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Konstruktion
Garanti. 10 års produktgaranti.

SchiedelPermeter25och50ärtillverkadmedinnermantelavrostfrittstålochen
yttermantelavvarmförzinkad,pulverlackeradplåt.

Obrännbar
isolering

Isoleringenärantingen25eller50mmtjockochärutveckladspecielltföratttåla
temperaturerupptill1200°C.
Innerröretärinfästidenövredelenavskorstensmodulenochkanexpanderafritt
neråtochpåsåsätttauppsinegenexpansion.Dettainnebärattmanintebehöver
tahänsyntillskorstenenslängdutvidgning.

Minst50mm

Bådeinnerrörochyttermantelärfasadeiändarnaförettenklaremontage.

X=minst50mmavståndtillbrännbar
byggnadsdeliejluftatutrymme.

Innerrörethareninvändigtypavkondensfällaförattförhindraattkondenstränger
utiisoleringen.

Y=minst25mmavståndtillbrännbar
byggnadsdeliluftatutrymme.

Schiedel Permeter har ett europeiskt CE-certifikat och ett svenskt byggproduktcertifikat.

Förberedelser och tips innan du börjar
bygga din PERMETER skorsten
Läs noga igenom monteringsinstruktionen innan du påbörjar arbetet. Då spar du tid och onödigt besvär.
Tips!
• Kontaktadinkommunsbyggnadskontorförattfåvetavilkareglersomgällerpådinortsamtomdet
behövsbygglov/bygganmälan.
• Innan du börjar montera din Permeter så bör sotaren kontaktas. Han ger tips och råd om brandsäkerhet,
placeringochdetärhansomskallgodkännadininstallationinnandentasibruk.
Säkerhet!
• Varnogamedattkontrolleraattingael-ellervattenledningsrörärivägendärduskallgörahålför
skorstenen.Sågahelstigenomettmateriallageråtgången.
Tänk på!
• Detförstaröretsommöterspisengårattkapa.Detsistaröretgårendastattkapavidmonteringav
fyrkantigtakhuv.
• Deflestaspisartillåteranslutningbådeovanifrånochbakifrån.Detinnebärattmankanväljadet
alternativsompassarbäst.Mednågraskruvarlossarmanlättdebeslagochplåtarsombehövs.
Frågadinspisleverantörsåhjälperhandig.
Verktyg och utrustning:
• Sticksågvidhåltagningitaketc.•Andningsskydd•Handskar•Skiftnyckel
• Borr/skruvdragare•Insexnyckel(mm)•Plåtsax•Måttband•Fogspruta
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Montering av toppansluten skorsten
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1. Lodning och placering

Med ett lod mäter du upp var hålet i taket
skall göras. Placera spis och skorsten så att
du inte behöver kapa av någon takstol, eller andra bärande konstruktioner. Permeter
är godkänd att passera endast 50 mm från
brännbartmaterial,(Permeter50ärgodkänd
för25mmiventileratutrymme).
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3. Mät före kapning

Ställ ett rör ovanpå det för långa kopplingsstycket. Lägg små tunna klossar som är ca
5-10mmtjockaunderröretpåspisen.Mätnu
från underkanten på röret ner till klossarnas
ovansida. Så mycket skall alltså kopplingsstycket kapas i den nedre änden där det är
slättutanplåtveck.
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2b

2. Kopplingsstycke - spis

Beroendepåvilkenspissomskallanslutastill
skorstenensåkanmanbehövaolikalängdpå
kopplingsstycket(detrörsomförbinderskorstenochspis).
Klippkopplingsstyckettillönskadlängdmed
enplåtsax.
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2b. Kopplingsstycke - Permeter slät

BörjamedkopplingsstyckePermeterslät*,
korta ner den oisolerade delen till önskad
längd (så att avståndet mellan isolerad skorstenochkamintoppärmin5mm).Kapamed
vinkelkapellerbågfil.
*Alternativtkan”standard/special”kopplingsstycke användas med täcklock för hondel,
somplacerasihondelen(undersidanavskorstenslängden).
PERMETER SLÄT
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4. Kapning klar

