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Monteringsanvisning för Bastuskorsten
Modulex T600

Nordiska Skorstensprodukter AB, Box 89, 468 22 Vargön
Telefon: 0521-65 999. Telefax: 0521-64 630. E-post: kundservice@nspab.se  

www.nspab.se
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Montera det oisolerade röret på bastukaminens anslutning, täta med tätningsmassa 
M31/ tätgarn vid behov

Montera den plana övergången på det oisolerade röret – täta i den utpressade delen 
med tätningsmassa M31,

Ta bort isolering i bjälklaget och lägg ut den blanka, 30 cm höga bjälklagsgenomföringen ovanpå 
innertaket innan rörmodulerna monteras igenom vinden/rummet ovanför bastun. Montera sedan 
de helisolerade römodulerna till färdig skorstenshöjd, täta i den utpressade delen med 
tätningsmassa M31. Montera låsbanden i yttermantelns fasningar och skruva åt ordentligt.

Lägg i de två 10 cm höga halvorna med isolering inuti den blanka bjälklagsgenomföringen

Räta upp skorstenen i lod innan innertaksplåten monteras. 
Återisolera vindsisoleringen mot bjälklagsgenomföringens utsida
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Monteringsanvisning

Teknisk information
Modulex T600
Rökgasrör 1 mm syrafast rostfritt stål
Isolering 60 mm stenullsrörskål
Yttermantel 0,6 mm rostfritt stål 
Provad och CE-märkt enligt standard
SS-EN 1856-1
10 års materialgaranti
Exempel på Produktmärkning:

Systemskorsten
60mm isolering = T600-N1-D-Vm-L60100-G50
Tillverkarnummer = 1964/1630-CPD-0818    
Txxx   Temperaturklass T450 alt T600 grader 
N1 Tryckklass
D  Driftform D = Torrdrift
Vm Korrosionsklass
Lxx Materialtyp väljs efter anläggningstyp,se nedan.
100 Rökgasrörets tjocklek 100 = 1 mm
G  Soteldsprovad G = Godkänt 
50  Minsta avstånd till brännbart material
          är 50mm för 60mm isolerade moduler    

Tack för att du valt en bastuskorsten från 
Nordiska Skorstensprodukter AB

Läs hela anvisningen noggrant innan du 
påbörjar monteringen. 

Felaktigt montage kan leda till brand eller 
vattenskador – så vid tveksamhet anlita en 
fackman eller ring din Återförsäljare för tips 
och råd, eller ring oss på NSP – 0521-65 999

När installationen är färdig ska den besiktigas 
innan bastukaminen tas i drift.

Tätningsmassa (M31) 
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Oisolerad modul
Ø invändig 115 mm
Ø utvändig 117 mm
Går att kapa i nederkant

Plan övergång

Helisolerad modul 
Ø utvändig 240 mm

Bjälklagsgenomföring
Ø 440 mm

Tätningsmassa
+ låsband

PRINCIPSKISS MONTERING AV BASTUSKORSTEN

Övergång kan behövas beroende på 
bastukaminens anslutning - ingår ej 
i skorstenspaketet - beställs separat

Fyrkantig 
innertaksplåt
460 X 580 mm Min 500 mm

OBS! Minst 500 mm till
brännbart material
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