøde-
kommende kloakmester er klar til at 
hjælpe dig med en professionel løsning 
inden for en lang række områder både 
når det gælder private og erhverv.

ROTTEBEKÆMPELSE
Vi er autoriserede kloakmestre og 
er certificeret som rottespærre  
montører. Derudover er vi underlagt  
Teknologisk Instituts Kontrolordning  
som er din tryghed, når du retter  
henvendelse til os.

RENOVERING AF KLOAK
Er skaden sket og er der hul i dine 
kloakrør? Vi er eksperter i at udbedre 
kloakskader med mindst mulig gene. 
Oftest laver vi en strømpeforing uden 
at grave omgivelserne op. Er skaden 
af større karakter, så skifter vi også 
hele rør.

Tlf.: 70 500 700

Aut. kloakmester og rottefænger til privat og erhverv

Få mere info på www.roskildekloak.dk

TX11 - Stopper rotterne før de gør skade

  

PATENTERET 
ROTTESPÆRRE



Aut. kloakmester og rottefænger til privat og erhverv

Få mere info på www.roskildekloak.dk

Når man installere en rottespærre i en kloakbrønd, er det altid den 
indvendige dimension som er vigtig at kende for at opnå en korrekt 
installation. Der findes idag et væld af forskellige dimensioner af 
kloakrør på markedet som, når vi taler om pvc rør, altid har den 
samme ydre diameter i en given dimension. 

Med Nordisk Innovations rottespærrer et det muligt at kunne 
udføre den mest optimale installation af rottespærrer selv i 
meget vanskelige omgivelser. 

Rottespærrer til alle typer af kloakrør

TX11 - Stopper rotterne før de gør skade

•  VA-godkendt på 
 Teknologisk Institut

•  Fra Ø100 til Ø250mm, også 
 til reline i disse dimensioner

• Med åben bund så der ikke   
 opstår hindringer i brønden 

• Vendbart spjæld så den 
 kan monteres både i 
 til- og afløbssiden

Hvordan virker rottespærren?

Rottespærren føres ned 
igennem brønden.

Rottespærren sættes ind i  
bundløbet hvorefter 
montagerøret tilspændes.

Når rotten forsøger at forcere rottespærren griber 
spjældets tænder fat i rotten, og vil virke som en kile 
imellem rotten og rørets bund pga. spjældets unikke form.

Spjæld-systemet består af 2 
separate spjæld, ophængt på 
hver sin aksel. Der er ingen 
låsesystem imellem de 2 spjæld 
hvilket giver et driftssikkert 
produkt, og en minimal risiko for 
tilstopning af kloakken.
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