Kopplingsstycketharkortatsmedhjälpaven
plåtsaxochstårnupådeträklossarsomskyddarmaterialetispisensövredel.Riskenman
löper utan klossar är att man pressar sönder
gallerellertextäljstenstoppen.Händerdetta
gälleringagarantier.Värtatttänkapåalltså!
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5. Pannkitt - spisanslutning

Lyftbortkopplingsstycketochskorstensröret
frånspisen.Omspisenstätningsbandinteär
tillräckligt tjockt eller saknas lägger man en
strängmedpannkittruntanslutningsbeslaget.
Tryckfastkopplingsstycketigen.
Påkopplingsstycketsinsidaläggermanockså
en sträng med pannkitt. Se till att strängen
hamnarovanförfalseniplåten.

5b
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Täckplåt

Min50mm
Regel

Icke brännbar
isolering,om
så önskas.

Övergång25/50

Täckplåt
Min50mm
Tilläggsisolering
Icke brännbar

5b. Pannkitt - Permeter slät

Applicera pannkitt mellan stosen på kaminen
och kopplingsstycket för skorstenen. Applicera
även pannkitt på insidan av kopplingsstycket.
Detärendastmellankaminochkopplingsstycke
som pannkitt skall användas, därefter bara silikonmellanlängderna.(Sepunkt9b).OBS! När
kopplingsstycket”Kaminanslutning”medisoleradövergånganvänds,skallävenförstalängden
tätas med pannkitt i innerröret mot kopplingsstycket – INGEN SILIKON FÅR ANVÄNDAS
MELLAN KOPPLINGSSTYCKE OCH FÖRSTA
LÄNGDEN!
PERMETER SLÄT

6. Mät till tak

Förstaröretärpåplatsochdetärnudagsatt
mäta från ovankant på det första röret till innertaket.Avestetiskaskälbörjarmanvanligen
medlitesmalarerör(Permeter25),meninnan
bjälklagetmåstemangåövertilltjockare(Permeter50).Övergångenmåstegörasminst50
mm innan taket/bjälklaget och det är just det
somskallmätasfram.Föratthamnarättfinns
någraolikarörlängderattväljapåalt.kapadet
förstaröretmotkamin.

Innertak

6b. Dold övergång

Man kan också dölja övergången i bjälklaget,
men detta förutsätter att röret tilläggsisoleras
medbrandklassadisolering.
Observera att avstånd till brännbart material
skavaraminst50mm.

Tips!
Vad är upp?

Förattinstallationenredanfrånbörjanskallfungera problemfritt gäller det att vända rören rätt.
Den ände där den vita isoleringen ligger jäms
medplåtkantenskallalltidmonterasuppåt.
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7. Vattenpass på rör

Antalochlängdpårörenärbestämtochdem
sättermanihoptemporärttillsmannårinnertaket. Använd endast skarvband och ingen
tätfogidettaskede,alltblirenklareomdelätt
gårattplockaisärigen.Lodainrörenmedett
vattenpass så att skorstenen står i lod. Det
ärintebaraförattdetskallvarasnyggtutan
ävenförattdenskallhamnadärdumåttade
inden.(Sepunkt1).
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8. Mät ut på innertak

Medrörenilodärdetbaraattritaavdenlite
tjockare övergången på innertaket. Den tjockaredelenpåövergångenmåstegåminst50
mmnedanförtakytan.Detgöringentingom
övergångenfrånPermeter25tillPermeter50
sticker ner mer i rummet än 50 mm. Hellre
för mycket än för lite. Se till att göra hålet
minst50mmstörreruntomförattuppfylla
debrandskyddskravsomställs.
4

