
Separett Burn är en vedeldad ugn för förbränning av det torra avfallet från 
urinseparerande toaletter.  Principen går ut på att latrinsäcken med det torra 
avfallet från den urinseparerande  toaletten placeras på ett galler i ugnen. 
Under  gallret placeras ved som antänds. Därmed brinner latrinsäcken med 
det torra avfallet upp och endast aska blir kvar. Mängden ved som används 
bestämmer hur bra förbränningen  kommer att bli. 

Separett Burn fungerar i alla temperaturer, ska stå utomhus och helst under 
tak när den inte används. Den är tillverkad i Cortenplåt och får en brunfärgad 
rost liknande yta som skyddar den från att rosta sönder.

BURN 900 
Art.nr 1197-01

Ca 1,5-2 kg vedträn samt lite 
finhuggen ved läggas in i den 
nedre luckan.  

Säcken med det torra avfallet från 
toaletten ska placeras på gallret 
genom att öppna locket på 
ovansidan. 

För att förbränningen ska bli 
optimal justera lufttillförseln 
genom att vrida på spjället 
som sitter på nedre luckan.

FÖRVARING
Separett Burn bör förvaras under tak när den inte används.

ENKEL ANVÄNDNING

INSTALLATION
Montera Burn enligt medföljande anvisningar. 

– Vid användning av Separett Burn måste den stå på en öppen yta, stå stadigt och på ett plant underlag. 
– Tänk på att inga träd eller grenar hänger över produkten. 
– Ha uppsyn på barn och djur så de inte är i närheten under förbränningen. 
– Vid användning ha alltid en hink med vatten nära till hands.

Tänk på vindriktningen när Burn ska användas. Lukt förekommer under förbränningsprocessen. 

Separett Burn får aldrig användas under tak eller inomhus.

TEKNISK INFORMATION

DETTA MEDFÖLJER BURN 900

– Burn 900 kommer komplett med alla delar som behövs för montering

MaterialBURN 900
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Alla våra elektriska produkter är CE märkta. 
Ytterligare information rörande produkterna hittar du på vår hemsida, www.separett.com

Garanti 2 år  Garantin inkluderar alla originaldelar.


