
Een composteerbaar buitentoilet 
ontwikkeld in Finland voor Finse 
omstandigheden. Een buitentoilet 
waarvan de elementen eenvoudig 
samen te voegen zijn met een 
bijpassende composttoilet. 

De toilet heeft geen water of elektriciteit 
nodig om te functioneren. De constructie 
is gesloten en milieuvriendelijk. De 
effectieve ventilatie garandeert de 
geurloosheid van de toilet.

Composteerbaar buitentoilet

Een ruime (ruim 200 liter) container maakt een efficiënte compostering mogelijk. 
Daarnaast is een eenvoudige nacompostering mogelijk met een vervangende 
container (optionele uitrusting). Het legen is eenvoudig, of je gooit de compost 
massa direct uit het buitentoilet of de afgewerkte aarde uit de vervangende bak. 

Effectieve ventilatie vermindert de hoeveelheid vloeistof die moet worden 
opgevangen. Door de unieke constructie is het legen van de vloeistofcontainer 
gemakkelijk.
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Installatie-, gebruiks- en 
onderhoudsinformatie 

Ecoteco toiletonderdelenlijst

Container
Afvoerluik 
Bodemnet 
Zitgedeelte
Plug 
Verwarmingszitting 
Ventilatiebuis + afdekking 
Bevestigingsbouten
Vloeistofcontainer
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Installatie van het toilet  
De installatie van het ecoteco composttoilet is eenvoudig te doen. De compostbak 
(1) wordt door de opening in de achterwand geplaatst. De zitting (4) is van 
binnenuit vast gemonteerd. Door het zitgedeelte in de achterwand te bevestigen 
met vier bevestigingsbouten (8), 6x40 is een stabiele montage gegarandeerd. De 
ventilatieleiding (7) wordt aan de buitenzijde door het dak naar boven geleid. De 
container heeft zijn eigen wielen, dus hij is gemakkelijk in te schuiven door de 
opening in de achterwand. De container kan direct op een vlakke ondergrond of 
op een houten vlonder worden geplaatst. Wanneer de container correct is 
geplaatst, vormt deze een dichte wand zonder geurproblemen, er zijn geen lijsten 
of iets dergelijks nodig.

Installatie van de ventilatiepijp 
In de achterkant van het toilet zit een 110 mm groot gat. Vanuit het gat wordt de 
buis langs de achterwand door het dak of langs de nok naar boven geleid. Als u 
een gat in het plafond maakt, dient u het gat af te dichten met geschikt 
afdichtingsmateriaal. Als u bochten op de leiding moet maken, mogen deze niet 
scherper zijn dan 33 graden, anders kunnen er geur- en vochtproblemen 
ontstaan. Aan het uiteinde van de ventilatiebuis is een afdekking bevestigd om te 
voorkomen dat regenwater door het toilet loopt. 

Gebruik 
Voor gebruik van het toilet moet een laag van 5-10 cm compost en 
schorsstrooisel op het bodemnet (3) in de bak worden gelegd. Na elk gebruik 
wordt ongeveer 5 dl compost en schors toegevoegd. Met het strooisel wordt het 
toilet luchtig gehouden en worden geurproblemen verminderd. De 
vloeistofcontainer (9) kan worden geleegd door deze van zijn plaats te 
verwijderen of door middel van een slang (apart meegeleverd) die aan de 
aftapplug is bevestigd. 

De vloeistof in de container mag niet direct als meststof worden gebruikt of in de 
grond worden gegoten, maar moet worden verdund met water in een verhouding 
van 1:5. 

Installatie
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Leegmaken 
De Ecoteco-container kan in zijn geheel worden geleegd of beetje bij beetje. Het 
legen gebeurt met een schep door het openen van het ledigingsluik (2). Het 
wordt aanbevolen om de compost voor verdere compostering naar een andere 
container te verplaatsen. Als u de compostmassa voor tuinplanten gebruikt, is 
een verdere compostering van een jaar aan te raden, als de compostmassa 
wordt gebruikt voor fruit- en groenteplanten, is de aanbevolen verdere 
composteringstijd 2 jaar. We raden je aan om een extra ecoteco-container aan 
te schaffen. Zo vervang je eenvoudig de gevulde bak door een lege en laat je de 
compostering gewoon doorgaan zonder onnodig legen. Makkelijk toch? Als het 
ecoteco-toilet alleen in de zomer wordt gebruikt, is legen in het voorjaar aan te 
raden omdat het composteren langer duurt.

Gebruikstijd 
Ecoteco kan het hele jaar door worden gebruikt. Zelfs als de compost in de 
winter bevriest, beschadigt het de container zelf niet. Het composteren begint 
weer als de temperatuur stijgt.

Onderhoud
Indien nodig kan het Ecoteco toilet gewassen worden met standaard 
allesreinigers. De container hoeft bij het legen niet van binnen gewassen te 
worden. De vloeistofcontainer kan in de zomer één of twee keer worden 
gespoeld. 

Mogelijke probleemgevallen 
In de toiletset kunnen soms vliegen of geurproblemen voorkomen. De meest 
voorkomende reden hiervoor is dat je het verkeerde strooisel hebt gebruikt. Mos, 
zaagsel en bladeren zijn te dicht, waardoor het bodemnet verstopt raakt en de 
vloeistof niet in de verdampingsbak loopt. Het is belangrijk om schors en 
strooisels te gebruiken die bedoeld zijn voor buitentoiletten. 

Voor vliegenbestrijding kan een algemeen insecticide worden gebruikt, normaal 
gesproken verdwijnen de vliegen na twee of drie herhalingen. Tegelijkertijd is het 
goed om het strooisel te vergroten dat onder andere pijnboomschors bevat die 
helpt de vliegen weg te houden.
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• Ecoteco heeft een garantie van één jaar. 
• De garantie gaat in vanaf de datum van aankoop en is verantwoordelijk

voor productie- en (of) materiaalfouten. 
• Als het toilet verkeerd wordt gebruikt of als de gebruiksaanwijzing niet 
•

Extra uitrusting (niet inbegrepen in de normale levering)

Extra bak

Garanti
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wordt opgevolgd, dekt de garantie de schade niet. Algemene slijtage 
door de jaren heen valt niet onder de garantie. 



Constructietekeningen

LET OP! Toiletset dient op een vlakke ondergrond te worden geplaatst 
en als basis kunt u b.v. gebruik maken van 30x30x5 betontegels
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