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Jets™ Frostsikring er en alkohol-basert, høy kvalitet frostvæske. Den 
har blitt spesielt utviklet av Jets™ og kan brukes i alle 
toalettsystemer.

Ansvarsfraskrivelse
Merk: Alt salg av produkter og tjenester som tilbys av selskapet, er 
underlagt Jets Vacuum AS' generelle salgsvilkår, som kan fås på 
forespørsel. Informasjonen som gis her, er bare til informasjon. Den 
utgjør ikke noen garanti av noe slag og kan bli endret uten varsel. Vi 
prøver å gjengi farger på produkter rimelig nøyaktig. Dette 
dokumentet eller deler av det kan ikke reproduseres i noen form uten 
skriftlig forhåndsgodkjenning. Jets™, Vacuumarator™, Helivac™, 
VC™, VOD™, CVS™ og Softsound™ er varemerker og/eller 
registrerte varemerker tilhørende Jets. © Jets AS.. Med enerett.

Tekniske data

.................................................................................................... .........................................................................................................................................Tilsiktet bruk Frost Protection

.................................................................................................... .........................................................................................................................................Farge Blue

.................................................................................................... .........................................................................................................................................Lukt Odour of alcohol

.................................................................................................... .........................................................................................................................................Ytre mål 190 x 135 x 290 mm (LxWxH)

.................................................................................................... .........................................................................................................................................Tilkoblingsdiameter Ø 40 mm

.................................................................................................... .........................................................................................................................................Damptetthet 2.0    

.................................................................................................... .........................................................................................................................................Damptrykk 48 hPa 20ºC   

.................................................................................................... .........................................................................................................................................Reaktivitet Stable under recommended storage conditions

.................................................................................................... .........................................................................................................................................Oppløselighet Completely Soluble 425°C ca 2,43 mPa.s 20°C

.................................................................................................... .........................................................................................................................................Obs! Safety data sheet available on request.

.................................................................................................... .........................................................................................................................................Nettovekt 3.90 kg
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Funksjon og prinsipp

Frostsikring for sanitærsystemer:
Temperatur-/fortynningstabell:
Frostsikring       Vann       Frostsikret ned til:
1 del              1 del         -22 °C
1 del              2 deler       -16 °C
1 del              3 deler       -12 °C

Fordeler
● Forebygger frostskader på avløpsvannskilder, pumper og andre komponenter.
● Kan brukes sammen med komposteringssystemer.
● Alkoholbasert biologisk nedbrytning av avløpsvann.

Merk:  Det kan bli gjort endringer uten varsel.
Merk: Med avløpsvannskilder menes toaletter, urinaler, huktoaletter (asiatiske toaletter), tanker osv.  

Jets™ Frostsikring - håndtering og lagring
● Unngå innånding av damper og gasser.
● Sørg for god ventilasjon.  Mekanisk ventilasjon eller lokal avtrekksventilasjon kan være nødvendig.
● Det må være tilgang til øyevaskere.
● Ingen røyking, ild, gnister eller sveising. 
● Unngå kontakt med hud og øyne.
● Oppbevares på et kjølig, tørt sted, adskilt fra næringsmidler, stimulerende midler og dyrefôr.
● Unngå kontakt med sterke oksiderende agenser.
● Unngå gnister fra statisk elektrisitet.
● Hold beholderen tett lukket.

Jets™ Frostsikring - Førstehjelpstiltak
● Innånding -

Flytt personen til frisk luft. Hvis pasienten har pustevansker: Gi oksygen.  Hvis personen ikke puster: Gi kunstig åndedrett. Søk alltid 
legehjelp.

● Hudkontakt -
Vask med såpe og vann etter kontakt med hud.  Ta av tilsølte klesplagg.  Ved vedvarende irritasjon: Søk legehjelp.

● Øyekontakt -
Skyll øyeblikkelig med rikelig med vann i minst 15 minutter (hold øyet helt åpent, ta av eventuelle kontaktlinser).  Søk legehjelp.

● Inntak gjennom munnen -
Skyll munnen med vann, og gi rikelig med vann slik at stoffet fortynnes.  Drikk melk om mulig.  Ved inntak av store mengder: Søk 
legehjelp.  IKKE fremkall brekninger.