9. Tätmassa i skarv

Närhåletiinnertaketärklartärdetdagsattpå
allvarmonteraihoprören.Tryckihopdemtills
dettarstopp.Appliceradenmjukatätmassan
runt och över skarven hela vägen runt. Dra
försiktigt med fingret runt för att få skarven
riktigt tät. Använd den medföljande tätmassansomtålupptill180°C.
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9b

9b. Tätmassa i skarv - Permeter slät

Applicera rikligt med tätmassa på insidan
av ytterrörets hondel. Tryck sedan ner det
övre röret på det undre röret.
Detärviktigtattskorstensdelarnatrycksihop
ordentligtsåattendastentunnskarvsyns.
PERMETER SLÄT
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10. Låsband

Placeralåsbandetmittöverskarvenispåren.
Omlåsbandetärmonteraträttskalldetspännasfrånhögertillvänster.Dettaärväldigtviktigtförattuppnåmaximaltäthet.Ärdettrögt
sålossalitemedinsexnyckeln.Draåtlåsbandetsinsexskruvsåbandetsitterhårtochfast,
men du behöver inte ta i allt du kan för då
finnsriskattdrasöndergängorna.Litelagom
räckerförattskarvenskallblitätochbra.
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11. Rund täckplåt - gummilist

Detuppsågadehåletgenominnertaketskall
vara50mmförstortruntomförattuppfylla
brandskyddskravet. Det innebär att den glipanpåettsnyggtsättskalltätasunderifrån.
Dåanvändermanentäckplåt.Placeraplåten
ipositionochtryckdärefterditröret.Finjusteraochskruvafastplåtenitaket.Mellanplåt
och skorsten fäster man den medföljande
gummilisten.(Detgårocksåatttätameden
mjukfog).
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14b

Min50mm

12. Rör genom innertak - vind
Här ser man skorstenen passera
genominnertaketmedminst50
mmmarginalfrånbrännbaramaterial.Menförutomhåletisjälva
panelen har vi nu även gjort hål
i diffusionsspärren, vilket måste
åtgärdas. Annars finns risk för
fuktskador.

13. Tillval: Diffusionsspärr - vind

14. Bjälklagsgenomföring

Med en flexibel gummikrage
somträsöverskorstensröretblir
diffusionsspärren tät igen. Trä
först över den och pressa ner
den mot innertaket. Vik upp kanternaochmärkutvardenärför
stor någonstans. Klipp av gummikragen så den passar utan att
detfinnsnågrauppvik.Tejpamed
diffussionsspärrande tejp (köpes
separat) runt om gummikragen
motunderlaget.

Lägg noga tillbaka isoleringen
runtom skorstenen. Om bjälklagetärtjockareän200mmskall
endast 200 mm isoleras, resterandedelavbjälklagetskallvara
”luftat”medmin50mmmellan
skorstensröret och isoleringen.
Nuärdetåterdagsattloda,och
dennagångenupptillyttertaket.
Ritaavochsignalborrasådufrån
utsidan av yttertaket ser var du
hamnar.

14 b. Tillval: Lösullsbjälklag

Vidgenomgångavlösullsbjälklag
skall ventilerad rökskålsisolering
användas. Den nedre/inre delen
skall placeras dikt an mot skorstensröretförattundvikakallras.
Den yttre delen monteras på
utsidan av den undre delen och
skaparpåsåsättenluftspaltmellan skorstenen och isoleringen.
Rörskålenärkapbarförattkunna
anpassas till lösullens tjocklek
ochskallvara200mmhögreän
lösullen.

Tips!
• Signalborrainnebärattmanförstborrarmedettlitetborrförattsevarmanhamnar.Blirdetfelkanmanlättjusterautanattmangjortallt
förstoråverkan.
Läsomtakhuvariseparatinstruktion.Väljmellanfyrkantigellerrundhuv.
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Montering av bakansluten skorsten invändigt
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15. Staga L-röret

AnvändettL-rörsomdustagarmedettstödben.Medettspännbandhållerdurörettemporärtpåplats.Användettvattenpasstillsröretärheltrakt.Detärviktigtförattdulättskall
kunna se var röret hamnar i taket.

