
  

Brugervejledning for Hekla pejs  
 
Tillykke med den nye pejs. For at få den bedste udnyttelse og lang levetid på den nye 
pejs, skal følgende anvisninger overholdes.    
Nationale reglementer og Europæiske standarder skal altid overholdes. Pejsen må 
ikke anvendes til afbrænding af affald og lignende. Benyt kun det anbefalede 
brændsel.  
Det anbefales, at der som brændsel udelukkende benyttes birkebrænde eller 
bøgebrænde med en fugtigheds procent på op til 15 %. 
 
Første optænding i pejsen må først foretages 48 timer efter, at de ildfaste sten er indmuret. 
Ildfaste sten indmures i pejsen med en pejsemørtel. 
 
Første optænding:  
Tilrettelæg tynde pinde med optændingsblok i midten, som vist på foto. 
Vær sikker på, at spjældet er åbent, så røggasserne frit kan passere. 
Sæt ild til optændingsblokken. 
 

                                                
 
Når bålet er godt antændt, lægges 2-3 stykker brænde på, som vist på foto. 
                                                                                            

                                                
                                                    
Ved første optænding i pejs må der kun påfyres som anvist her, 
idet pejsen ikke må belastes voldsomt ved første optænding. 
 
Efterfølgende optændinger: 
Tænd op i pejsen som ved første optænding. Vent til brændslet er brændt igennem, se foto. 
Pejsen kan nu benyttes med den mængde brændsel man syntes er passende – dog maksimalt 
3,75 kg brændsel pr. time, se foto. 
                                               

                                                                                                    
 
Bemærk:  
Når fyring er afsluttet, må spjældet ikke lukkes så længe der er gløder i pejsen. 
Hvis pejsen skal tømmes inden fyring er afsluttet bør brændsel anbringes i en stålspand med tilhørende låg 
og derefter behandles som ved fjernelse af aske/rengøring. Når aske fjernes fra pejs, bør asken anbringes i 
en stålspand med tilhørende låg, der anbringes utilgængeligt og på et underlag af ubrandbart materiale. 
Asken må først bortskaffes når der er sikkerhed for, at der ikke forefindes gløder i asken. Pejsen rengøres 
efter behov. 
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