● De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede -
Inntak gjennom munnen:  Irriterer munnen og svelget, forårsaker kvalme, brekninger, svimmelhet og hodepine, og kan føre til 
bevisstløshet.

Innånding:  Kan irritere nesen og svelget og forårsake kvalme, hodepine, redusert reaksjonsevne og, ved høye konsentrasjoner,
bevisstløshet.  Langvarig eller gjentatt eksponering kan forårsake skade på lever, nyrer og sentralnervesystemet.

Hudkontakt:  Avfetter huden, kan forårsake sprukket hud. Langvarig eller gjentatt kontakt kan gi eksem.

Øyekontakt:  Sprut i øynene kan gi irritasjon.  Damp kan også være irriterende.

● Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig -
Risiko for permanent skade hvis det ikke settes i gang førstehjelp øyeblikkelig.  Medisinsk behandling nødvendig.  Sørg for at 
helsepersonellet får vite hvilket materiale som har forårsaket skaden, og at de tar nødvendige forholdsregler for å beskytte seg selv.
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Farlige reaksjoner med Jets™ Frostsikring
● Svært brannfarlig væske og damp.
● Kan gi alvorlig øyeirritasjon.
● Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
● Dampblandingene kan danne eksplosive blandinger sammen med luft.  Dampene er tyngre enn luft og kan forflytte seg langs bakken.  Ved 

brann kan det bli dannet farlige nedbrytningsprodukter som karbonmonoksid og karbondioksid.
● Klær som har blitt tilsølt med produktet, er brannfarlige.
● Eksoterm reaksjon med sterke syrer.  Uforenlig med oksiderende agenser.

Sluttbehandling av Jets™ Frostsikring
● Dette produktet må ikke komme ut i avløp eller grunnvann.
● Tom, ikke rengjort emballasje behandles på samme måte som produktet.
● Absorber med ikke-brennbare materialer som  sand, jord eller vermikulitt, og ha stoffet i en beholder til det kan avhendes i henhold til lokale/

nasjonale forskrifter.
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Sikkerhet og advarsels symboler
Angir gjenvinnbart materiale / gjenvinningsinformasjon. Angir farlige stoffer som kan medføre fysisk sykdom/skade.

ADVARSEL! Angir en potensielt farlig situasjon som kan medføre døden eller alvorlig 
personskade eller skade på utstyr hvis den ikke unngås.

Et ikke-etsende stoff som ved umiddelbar, langvarig eller gjentatt kontakt med huden 
eller slimhinnen kan forårsake betennelse.

Viktig helse-og sikkerhetsinformasjon

10.1 Danger
Kjemiske farer: Alle sikkerhetsforskrifter for kjemiske stoffer må overholdes.

10.2 Irritant
Irriterer øynene, luftveiene og huden. Skyll huden med vann. Hvis du bruker 
kontaktlinser og får stoffet i øynene, må du øyeblikkelig skylle linsene med rikelig 
med vann og oppsøke lege. Ved svelging: Drikk vann eller melk. Oppsøk lege 
hvis det oppstår ubehag. 

10.3 Irritant
Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket.

10.4 Danger
Dette produktet må IKKE svelges. Ved svelging: Unngå brekning ved å drikke 
vann eller melk. Oppsøk lege hvis det oppstår ubehag. 

11.8 Notice
Jets™ støtter ansvarlig gjenvinning og sluttbehandling av alt emballasjemateriale og 
avfall.  

11.7 Notice
La aldri emballasjerester ligge uten tilsyn. Sorter emballasjematerialet etter type, 
og lever det til nærmeste fyllplass.
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Appendix: Frost Protection for Sanitary Systems - Cabins and Homes
Frostsikring for sanitærsystemer

Temperaturtabell/blandingsforhold:

Frostsikring       Vann          Frostsikker inntil
1 del                  1 del           -22°C /-7,6°F
1 del                  2 deler        -16°C /3,2°F
1 del                  3 deler        -12°C /10,4°F

Ved daglig bruk av toalettet:
● LFD¹:  Hell nødvendig mengde frostsikring i vannkannen for å oppnå ønsket/rett blandingsforhold (i hht temperaturtabell over).
● CFD²:  Hell frostsikring rett i toalettskålen hver gang man bruker toalettet. I toalettskålen er det ca 500ml vann. For dosering se tabell over.

