Vi har lösningen på
ert skorstensproblem

Många äldre fastigheter har ofta problem med otäta och skadade rökkanaler, skorstenar, defekta
kakelugnar eller ventilation som inte fungerar.
I den här foldern presenterar vi de bästa lösningarna för att enkelt åtgärda, reparera och förebygga
de befintliga skador eller de som kan uppstå. Vi använder oss enbart av marknadsledande produkter och den senaste tekniken för att åtgärda Ert specifika problem.
Låt oss göra jobbet – ju förr desto bättre!

Glidgjutning
Keramiskt bruk ger rök- och gastäta skorstenar på ett snabbt och effektivt
sätt.
Användningsområden
Murade skorstenar för eldning av fasta bränslen.
Först filmar vi varje kanal för statusbedömning därefter rengör vi kanalen
med speciell rensutrustning för att erhålla en extra god infästning för den
nya keramiska massan. En individuellt anpassad glidform lodas ner från
skorstenstoppen till kanalens början. Därefter lägger man på ett fiberarmerat keramiskt bruk med extremt bra vidhäftning varpå glidformen dras
genom kanalen och gjuter släta och tåliga rök- och gastäta väggar med
bibehållen kanalarea.

Insatsrör
Insatsrör av stål ger rök- och gastäta kanaler på ett snabbt och effektivt
sätt.
Användningsområden
Passar de flesta typer av skorstenar för eldning av fasta och flytande bränslen.
Först filmar vi kanalen för statusbedömning därefter avlägsnar vi eventuella förträngningar eller andra stopp i kanalen med specialutrustning,
företrädelsevis utan håltagning i skorstenen.ett böjbart stålrör som är rostfritt och syrafast monteras i kanalen och isoleras med vermikulit. Arbetet
utförs normalt på en dag.

Kompositrör
Insatsrör av komposit med en enormt stor flexibilitet som ger rök- och
gastäta kanaler med bibehållen kanalarea, passar även kanaler med
kraftiga areaförändringar. Kompositrör har en mycket god resistens mot
aggressiv/sur miljö och är isolerande.
Användningsområden
Passar alla typer av skorstenar, rökkanaler, im- och ventilationskanaler.
En mjuk slang installeras i kanalen och formas med lufttryck efter kanalens innerväggar. Därefter härdas slangen med vattenånga, resultatet
blir ett homogent insatsrör helt utan skarvar från anslutning till kanalens
topp och med bibehållen kanalarea. Kompositrör lämpar sig väldigt väl
för renovering/tätning av ventilationskanaler. Genom att man utnyttjar
befintlig kanalarea bibehåller eller förbättrar man flödet. Eftersom strömningsmotståndet minskar reduceras tryckfallet vilket bidrar till minskat
varvtal och lägre energikostnad för eventuella fläktar.

Kakelugnar
Möjligheterna att åtgärda kakelugnens läckage ser olika ut beroende
på vart läckaget sitter. Därför är det
viktigt att sotaren efter provtryckning lämnar ett protokoll där det
tydligt framgår var läckaget sitter.
Vi har med 50-års erfarenhet
utvecklat flera metoder för att täta
och renovera kakelugnar. Med
SMBs väl beprövade metoder
behövs ingen smutsig och tidskrävande demontering av kakelugnen.

Braskaminer
Traditionen att elda med ved är
stark i Sverige, värmen från eldstaden var förr i tiden en överlevnadsfråga. Idag bidrar braskaminen
till ökad mysfaktor och kan sänka
dyra uppvärmningskostnader.
Vårt sortiment över danska
kvalitetskaminer fulländar upplevelsen av en gjutjärnskamin både
funktionellt och visuellt.
Besök gärna skorstensfolket.se för
mer information om braskaminer
från Morsö och Rais.

Vi är specialister på reparationer och nybyggnationer av skorstenar samt installationer av kaminer.
Varje skorsten är unik och åldras det är därför viktigt att med jämna mellanrum kontrollera vilken status
skorstenen befinner sig i. En otät och skadad skorsten kan läcka koloxid eller andra giftiga gaser och den tål
heller inte de påfrestningar en eventuell soteld medför.
Kondensproblem kan uppstå om ni byter bränsle, brännare eller panna. Vi kan därför erbjuda er flera olika
metoder att välja mellan: Kompositrör, insatsrör, keramisk tätningsmassa (glidgjutning).
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Vi använder produkter som är marknadsledande och har byggproduktcertifikat, är typgodkända eller CE-märkta.
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Vi lär oss om
eld och brand

Smarta SkorStenSlöSningar
Installatörerna på SMB Skorstensfolket AB är certifierade enligt SEROs kravspecifikation och isocertifierade enligt ISO 9001:2000. Med 50 år i branschen kan ni vara säkra på att ert beställda arbete utförs av
välutbildad och kunnig personal med kompetens inom ett brett område allt från nybyggnationer, reparaPMS 1797
tioner av skorstenar, installationer av braskaminer till renovering av kakelugnar.
För mer information eller offertförfrågan besök oss på skorstensfolket.se

SMB Skorstensfolket AB
Box 2099 (Besöksadress Mariatorget 5)
103 13 STOCKHOLM
Tel 08-249803
Fax 08-249806
info@skorstensfolket.se
www.skorstensfolket.se

