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SaunaBooster Monteringsinstruktion

Nordiska Skorstensprodukter AB
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Att tänka på: 

•  Avståndskrav mellan brännbar byggnadsdel och modul i sidled är minimum 300 mm 
   samt över modul 500 mm. 
•  Påfyllnad av bastusten skall ske först när modulen är färdig monterad men innan 
   första isolerade skorstensmodul monteras. 
•  Innan användning skall eventuell transportskydd/emballage tas bort, vid de första 
   användningarna kan lukt/rökfilm uppkomma -sörj för god ventilation.
•  Missfärgning av metall uppstå av höga temperaturer och är en normal egenskap.

Vid montage utan stenmagasin följ montagesteg 1-3 samt 5.
 
Vid montage med stenmagasin, följs alla montagesteg.

Gratulerar till Ert köp av SaunaBooster som är ett tillbehör till vår bastuskorsten. 

Ni kan använda detta tillbehör både för att stärka bastuns design och uttryck men också för att 
höja själva bastuupplevelsen. 
Vid stenfyllnad erhåller Ni ytterligare ca 35 kg extra ackumulerande värmelagring som förstärker 
den behagliga bastueffekten, därför kallar vi den SaunaBooster.  

 Art.nr M1115 Stone Innehåll: Profilerad yttermantel samt två distanshållare.
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Steg 1 

Förbered det oisolerade skorstensröret genom att montera fast distanshållarna i rörets båda 
ändar. 

Placera skorstensröret så att rörets koniska del (”tratt”) är uppåt. 

Skorstensröret skall monteras utvändigt på bastukaminens anslutning. 

Kontrollera passform mellan skorstensrör och anslutning, vid behov tätas anslutningen med 
eldfast drevgarn med lämplig diameter och/eller brandtätningsmassa. 
  
Därefter skall skorstensröret fixeras fast på bastuns skorstensanslutning genom borrning och 
montering av rostfri metall nit alt. skruv. 
 
OBS. Detta har med säkerhet och funktion - skorstenen får inte vila eller stå löst på bastun.

Steg 2 

Kontrollera riktningen på den profilerade yttermanteln, den släta ändan skall vara ner mot bastun. 
 Trä därefter den profilerade yttermanteln över skorstensrör och distanshållare.
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Steg 3
Kontrollera med en träkloss så att ovankant av skorstensrör och profilerad yttermantel håller 
samma nivå. Om inte justera. Detta är av största vikt för att nästa modul skall passa.
Fyll på bastusten på bastuaggregatet försiktigt, utan att förändra den profilerad yttermantelns nivå 
mot skorstensröret.

Steg 4

Fyll utrymmet mellan skorstensrör och profilerad yttermanteln genom att släppa ner lämplig storlek 
av sten mellan rör och manteln. Stapla utrymmet nerifrån och upp så kompakt som möjligt.
OBS. Försiktighet, utan att förändra den profilerad yttermantelns nivå mot skorstensröret.

Steg 5

Anslut den första isolerade skorstensmodulen. Montera därefter enligt skorstenens 
monteringsanvisning exklusive montage av angiven övergång som ersätts av denna produkt. 

Lycka till med många njutningsbara stunder!

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

www.nspab.se