Ved sporadisk bruk av toalettet:

Når systemet skal stå ubrukt en periode med fare for minusgrader:

LFD:
● Løft vannpumpen opp fra vannet i kanna. Trykk på utløserknappen slik at slangen, vannpumpen og toalettskålen tømmes for vann.
● Sikre pumpe og toalett: Hell 500ml ren frostsikring i toalettskålen og trykk på knappen. Toalettet og pumpen er nå frostsikret ned mot -22°

C/-7,6°F.
● Om du ikke har tilsatt frostsikring i vannkannen må dette vannet helles ut.
● For å sikre utløpsrør (ø32mm) og tank heller du i tillegg 5 dl ferdig utblandet frostsikring i den tomme toalettskålen og trykker på 

utløserknappen. 3-5m rør frostsikres ved hvert spyl.
● Eks: Har du en totallengde (ø50mm og ø32mm rør) på 10m rør må du i tillegg til den første spylingen med 500ml ren Jets™ Frostsikring, 

helle 500ml utblandet frostveske i hht tabell i toalettskålen 2-3 ganger. Antall spyl er avhengig av lengde på avløpsrøret og fall (normalt 2-5 
pylinger).

CFD:
● Steng for vanntilførsel til toalettet. Trykk på utløserknappen for å tømme toalettskålen. Gjør deretter som beskrevet over for LFD.

Jets™ Frostsikring vil i forbindelse med Jets™ bio-tank Biotank ikke hindre eller skade  edbrytingsprosess eller kompostering.

¹ Local Flushing Device (LFD) – Bruk av vannkanne og vannpumpe.
² Central Flushing Device (CFD) – Innlagt vann, brønn med pumpe. Minimum vanntrykk må være 2 bar.

Perfekt for hytter

Hyttetoalettløsninger installert i områder utsatt for kuldegrader, må beskyttes mot frost/frysning. Jets™ toalettsystemer har blitt testet med Jets™ 
Frostsikring med gode resultater. Toalettsystemer som bruker en Jets™ bio-tank Biotank kan trygt bruke denne frostvæsken. Frostsikringen 
forstyrrer ikke komposteringsprosessen.  Av samme grunn, kan Jets™ Frostsikring også brukes i andre biologiske toalettsystemer.

NB: Ta alltid hensyn til lokale forhold med tanke på frost og kulde. Det vil ikke alltid være tilstrekkelig kun å bruke frostveske i toalettskålen. 
Varmekabler, isolasjon eller lignende kan være nødvendig for å sikre drift av ditt santiærsystem.

Dersom du ikke har Jets™ Frostsikring tilgjengelig, er det viktig å benytte annen spritbasert frostveske (uten tilsetning av såpe).
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Frostsikring til kaldere klimaer.

Frostvæske
Jets™ sanitærsystem har blitt testet med Jets™ Frostsikring med gode resultat. Toalettsystemer med 
biotank kan trygt bruke Frostsikring da denne ikke ødelegger komposteringsprosessen. Av samme grunn 
kan Jets™ Frostsikring også brukes i andre biologiske toalettsystemer. 

Frostsikring av systemer
Når det er installert på steder med strøm: Påse at rommet hvor toalettet og Vacuumarator™ pumpen er plassert er over 0°C og at rørene til 
tanken og selve tanken er beskyttet med varmekabler. Dersom du ikke har Jets™ Frostsikring tilgjengelig er det viktig å bruke alkoholbasert 
frostvæske (uten ethylene glycol).

MERK: IKKE bruk frostvæske beregnet for biler.

1. LFD– Bruk av vann fra dunk og/eller en vannpumpe.
2. CFD – Rennende vann og en brønn med pumpe. Minimum vanntrykk må være 2 bar.

___________________________________________________________________________________________________________________
Daglig bruk av toalettet:

● LFD¹: Kombiner den nødvendige mengden Jets™ Frostsikring med vann i vannbeholderen ved siden av toalettet. Se temperaturtabellen på 
etiketten for fortynningsinstruksjoner.

● CFD²: Doser/tøm den nødvendige mengden Jets™ Frostsikring i toalettet hver gang toalettet har vært brukt. Det er omtrent 500 ml vann i 
toalettskålen. Se fortynnings-/temperaturtabellen på etiketten.

