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De werking van het waterreservoir
Het waterreservoir bestaat uit twee delen: de vlotterkraan en het spoelmechanisme.
De vlotter drijft op het water en stijgt samen met het waterpeil. Bereikt de vlotter een
bepaalde hoogte, dan sluit de vlotter de watertoevoer af.
Het spoelmechanisme zorgt dat het water in het reservoir blijft tot de gebruiker het via een
trek- of drukknopsysteem laat vrijkomen. Het mechanisme bestaat eigenlijk uit een klep in
de afvoeropening van het reservoir. Door het gewicht van het water sluit de klep de
afvoeropening volledig af. Door de spoeling te activeren, wordt de klep geopend en spoelt
het water naar de WC-pot.
Door een kleine lek in dit mechanisme kan je massa’s water verspillen. Hoe los je dit op?

Een lekkende WC herstellen
Met volgende vragen kan je de oorzaak van het lek snel achterhalen:
o

Is de hoogteregeling van de vlotterkraan correct? Als de hoogteregeling van
de vlotter te hoog is afgesteld, kan het water via de overloop wegvloeien. Probeer de hoogte
twee centimeter te verlagen en kijk na of de kraan nog lekt.

o

Zijn de schroeven tussen het waterreservoir en de toiletpot nog goed vastgedraaid?
Deze schroeven bepalen de druk op de dichting tussen beide delen van het toilet. Door deze
schroeven iets vaster te draaien kan je het probleem vaak oplossen.

o

Is de afsluitklep in het spoelmechanisme nog in optimale staat? Als dit de oorzaak
van het lek is, moet je het reservoir uit elkaar halen om de dichting te vervangen.

o

Is de dichting van de vlotterkraan nog in goede staat? Haal de vlotter uit elkaar en
reinig de onderdelen om eventuele kalkafzetting te verwijderen. Helpt dit niet, dan plaats je
best een nieuwe vlotter.

o

Blijft er een lek? Dan vervang je best het spoelmechanisme. Bij standaardmodellen
kan je het trekmechanisme vervangen door een model met drukknop of omgekeerd. Een
drukknop met dubbele functie is waterbesparend.