16. Mät för stödbenet

Mät hur långt stödbenet behöver vara och
glöminteattdraavförjusterhylsan.Kapadet
hellreliteförlångtochjusteraengångtillän
fådetförkort.Glöminteatträknamedhöjdenpåskyddsplåt/glasunderkaminennärdu
mäter.

17. Montera stödben

Montera stödbenet på rörtappen som är fäst
på L-röret. Skjut försiktigt spis och stödben
påplats.Närhelainstallationenärklarskruvas
stödbenetfastnerigolvet.Omduärosäkerpå
vadsomliggerundergolvet,texgolvvärmeså
finnsmöjlighetattlimmaalt,starkdubbelhäftandetejp.Följsedanpunkterna8-14.

Montering av bakansluten skorsten utvändigt
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18. Rita av - mät ut

Ställ in spisen mot väggen, se
tillattplåt/glasskivaliggerunder.
Det enklaste sättet är att rita av
anslutningshålet runt om. Alternativt kan man mäta centrum på
anslutningshåletförattsedanrita
ut det på väggen. Mät hur stor
diameternblevpåhåletochdela
detmedhälftenförattfåradien.
Lägg sedan till 50 mm. Mät in
summan på en liten läkt och slå
igenomendyckert.Duharnufått
en passare med det mått som
krävs för att röret brandsäkert
skall kunna passera genom väggen.Ritaruntmedenpenna.

18b
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18b. Schaktning av vägg

19. Täckplåt - rör genom vägg

Vid bakanslutning genom yttervägg skall det horisontella skorstensröret alltid gå genom ett
schakt som är tillverkat av icke
brännbartmaterial,somtexmineritskivor som reglas med stålregel. Avståndet från skorstensrörets utsida till schaktskivan
måste vara minst 50 mm. Detta
gällerförsåvälPermeter25som
för Permeter 50. Vi rekommenderar dock att man alltid använder Permeter 50 för bättre drag
iskorstenen.Manskallalltidisolera schaktet med icke brännbar
isolering.

Röret läggs löst genom hålet,
eftersom man ännu inte vet exakt hur långt det skall sticka ut
genomväggen.Skruvafasttäckplåtentemporärt.Medca50mm
runt om sticker röret (Permeter
50) utgenomytterväggen.Först
när förankringen på utsidan är
klar vet man hur långt röret ska
sticka in i rummet. Här är det precis som vid innertaket, viktigt att
återställadiffusionsspärren.

6
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20. Delad täckplåt

Den delade täckplåten monteras.
Den håller inte fast röret innan
man tätat, utan det blir som på
den runda täckplåten, några millimeterluftruntom.Plåtenäritvå
delarsomöverlapparvarandra.Det
syns hur mycket då skruvhålen i
kanterna möts. Placera täckplåten
bakomläktenochtätamedutefog
runttäckplåtenskanter.
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21. T-rör

UtanpåröretsomlöpergenomväggentryckermanfastettT-rör.Varnogameduppoch
ned. Ta hjälp av någon som kan hålla emot
påinsidannärdutryckerfastdemivarandra.
Tätamedmjukfogenochmonteralåsbandet.
Nu tar du bort den temporärt fastskruvade
täckplåten på insidan och följer momenten
underpunkterna13-15samtkaparrörettill
önskadlängd.
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24. Sotlucka
Längst ned på skorstenen är det nu öppet och
därmonterarmanensotlucka.Dentasenkelt
bortnärsotarenkommer.Ideflestafallkan
sotarentomsotaskorstenenunderifrånutan
attbehövaklättraupppåtaket.
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22. Fundamentsplatta

För att skorstenen skall stå stabilt och inte
tynga ner det horisontella röret så monterar
man en väggkonsol med fundamentsplatta.
Börja med att pressa fast plattan med rörbiten.Fogaochmonteralåsbandet.