___________________________________________________________________________________________________________________
For sporadisk bruk av toalettet (hvis systemet er ubrukt i en periode med temperaturer under null):

LFD:
● Dersom prosedyre for daglig bruk følges, er det ikke nødvendig med ekstra frostsikringstiltak.

Løft vannpumpen ut av vannbeholderen. Trykk på skylleknappen for å drenere vann fra vannslange, vannpumpe og toalett. 
Toalettet og pumpen er nå beskyttet mot frost. 

CFD:
● Steng av vanntilførsel til toalettet. Løsne slangen fra vannventil-tilkoblingen. Spyl for å tømme toalettet. 

Trykk på spyleknappen for å tømme vann fra slangen og magnetventilen. 

● Dersom utløpsrør (Ø32mm) og tanken også skal beskyttes, tøm 500ml uttynnet frostvæske (se veiledning for uttynning i forhold til temperatur 
på produktet) i det tomme toalettet og spyl ned. 3-5 meter rør beskyttes for hver spyling. 
Eksempel: Dersom den totale rørlengden er 10m (både for Ø50mm og Ø32mm rør) må en spyle 2-3 ganger med uttynnet frostvæske i tillegg 
til den første spylingen av 500ml konsentrert Jets™ Frostsikring. 

___________________________________________________________________________________________________________________

Frostsikring av utløpsrør
● For systemet med LFD ventil er det ikke nødvendig med med andre frostsikringstiltak så lenge prosdyre for daglig bruk følges.
● For systemer med strømtilkobling anbefaler vi bruk av eksterne varmekabler - rør med innkapslede kabler anbefales ikke.  Kabler montert på 

utsiden av Ø32 mm rør med beskyttende isolasjon anbefales (kontakt distributøren for mer informasjon om legging av rør). 
● Jets™ anbefaler å grave ned det 32 mm tykke røret fra pumpen til tanken/kloakkavløpet. Rørledningen må isoleres med et 50 cm tykt dekke. 

Isolasjon er nødvendige for å forhindre at frost trenger inn i rørledningen. Dette gjelder spesielt for systemer uten strøm og varmekabler. 
Utløpsrør skal i tillegg være isolert hvis frostfrie grøfter ikke er mulig. Ingen del av rørledningen skal eksponeres for vind og/eller vær, fordi 
sannsynligheten for at den fryses, øker betydelig.



Jets™ frostbeskyttelse av VOD Flexi System Tel. +47 70 03 91 00
www.jetsgroup.com

Information Data Sheet No. IDS0007 Doc. Rev.: 2 (2018-11-20)

7

Frostsikring av tanker
Jets™ Bio Tank

● Jets™ anbefaler at Jets™ Bio Tank graves ned til akkurat under det nedre luftinntaket (ca. 28 cm) og dekkes med isolasjon (isolerende 
dekselplater) rundt tanken. Utløpsslangen og infiltrasjonsgrøften skal også isoleres godt.

● Det er også mulig å plassere tanken inne i en isolert boks, i nærheten av boligen. Dermed unngår man å isolere lange rør og muligens legge 
varmekabler (strøm). For hytter som brukes om vinteren / i kjøligere perioder og ikke har mulighet for installasjon av varmekabler, anbefales 
det at tanken plasseres så nær bygningen som mulig. Dette reduserer arbeidet som trengs for å frostsikre rørene til tanken.

● For steder med strøm. Det anbefales å installere varmekabler, enten i form av et sett levert av Jets™ (bare tilgjengelig for tanker solgt før juni 
2013), eller i form av kabler som går rundt undersiden av tanken med enden av kabelen ledende ut av hytten. Bor et hull ved siden av 
innløpet til biotanken. Før varmekabelen inn i hullet (1–1,5 m), og lag en kveil i bunnen av tanken med en ende på ca. 15 cm satt inn i 
slangen på utløpsrøret.

Innkapslede tanker

● Hvis tanken er frittstående eller ikke isolert tilstrekkelig, bør det vurderes om varmekabler eller annen frostsikring er nødvendig. Kontakt 
leverandøren av tanken for aktuell informasjon om nedgraving av tanken.

● Bor et hull ved innløpet til tanken, og plasser 1-2 m med varmekabel i tanken.
● Tanken bør ikke fylles mer enn 2/3 full under vintersesongen på grunn av faren for ekspansjon. 

Se spesifikasjonene til leverandøren av tanken for informasjon om utgraving og frostsikring av tanker.


