Gør dit madaffald
til en ressource i
stedet for spild

VISKAL HJEMMEKOMPOST
Tillykke med dit startsæt til hjemmekompost!
Først skal du samle de to kompostbeholdere:
1. Klik håndtagene ind i hullerne på beholderne foroven
2. Læg filtrene i bunden af beholderne, så håndgrebet vender opad
3. Sæt lågene på
Nu er du klar til at bruge dit madaffald. Du skal bruge én beholder ad gangen.
Hver gang du har noget madffald, skal du skære det i mindre stykker og fordele over bunden af beholderen. Det kan
være alt fra kartoffelskræller til fiskeben.
Så drysser du en håndfuld kompostklid henover og sætter låget godt på.
Posen med kompostklid skal lukkes til efter brug.
Efter nogle dage skal du stille tappebægeret under tappehanen og åbne for den, så væsken kan komme ud.
Væsken fortynder du i forholdet 1:100 og bruger som gødning i potteplanter og have eller som afløbsrens.
Du skal tappe væsken nogle gange om ugen.
Efterhånden som beholderen bliver fyldt op, skal du presse indholdet lidt sammen med kompoststemplet.
Det giver en mere effektiv kompostering.
Når den første beholder er fyldt op fortsætter du med den anden. Den første beholder skal stå 1-2 uger før den er
klar til at bruge som kompost.
Den er ikke blevet til ren muldjord, men fortsætter komposteringen, når den er gravet ned i jorden, mens den afgiver
nyttige næringsstoffer.
Komposten graves ca. 20 cm ned i jorden med en afstand til planter og blomster på ca. 10 cm. Efter 2 uger kan man
så og plante direkte i den kompost-blandede jord.
Beholderen kan stå under køkkenvasken, ude på altanen eller udenfor i haven. Den er lufttæt og afgiver derfor
ingen lugt. Samtidig er den praktisk at tage med i sommerhuset eller i kolonihaven.
1 pose kompostklid på 2 kg rækker til ca. 3 måneder i en familie på 4 personer.

Rigtig god fornøjelse!

LÆS MERE PÅ VISKAL.DKSPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONSPECIFIKATIONER
Størrelse: 17 Liter • Højde: 37cm • Bredde: 30cm • Dybde: 24.5cm

INDHOLDOLD
VISKAL Hjemmekompost startsæt består af:
2 kompostbeholdere, 1 pose kompostklid (2 kg), 2 filtre,
2 tappehaner, 1 tappebæger og et kompoststempel

Fra bord til jord

V Kompostklid

VISKAL kompostklid nedbryder
madaffaldet til nærende kompost.