25

23. Väggkonsol

Detvåtrekantigaplåtbitarnaärsjälvakonsolen.
Förattfåröretminst50mmfrånväggpanelen
väljerviattmonterakonsolernautanpåläkten.
Denenaläktensitterdärmedandenandrasidanmåstekompletterasmedenbit,häromåladpåbilden.Skruvafastmedlämpligskruv.
Iträfungerardetutmärktmedfranskträskruv.
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25. Väggförankring

Blir avståndet på fri längd utan stöd mer än
fyra meter skall man montera en förankring.
Somstödräknasbjälklag,väggochyttertakin.
Kontrolleraförstattväggförankringenhamnar
såskorstenenförblirrak.Härblevvitvungna
att kapa bort läkten och fästa förankringen i
väggpanelen.Dåfårmaninteglömmaatttäta
ordentligtsåingetvattenkanträngainbakom
panelen.Somvanligtärdetbraatthakollpå
el- och vattenrör etc. Med fyra skruvar låser
man fast röret i en ”vagga” så det inte kan
komma någonstans.
7

26. Regnhuv

Vidutanpåliggandemonteringochvidmontering
avrundskorstenövertak,skallregnhuvmonteras.
Detta för att regn och snö inte skall rinna ner i
skorstenenochförstörainstallationen.

Montering - övrigt
Inklädnad
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VidmontageavPermeter25inomhusskaskorstenenomgesmedeninklädnad om den
maximalarökgastemperaturenöverskrider200°C.
Inklädnadenskallbörjadärskorstenenlämnardetrumdäreldstadenärbelägenochfölja
skorstenentillyttertak.
Inklädnadenkanutförasavt.ex8mmmineritskivorpåstålregel.Detskallvara50mmfritt
avståndmellanskorstenensyttermantelochinsidansinklädnad.
Vidisoleringavbjälklags-elleryttertaksgenomgångiinklädnadenkangenomgångenisolerasmedobrännbarisolering.Skäravettellertvåhörnavisoleringensåattenöppningom
minst30cm²erhållesiisoleringenföratterhållaentillfredsställandeavluftning.
Vidrökgastemperaturerunder200°CbehöverPermeter25ingeninklädnad(t.exgas,olje
ochpelletseldning),dockskallettavståndtillbrännbarbyggnadsdelpå50mmfinnas.

Sotning och inspektion

Ideflestafallärdetokattmonteraskorstenen
raktupp,meniblandfinnsdetnågotivägen.
Dåkanmanförskjutaskorstenenisidledmed
hjälpavböjar.Härgällerenväggförankringför
varje1200mmilutningenslängd,alltsåtätare
ännärskorstenengårraktupp.Dessaförankringar sätter du enligt bilden, markerat med
rött.Närmanböjerenskorstenskallmanalltidanvända”bredalåsband”.Ommanböjer
mer än 45 grader skall en inspektionslängd
monterasmellanböjarna.

Montering över tak
Med57mmstandardlåsbandkanPermetermonteras1,5meterövertakutanstagning.
Med108mmbredalåsbandkanPermeterbyggas3meterövertakutanstagning.

Schiedel Skorstenssystem AB

EARosengrensgata23•42131VästraFrölunda
Tel031-107050•Fax031-107059
info@schiedel.se

www.permeter.se

Produktion: Rochis.se/Marknadsassistans.se

27. Förskjutning

När skorstenens höjd överstiger 1200 mm vid uppstigningsstället ska en uppstigningsanordning monteras.
Vidfyrkantigtakhuvmonterasstegenellerplattformensåattarbetshöjden inte överstiger
1200mm.Skorstenensotasochinspekterasfråntoppen. Vidrundskorstenovanyttertak
kaneninspektionslängdmonterasiarbetshöjdmax1200mm.
Skorstenenkansotasochinspekterasuppåtochnedåtfråninspektionsluckan.

