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GUIDE

Flaskor och  dunkar med vatten 
är  tunga. Placera dem nära 
 golvet säkert  förankrade  
i skåp och kylskåp!

Om du lånar eller hyr en husbil är det säkrast att ta med dunkar eller 
 petflaskor som du kan fylla på till just dricksvatten.

V årt viktigaste vatten oavsett 
om vi är på resa eller hem-
ma är förstås dricksvattnet. 

Det här vattnet används också till att 
tvätta sallad och koka mat. 

Den som känner till sin vattentank 
och vet att den har fyllts på korrekt 
vis genom åren kan dricka direkt 
från kranen i fritidsfordonet. Är 
du osäker så finns rengöringskemi-
kalier för vattentanken som också 
kan rengöras tack vare  renslucka på 
ovansidan. 

DEN SOM HYR/LÅNAR en husbil 
bör inte dricka vattnet ur kra-
narna!  Undvik också att dricka från 
 kranarna om tanken varit fylld med 
samma vatten i en veckas tid och det 
samtidigt är varmt ute.

Du som inte dricker från kra-
nen kan köpa PET-flaskor och 
fylla på när de tömts. Dessa kan 
fördelaktigt nog också förvaras i 
kylskåpet. Utomlands är det 
oftast bäst att köpa dricksvatten 
på flaska, i många länder går det 
dock att dricka kranvatten idag. 

DRICKSVATTEN

Rent dricksvatten
Tabletter till färsk
vattentanken för 
 desinficering och rening 
vilket ger dricksvatten fritt 
från skadliga  bakterier, 
som till exempel E. coli. 
BioCool Clean Water 
4939 kr, Kama Fritid.

Pryltips!

Vattendroppar skapas av vattnets ytspänning. 
 Ytspänning är summan av de krafter som uppstår 
mellan molekyler vid gränsytan mellan faserna 
vätska och gas (fasgränsytan), till exempel mellan 
vatten och luft. Ytspänningen är en kraft som är 
riktad inåt mot vätskan, och ger därmed skenet av 
att ytan är svagt böjd om den betraktas från sidan.

Källa: Wikipedia

Visste du detta om vatten?

Vatten på  flaska, eller vatten förpack-
at i box? Kan du fylla på dricks vatten 
längs med vägen är det hursomhelst 
bra med  återanvändbara kärl.
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