Ekologiskt toalettsystem
utan el och vatten

Hur funkar det?
Pacto fungerar som en vanlig toalett – fast utan
vatten. Spolningen sker istället med hjälp av en tunn
folie som täcker toalettskålen.
Vid varje spolning kapslar spolfolien in avfallet och
matar ner det i en avfallsbehållare under toaletten.
Här samlas avfallet, förpackat i spolfolien.
Avfallsbehållaren tömmer du själv med regelbundna
mellanrum – och eftersom avfallet är inkapslat är
tömningen enkel och hygienisk.
Pacto använder varken el eller vatten och fungerar i
alla temperaturer och klimat. Därför är Pacto idealisk i
stugan, oavsett om den finns på landet, i skärgården
eller i fjällen.

Kort om Pacto
Danfo, som tillverkar Pacto, grundades 1969 inom
Nitro Nobel-koncernen. Ursprunget var en ny
paketeringsteknik som Nitro Nobel hade utvecklat
och som kunde anpassas till nya användningar.
Därmed föddes “paketeringsklosetten” Pacto.
Under åren har Pactotoaletten sålts i tusental världen
över, till stugor, för användning i katastrofområden,
vid militära operationer och på expeditioner. Vår allra
första produkt är fortfarande en bästsäljare.

Rent varje gång
Vid varje spolning matas ny
spolfolie in i toalettskålen.
Det gör att toaletten är ren
och fräsch för varje besökare.
Och eftersom toalettskålen
separeras från avfallsbehållaren med en tätslutande
mekanisk lucka så möts du
aldrig av obehagliga syner.

Spolfolie
Spolfolien till Pacto finns i två utföranden. En som är
gjord av polyeten och en ekologisk.
Vid förbränning av spolfolien i polyeten bildas endast
koldioxid och vatten.
Den ekologiska spolfolien är gjord av majsstärkelse
som är biologiskt nedbrytbart. Istället för dyr
latrinhämtning eller energikrävande och ofta
illaluktande förmultning i toaletten får naturen
själv ta hand om avfallet genom att spolfolien
komposteras. Vid nedbrytning omvandlas avfallet till
matjord.

Installation
Det finns två sätt att installera Pacto:
med avfallsbehållaren ovanpå eller under golvet.
Du väljer själv vilket som passar dig bäst.

Installation 1
Att placera avfallsbehållaren inne i badrummet ger
enkel tömning och innebär också att du inte behöver
göra något hål i golvet. I det här fallet placeras
toaletten ovanpå avfallsbehållaren och tömningen
sker inifrån badrummet.
För installation ovanpå golvet finns Pacto Podium, en
avfallsbehållare som tagits fram speciellt för Pactotoaletten. Podiet behöver ventileras.

Installation 2
Att placera avfallsbehållaren under golvet passar
bra om du till exempel har krypgrund under ditt
toalettrum. Den här sortens installation är också
idealisk för gamla utedass.
Om du väljer att placera Pacto direkt på golvet görs
ett hål under toaletten som spolfolien matas igenom.
Avfallsbehållaren töms i det här fallet utifrån, eller
genom åtkomst direkt till utrymmet under golvet.

Avfallshantering
När du har tömt din Pacto blir du enkelt av med
avfallet. Eftersom spolfolien kapslar in allt avfall
behöver du aldrig hantera det direkt.
Om du använder den ekologiska spolfolien kan
du kompostera hela påsen och dess innehåll i
en latrinkompost. Efter att avfallet komposterats
förvandlas det till matjord. I en väl fungerande
hushålls- och trädgårdskompost bryts spolfolien ner
på ca 6 månader. Nedbrytningen i ren latrinkompost
fördröjs.

Tillbehör
Pacto Podium
Avfallsbehållare för användning tillsammans med
Pacto-toaletten. Töms med ett enkelt handgrepp.
Ekologisk spolfolie*
Spolfolie för kompostering.
* Kan inte användas i äldre elektriska modeller av Pacto-toaletten

Spolfolie av polyeten
För dem som kan lämna latrin till inlämningscentral
samt till den gamla, elektriska Pacto-toaletten.
Uppsamlingssäckar
Extra säckar till Pacto Podium finns att köpa.

Mått och vikt
Toalett
484 mm djup
		
483 mm bred
		
415 mm sitthöjd
		16 kg
Podium
817 mm djup
		
560 mm bred
		
219 mm hög
		20 kg
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Instruktionsvideo på hemsidan www.pacto.se
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