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Max 240 mm
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Angivna mått i mm.

SE - Måtten på startsektionen. I paketet ingår även ett
bjälklagsfäste för övermontage.
NO - Målene på startseksjon. I pakken inngår også et
bjelkelagsfeste for montering ovenfra.

SE - Placering av bjälklagsfästet på startsektionen.
NO - Plassering av bjelkelagsfeste på startseksjonen
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Max längd 8 meter
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Max 300 mm

SE - Övergången i bjälklaget ska tilläggsisoleras med
medföljande nätmatta. Placering enligt bild.
NO - Overgangen i bjelkelaget skal tilleggsisoleres med
medfølgende nettmatte. Plassering som bilde.

SE - Maximal längd på skorsten från startmodul och
uppåt är 8 meter.
NO - Maximal lengde på pipe fra startseksjonen og
opp er 8 m.
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SE - Montera den delade innertaksringen, list samt medföljande kallrasskydd.
NO - Monter isolasjonen og dekkringen m/gummilist.

SE -Montera det medföljande locket i skorstenstoppen
genom att böja till de små lamellerna.Locket MÅSTE
avlägsnas i samband med undermodulens montage och
före upptändning i kaminen. NO - Monter det medfølgende lokket i pipetoppen ved å bøye til de små lamellene. VIKTIG: Lokket må fjernes i forbindelse med undermodulens montering, og ferdig montering av pipe og
ovn, innen man kan fyre opp i ildstedet.
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När tiden är inne för att montera den undre sektionen - fortsätt med följande montage:
Når tiden er inne for å montere underseksjonen fortsett med følgende montering:
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Max 250 mm

SE - Börja med att skruva bort de skruvar som hållit fast
locket i startsektionen. Avlägsna locket och den isoleringsskiva som sitter inuti i locket.
NO - Begynn med å skru av de skruer som holder fast
lokket i bunn av startseksjonen. Fjern lokket og isoleringen som sitter inne i lokket

SE - Montera kopplinggstycke och bygg upp moduler
från kaminen enligt monteringsanvisningen för skorstenen. Se till att det är ett mellanrum på max 250mm från
skorstenen till där startsektionen börjar. NO - Start med
å montere startkobling på ildstedet, og bygg oppover fra
kaminen som monteringsanvisningen for pipe viser. Se
til at det er et mellomrom på max 25 cm fra pipe til der
startseksjon for etasjeskille begynner.
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SE - Rotera inneröret på startsektionen och dra ner för
att koppla samman skorstenen. Se till att de båda är
ordentligt sammankopplande.
NO - Roter innerrøret på startseksjon etasjeskille og dra
ned for å koble det sammen med pipemodulet nedenfor. Se til at begge innerrørene er ordentlig sammenmonterte.

SE - Därefter är det dags för isolering.
De medlevererade halvorna är optimerade för 250 mm
avstånd mellan sektionerna, skulle det vara ett mindre
mellanrun får isoleringen kapas i underkant och honan
får återskapas. Viktigt! För Combi montage se till att
isoleringen inte hindrar luftflödet. NO - Deretter monteres isolasjonen. De vedlagte 2 stk delte isolasjonstykkene
er beregnet for max 25 cm avstand mellom modulene.
Er mellomrommet mindre kapper man disse på riktig
lengde. Kappingen må skje i underkant av isolasjonen,
og man må skjære ut slik at man for samme utfresing
som original. Viktig! For ventilert pipe er det viktig å
passe på at isoleringen ikke hindrer luftgjennomstrømningen.

Marknadens säkraste skorsten!
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SE - Fäst isolering med de medföljande
metallbuntbanden som skarvas hop.
Tejpa sedan de längsgående skarvarna.
NO - Fest isoleringen med det medfølgende
metallstrammebåndet. Tape så de langsgående
skjøtene med medfølgende tape.
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SE - Montera sedan svepet som är vändbart för
att kunna optimera montaget. Se till att svepet
tätar runt hela montaget.
NO - Monter så bekledningsrøret som er
vendbart for å kunne optimere monteringen.
Pass på at bekledningsrøret tetter godt rundt
hele modulet.

7

VIKTIGT!

NO - Avslutt med å fjerne lokket på
toppen av pipa.
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SE - Avsluta med att avlägsna locket i
skorstenstoppen.

