Monteringsanvisning för insatsrör
Inox-D vid skorstensreparationer
Användningsområde
Westaform Inox-D får användas för reparationer av otätheter i rökkanaler. Innan produkten
appliceras skall skador och felaktigheter vid t ex bjälklagsgenomgånger, upplag och fästen
först avhjälpas genom särskilda reparationsåtgärder. Insatsröret måste monteras i skorstenens hela längd och skall fästas mot anslutningstillbehören.
Vid våt drift skall en kondensfälla anbringas före pannan och röret får vinklas ut från skorstenen och anslutas direkt på kondensfällan. Max 45° mot lodlinjen för att kondensatet skall
kunna rinna ner till kondensfällan. Får användas som förbindelsekanal vid max 350°C
rökgastemperatur vid drift.

Installationsmaterial torr drift
Insatsrör: Westaform Inox-D material 316L (1.4404, SS2348)
Topp- och bottenbeslag: Täckplåt, toppstos, inmurningsstos
Stagning av rör: Vermikulit, avståndshållare AH alt. Monteringsklammer TS.
Isolering av rör: Vermikulit

Installationsmaterial våt drift
Insatsrör: Westaform Inox-D material 904L (1.4539, SS2562)
Topp- och bottenbeslag: Täckplåt, toppstos, inmurningsstos, kondensfälla.
Stagning av rör: Vermikulit eller om röret ej skall isoleras avståndshållare AH alt.
Monteringsklammer TS.

Kontroller
Före installation:
Kontrollera att skador och felaktigheter enl. ovan är åtgärdade med särskilda
repartionsåtgärder. Vid tveksamheter kontakta behörig besiktningsman. Kontrollera att röret får plats i den aktuella rökkanalen i hela dess längd genom att dra igenom en dragplugg
eller en bit insatsrör.
Efter installation:
Skorstenen skall besiktigas och kontrolleras av behörig besiktningsman innan den får
tas i bruk.
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Installationens utförande
1. Hugg upp ett hål ovanför pannröret (pannans rökrör), stort nog att föra in inmurningsstosen.
Om röret behöver extra stagning (t ex stor rökkanal i kombination med liten diameter
på insatsrör) kan avståndshållare AH monteras på röret innan det dras ner i kanalen.
Röret kan också stagas med monteringsklammer TS. Se produktkatalog skorstenar.

2. En murbruksfog skrapas ut så att stosen kan vila på underliggande stenar.

3. Insatsröret förs ner genom skorstenen
med hjälp av dragplugg.

4. För röret utanpå stosens cylindriska
överdel.

5. Mura igen den upphuggna
arbetsöppningen till näst sista stenen.
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6. Fyll upp med KC-bruk till stenens
överkant.

7. Mura igen arbetsöppningen.

8. Vermikuliten hälles ner mellan insatsröret och rökkanalens innervägg.

9. Om avtäckning sker med konisk täckplåt, lägg cementbruket så att inmurningstungorna pressas ner i bruket.

10. Vid användande av rörstos eller blyplåt, lägg cementbruket
sluttande från ytterröret, så att man alltid erhåller en vattenavrinning från röret.
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Installationsexempel
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