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Förberedelser och tips innan du börjar
bygga din skorsten ovan tak
Läs noga igenom monteringsinstruktionen innan du påbörjar arbetet. Då spar du tid och onödigt besvär.
Tips!
• Kontaktadinkommunsbyggnadskontorförattfåvetavilkareglersomgällerpådinortsamtomdet
behövsbygglov/bygganmälan.
• Innan du börjar montera skorstenen så bör sotaren kontaktas. Han ger tips och råd om
brandsäkerhet,placeringochdetärhansomskallgodkännadininstallationinnandentasibruk.
Säkerhet!
• Tänkalltidpåattarbetasäkertochattduärordentligtfastsattsådetintefinnsriskatttrillanerfrån
taket.Destorabyggvaruhusenharprisvärdafallskyddsselar,detärenväldigtlitenutgiftförattslippa
skada sig!
Verktyg och utrustning:
• Långtsmaltborrattsignalborramed•Penna•Sticksåg•Skyddsglasögon,handskar.•Måttband/meter stock•Borr/skruvdragare•Tångattdrautspikmed•Tätningsmassaochfogspruta•Vattenpass
• Hammare•Bräckjärn•Stjärnskruvmejsel

Montering av rund skorsten ovan tak
1

1. Signalborra

Lyftundanev.tegelochsignalborramed
ett smalt borr. Då är det lätt att se om
man kommit rätt eller om man behöver
flyttahåletgenomyttertaket.
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4. Rör genom tak

Kontrollera att röret nu har sin rätta placering och att det stämmer med röret
under.Delarnafårintesittasnettochlåsbandetskallmonterasutanproblem.
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2. Sticksågshål

Ritautskorstenensplacering.Skorstensröretär250mmidiameterochhåletsågas upp till ca 300 mm. (I enlighet med
avståndsreglertillbrännbarbyggnadsdel).
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3. Ta bort läkt

Lossaförsiktigtdenläktsomsitterivägen för det galvade plåtbeslaget som
skall ligga på pappen. Läkten monteras
tillbakasenare.
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5. Underbeslag

6. Lossa pappspik

Ta bort röret, annars kan det vara svårt att
montera plåtarna. Det galvade underbeslagetbeståravtvådelar.Placeradessa
två runt hålet, den med kant på ligger
överst. Den skall också överlappa den
undre.Skjutihopdemsåmycketdetgår,
menröretmåstefåplats.
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Pappenskallöverlappaplåteniovankant.
Enklastärommankanlossapappspiken
i skarven ovanför. Går den sönder kan
manskjutainennypappundersomsedanöverlapparplåten.
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7. Täta

Kontrollera att plåten ligger rätt, prova
gärna med röret monterat. Täta med taktätningsmassaochspikatillbakapappen
därinteplåtenärivägen.Därfårmanförborra och skruva.
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10. Överbeslag

Överbeslaget som tätar ovanpå takpannornaärengummimattasomärförstärkt
medaluminum.Denärlättattformaoch
montera.Trädenöverröretmenlåtaden
liggalöst.

13

13. Regnkrage

Regnkragen som tätar glappet mellan
skorsten och överbeslag skall skruvas
fast.Provmonterakragensåduserhur
denskallsitta,utantätningsmassa.
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8. Skruva fast plåt

Skjut upp den undre plåten, kontrollera
ävenhärattröretfårplats.Förborraoch
skruva fast med galvade skruvar. Lägg
lite tätningsmassa längs plåtarnas ytterkantersåfinnsingenriskförattvattnet
kantasiginochställatillskador.

11

9. Läkt tillbaka

Spikatillbakaallläktochkompletteravid
behov ovanför och nedanför röret. Här
klararviossmedhelatakpannormendet
troligasteärattmanfårkapanågra.Montera tillbaka skorstensröret, kontrollera
medettvattenpassattdetstårilod.
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11. Takpannor tillbaka

Lägg nu tillbaka alla takpannor. De övre
takpannorna ligger ovanpå manschetten
medandenedreliggerunder.
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12. Forma gummimattan
Forma gummimattan genom att pressa
ner den enligt takpannornas form. Det
gör man enklast med händerna. För att
mattanskallliggastillärdetbraattlägga
några strängar med takmassa under mattan. Detta görs även på sidorna.
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14. Tätningsmassa på regnkrage

Nuvetduhurkragenskallsitta.Detmedföljer tätningsmassa och denna skall nu
läggas i två hela strängar från kant till
kant på regnkragen.
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15. Montera regnkrage

Monteraregnkragensådentätarmellan
överbeslag och skorstensrör. Snyggast
är om skruvarna döljs på baksidan, som
visas här.

16. Montera beslag
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Dra inte skruvarna för hårt så gängorna
gårsönder,mentillräckligthårtförattdet
inte skall finnas några glipor mellan beslagetochskorstenen.
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17. Montering av regnhuv

Montera så många rör som behövs för
att uppfylla de krav som sotaren/kommunenkräver.Oftasthandlardetomatt
komma ett visst mått ovanför nocken.
Längst upp på skorstensröret skall en
regnhuv monteras. Den måste sotaren
kunnalossa.

18. Låsband

Placera låsbandet över skarven. Låsningen viks över från höger till vänster
eftersombeslagetärlitekonformat.Om
låsbeslagetsitterlöstkanduspännadet
liteextramedeninsexnyckel.Nuärallt
klart.Lyckatillmeddinmontering!
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