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BadrumTema

• Nya wc-stolen: hygienisk & lättstädad 
• Anlita rörmokare eller inte? 
• Duschar för alla behov
• Kakel uppåt väggarna
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1700-talet
En ”nattstol” på rummet anses 
vara en lyxig inredningsdetalj. 
Det är en sirligt utsnidad möbel, 
och givetvis är det betjänten 
som tar hand om innehållet i den 
inbyggda pottan. 

År 1801
Den amerikanske presidenten Thomas 
 Jefferson låter installera tre vattenklosetter i 
Vita Huset – som vid denna tid kallas Presi-
denthuset – vilket betraktas som en världs-
unik lösning. De spolas rena med regnvatten 
som samlas i cisterner på vinden. 

1820-talet
De allra enklaste dassen ersätts med 
torvmullstoaletter, och i England börjar 
man använda vattentoaletter som 
 spolas genom att man häller i en hink 
med vatten. De dyker efter hand upp i 
andra länder och  kommer på 
1880- talet till Stockholm.

1850-talet
Toalettpapper börjar säljas i 
USA. Fram till 1890 säljs det 
i ark, därefter börjar man 
använda rullar.

Slutet av 1800-talet
Den engelske rörmokaren Thomas 
Crapper (!) – som faktiskt inte lär ha 
varit ursprunget till det engelska 
 ordet ”crap” – är en av dem som ser till 
att det blir en intensiv utveckling av 
 vattenklosetten under denna tid. Crapper blir för övrigt 
hovleverantör, eftersom han får ansvar för att bygga upp 
avloppssystem till de kungliga slottstoaletterna.

1600-talet
Karl II av England tar alltid med sig två 
uppassare när han går på toaletten. 
Faktum är att långt in i modern tid störs 
man inte av att vara omgiven av främ-
lingar i det som så småningom börjar 
kallas ”hemlighuset”.

Hur ser du på att man  
som lekman tar sig an 
 installation av…

…toalettstol?
– Så länge det är frågan om en 
wc-stol som står på golvet – alltså 
inte en som ska fixeras i väggen – 
ska det inte vara några problem. 
Numera får man ju inte skruva 
fast wc-stolen i golvet i ett bad-
rum, eftersom man inte ska bryta 
tätskiktet, och då försvinner en 
stor del av risken att göra fel. Om 
det finns gamla hål sedan tidigare 
måste de tätas ordentligt med 
 silikon.

– Wc-stolen ska fästas i golvet 
med silikon, och så här gör jag 
för att få det riktigt snyggt: ställ 
 stolen på plats och tejpa på golvet 
längs med kanten. Ta sedan bort 
stolen och tejpa även runt hela 
 nederkanten. Lägg silikon innan-
för den tejpform du har på golvet 
och ställ sedan stolen på plats.  
Se till att du har ordentligt med 
papper tillgängligt, för silikon 
sticker lätt iväg och ger fläckar 
överallt. När du har torkat bort 
överflödet kan du dra bort tejp-
bitarna på golvet och wc-stolen. 
Då har du en perfekt silikonsträng!

…blandare till handfatet?
– Om handfatet står i ett våt-
utrymme, till exempel ett bad-
rum, kan man mycket väl göra 
installationen själv. Skulle man 

upptäcka en läcka så finns det i 
alla fall ett tätskikt som hindrar 
 skador på väggar eller golv.

– Om det däremot står någon 
annanstans, där det inte finns ett 
tätskikt, så tycker jag att man ska 
kalla in ett proffs. Jag har sett en 
hel del exempel på kopplingar 
som är gjorda av lekmän där det 
har gått riktigt illa – eller är på 
god väg att gå illa. Det är alltför 
riskabelt för att chansa.

…duschblandare?
– Att sätta fast en blandare på ett 
befintligt väggblandarfäste kan 
man gott ge sig på själv. Det enda 

verktyg som behövs är en skift-
nyckel. Men tänk på att kolla 
 vilket cc-mått det ska vara; det 
finns både 150 och 160 att välja 
mellan. Det är möjligt att sätta en 
adapter mellan olika cc-mått, 
men det är bra mycket enklare 
om det är samma…

…popup-ventil i handfatet?
– Här gäller samma sak som för 
handfatsblandaren; i ett våtut-
rymme kan man upptäcka even-
tuella läckor utan att de har gjort 
någon skada. Det är också ett 
mer kontrollerat flöde, om det 
finns en läcka så märks det bara 

när man spolar vatten. Men åter-
igen, i andra rum än våtutrym-
men ska man låta ett proffs göra 
jobbet, tycker jag.

Läs mer om hur vvs fungerar i ditt 
hem på Rörmokarbloggen på 
www.cyklanderörmokaren.se.

BYTA SJÄLV?

Hallå där…
Hugo Wolgers, grundare av Stockholmsföretaget Cyklande rörmokaren

Obs! 
Om du inte känner dig helt säker 
på hur du ska utföra installationen 
av våtrumsutrustning bör du kon-
takta ett proffs. Diskutera gärna 
med experten i ditt K-rauta-varu-
hus för att veta hur du ska göra.

Bonustips från Hugo Wolgers:
”Det händer rätt ofta – alltför 
ofta – att jag ser hur lekmän har 
kombinerat gängtejp och 
klämringskoppling. Jag förstår 
att de tror att det blir tätare då, 
men tvärtom så försämras 
funktionen rejält på det sättet. 
Använd rätt alltid rätt material, 
fråga om du är minsta osäker!” 

Hugo Wolgers på 
väg till uppdrag.
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