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 Q: Wat gebeurt er als ik de blauwe kap niet verwijder? 

 A: Als de aansluiting gekoppeld is, zal de blauwe kap in de LWC gedrukt worden. Deze 
kan simpel verwijderd worden waarna de LWC nog steeds te gebruiken is. Het kan 
voorkomen dat wanneer de aansluiting ontkoppeld is, de persluchtaansluiting in de LWC 
beschadigd kan zijn en daardoor de LWC niet compleet afsluit. 

 Best practice: ontkoppel de aansluiting niet meer en gebruik het in één keer. 
  

 Q: Wat gebeurt er als ik de grijze kap in the LWC druk? 

 A: Als de aansluiting is gekoppeld aan de grijze kap en te hard op de LWC wordt gedrukt, 
dan kan de grijze kap in de LWC terecht komen. In dit geval kan het zijn dat de LWC de 
luchtdruk verliest. Het is immers een dubbele plastic omhulsel. 

 Best practice: sluit de koppeling aan en voer lichte druk uit op de LWC. Schudt de LWC 
voorzichtig tot de grijze kap terug in positie schiet.  
 

 Q: Kan ik te veel druk op de LWC zetten? 

 A: Er zijn twee veiligheidsprocedures om dit te voorkomen: 

 Een veiligheidshendel op de persluchtaansluiting waardoor de druk niet hoger dan 
3,5 bar kan komen. 

 Luchtregulatie met een limiet van 0 – 4 bar. 

 Best practice: opletten!!!  
 

 Q: Moet ik de druk eraf halen wanneer ik de persluchtaansluiting ontkoppel? 

 A: Nee, de druk draagt bij aan een goede afsluiting van de LWC, die lekkage moet 
voorkomen. 

 Best practice: de koppeling geleidelijk openen 
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 Q: Moet de LWC geheel leeg zijn voor deze te kunnen recyclen? 

 A: Nee, zolang het water in de binnenzak maar is verdampt 

 Best practice: creëer een opening naar de omgevingslucht - na de LWC drukloos te 
hebben gemaakt - door het klepje binnenin handmatig open te drukken 


