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11
Semua pipa drainase internal dan perlengkapan sanitasi terkait 
harus diperiksa secara teratur, dengan perhatian khusus diberikan 
pada bagian yang ditandai dengan garis putus-putus merah pada 
foto berikut.

33
Jangan memasukkan benda 
apa pun ke dalam kloset air 
dan saluran pembuangan 
drainase untuk menghindari 
penyumbatan pada pipa 
drainase.

44
Tuangkan sekitar setengah 
liter air ke setiap saringan 
laintai setiap minggu. 
Jika Anda tidak dapat 
menemukan saringan 
laintai, harap hubungi 
kantor pengelola gedung 
Anda atau hubungi ahli 
bangunan / kontraktor 
yang memenuhi syarat.

55
Jangan memasang kipas angin hisap dengan 
kapasitas berlebihan di kamar mandi. Untuk 
pertanyaan, silakan hubungi  ahli bangunan / 
kontraktor  yang memenuhi syarat.

66
Pastikan setiap perlengkapan sanitasi dilengkapi 
dengan pipa perangkap yang cocok.

instalasi yang 
benar 

22
Jika salah satu dari fenomena berikut muncul, harap segera 
laporkan ke kantor pengelola gedung Anda atau atur dengan  ahli 
bangunan / kontraktor yang memenuhi syarat untuk pemeriksaan / 
perbaikan.

 bau busuk atau suara aneh dari pipa 
drainase / perlengkapan sanitasi

 retakan atau noda karat pada pipa 
drainase / perlengkapan sanitasi

 braket pipa yang longgar
 kebocoran atau penyumbatan pipa 

drainase / perlengkapan sanitasi
 gelembung yang keluar dari kloset 

air dari waktu ke waktu

Saat mengganti bak mandi dengan baki 
pancuran, pastikan baki pancuran dilengkapi 
dengan pipa perangkap yang cocok*.

Baki pancuran tanpa pipa 
perangkap* yang langsung 
terhubung ke pipa drainase.

*Pipa perangkap harus diberi ventilasi berupa pipa anti hisap (pipa anti syphonage, yang 
terhubung ke saluran pembuangan toilet) atau dipasang sedemikian rupa untuk mencegah 
hilangnya segel air.

instalasi yang 
salah

baki pancuran

bak mandi

baki pancuran

saringan lantai

pipa drainase

pipa drainase

pipa drainase

segel air

segel air

pipa drainase umum

pipa perangkap  
yang cocok*

pipa perangkap  
yang cocok*

pipa drainase umum

pipa drainase

sifon botol

wastafel

yang terhubung ke 
saringan lantai di 

lantai atas

pipa drainase 
umum

pipa perangkap 
berbentuk U

Braket pipa

Panduan tentang Pemeriksaan dan Pemeliharaan 
Pipa Drainase dan Perlengkapan Sanitasi  untuk 
Unit Tempat Tinggal



1010
Patuhi pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen 
Kesehatan untuk membersihkan dan membasmi kuman 
di flat Anda dan menjaga kebersihan pribadi dengan baik.77

Saluran pembuangan 
drainase mesin cuci harus 
dilengkapi dengan pipa 
perangkap yang cocok 
dan dihubungkan ke pipa 
limbah.
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Untuk mencegah hilangnya segel air, jika lebih dari 
satu pipa perangkap perlengkapan limbah / tanah 
dihubungkan dengan satu pipa limbah / tanah, maka 
semua pipa perangkapnya harus diberi ventilasi 
dengan menggunakan pipa anti hisap, sedangkan 
semua pipa perangkap untuk perlengkapan limbah 
dapat diwujudkan dengan katup udara anti-hisap 
untuk mencegah hilangnya segel air.

Pastikan semua pipa perangkap berfungsi dengan baik. Jangan 
melepas atau mengganti pipa anti hisap atau pipa perangkap 
dengan katup udara anti hisap dari perlengkapan limbah / tanah, 
dan jangan mengganti pipa perangkap yang mempunyai fungsi 
anti hisap dengan pipa 
perangkap tanpa fungsi 
tersebut.

Pipa perangkap 
dengan katup udara 

anti hisap

Pipa anti hisap

pipa perangkap  
yang cocok

saluran pembuangan 
drainase mesin cuci

Untuk pertanyaan, hubungi
Hotline Departemen Bangunan 

2626 1616
(Ditangani oleh "1823")
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Informasi Pencegahan Epidemi 
Saluran Sehat
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