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Leca Rehabiliteringssystem
teglskorstein
Monteringsanvisning
Forskriftsmessig utført teglskorstein

pipe

fyring

Generelt

Forskriftsmessige teglsteinsskorsteiner skades ofte på
grunn av temperatur, kondens og feil dimensjonering.
Skadene oppstår fordi skorsteinen enten er for stor,
eller at den ikke er isolert. Det kan også skyldes begge
deler. En slik skorstein kan være brannfarlig og er
uøkonomisk.
Hvis røykgassen blir avkjølt i røykkanalen opp til
toppen av skorsteinen på grunn av dårlig isolering og
feil fyring, så vil det felles ut kondens og sot. Soten vil
slå seg ned som blanksot. Den lar seg ikke fjerne ved
vanlig feiing og kan forårsake skorsteinsbrann. Kondensen og fuktigheten kan trenge ut gjennom skorsteinsvangene. Det gir skjemmende skjolder, fuktighet og
ubehagelig lukt. Kondensen tærer opp fugemørtelen
mellom teglsteinene og gjør skorsteinen utett.
Skadde skorsteiner kan rehabiliteres med keramiske
rør og isoleringsstoff. Med dette systemet vil røykgassene fortsette å ha en høy temperatur. Gassene
oppnår en riktig oppdrift som gir skorsteinen bedre
trekk.
Rørene er enten kvadratiske med avrundede hjørner, eller runde. Når en skorstein skal utbedres, må
rørtverrsnittet tilpasses ildstedet.
Skorsteinens røykløp må ha uendret tverrsnitt fra
bunn til topp.
Hvordan en skadet teglsteinsskorstein skal rehabiliteres, beskrives i det etterfølgende.

Størrelsen på rørene

Det er viktig å velge den riktige dimensjon som skal
benyttes. Det må tas hensyn til den gamle skorsteinens
tverrsnitt og ildsted(er) som skal tilknyttes.
Det kan benyttes uglasserte rør, eller rør som er innvendig glassert. Glasserte rør velges om det fyres med
olje eller parafin.
Hvis skorsteinen blir utsatt for meget lave røykgasstemperaturer, skal det monteres et kondenssystem
i bunnen.
Komponenter i rehabiliteringssystemet er:
Kvadratiske og runde rør, isolasjonsstoff, syrekitt,
avstandsholder, sot- og feieluker, røykinnføringer og
ekspansjonsblikk.

Kontroll av skorsteinen

Skorsteinen skal kontrolleres innvendig og utvendig.
Sot og løse deler fjernes. NB! Feiing er viktig.
Rens bunnen i sotluken. På rengjort bunn avrettes med
mørtel etter behov for å oppnå plan flate.
Eventuelle sprekker, hull eller skadde fuger skal tettes med syrekitt.
Forbindelsesrør fra ildsted fjernes, og åpningen tettes midlertidig for at isolasjonsstoffet ikke skal renne ut
under påfyllingen.
Åpninger etter tilkoblinger som ikke skal brukes,
mures igjen.

Søknadsplikt

Før rehabiliteringen begynner, må det sendes søknad til
bygningsrådet, jfr. Plan- og Bygningsloven §87 og 93.
Arbeidet kan starte etter at bygningsrådet har gitt
tillatelse.
Skorsteinen kan først tas i bruk etter at dokumentert
kontroll er foretatt og ferdigattest gitt.
Arbeidet skal utføres av godkjent personell.
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Andre dimensjoner finnes også.

Nedsenking av rørene

Vinsjen plasseres på toppen av skorsteinen.
I det første røret borres to gjennomgående hull
(diametralt). Deretter festes wiren som skjøtes med
klemmer. Det er praktisk å skjære ut en utsparing for
sotlukeåpningen før det fires.
I hver rørskjøt skal det påføres syrekitt. Bruk rikelig og
stryk av overflødig masse på innsiden av rørene. De
skal fuktes før syrekitt påføres.
For hver 2,0-2,5 meter monteres en avstandsholder
for sentrering av rørene.
I mellomrommet mellom åpningen for sotuttak i den
nye røykkanalen og sotlukedør i skorsteinsvangen
mures og pusses en "kanal", evt. festes med syrekitt en
bit av rør dimensjon f.eks. 25 x 25 cm. Husk at bunnen
i sotluke skal ha fall innover fra åpningen.

Isolérmasse

Før islolérmasse helles i, "dyttes" mellomrommet nede
i sotluken godt med Rockwool for å hindre utrenning.
Som isolérmasse benyttes isolasjonsstoff. Isolasjonsstoffet fylles i mellom foringsrør
og gammelt skorsteinsløp. Det
er et spesialprodukt - ekspandert
värmikulit - som leveres i sekker
à 50 l = 7 kg. Det er ferdig til bruk
og tilsettes litt vann slik at massen
blir jordfuktig.
Isoleringsstoffet må ikke
blandes med sement. Det kan
imidlertid blandes med litt løs
Leca, maks. 1/3 av volumet. Dette
for at det lettere skal "falle" på
plass.

Montering av røykinnføring
Hulltaking i røret skjer med drill og murbor (ikke slagdrill) eller kjernebor. På røret risses opp merke for
røykinnføringen. Røret bør fuktes godt før borringen
starter. Borhullene bør ha minst mulig avstand. Først
borres med et lite borr (4-6 mm), deretter tas noen hull
i midten som et kryss. Til slutt borres i hullene langs

sirkelen med et større borr (10-12 mm).
Røykinnføringen trykkes mot røret. Kittet har en herdningstid på ca. 40 min.
Røykinnføringen understøttes i herdetiden.
Det skal være minst 2 cm klaring rundt røykinnføringen. Dette mellomrommet fylles med steinull.
Når ildstedet kobles til skorsteinen, skal det være
en klaring på ca. 6 mm mellom forbindelsesrøret og
røykinnføringen, som tettes med keramisk snor.
Det leveres røykinnføringer i demensjonene:
Ø125 tilpasset røykrør 14/14 og 16/16
Ø150 til 16/16 og 18/18
Ø175 til 18/18 og 20/20
Ø200 til 20/20 og 25/25.
For øvrig henvises til egen monteringsanvisning som
leveres med hver røykinnføring.

Bruk av ildsted

Ildstedet skal ikke brukes før syrekittet har tørket i minimum 24 timer.

Toppavslutning

Innerrøret avsluttes ca. 5 cm under toppen av
skorsteinen. Monter ekspansjonsblikk tilpasset røret.
Deretter monteres eller støpes en toppavslutning.
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