
Keramex skorstensmassa för reparation av befintliga rök-
och ventilationskanaler. Keramex används då man vill
utnyttja den befintliga kanalarean maximalt, t ex vid ved-
förbränning i öppna spisar eller i vedeldade pannanlägg-
ningar med ackumulatortank. 

Keramex skorstensmassa gör att otäta kanaler åter blir
rök- och gastäta. Och genom att en behandlad kanal får
slätare väggar, minskar risken för sotavlagringar. Keramex
har extremt god vidhäftning på smutsiga ytor och tål höga
temperaturer.

Massan ger en tegelskorsten högre motståndskraft mot
kondens. Den kan även användas för renovering av kakel-
ugnar.

Keramex-massan är typgodkänd. Funktionsgaranti 10 år.

KERAMISK MASSA

K E R A M E X

M E T O D B E S K R I V N I N G
Alla kanaler går inte att re p a rera med skorstens-
massa. Därför ska kanalens utformning samt eldsta-
dens behov av kanalarea kontrolleras noga före
installation. I annat fall väljs annan metod.

För att leda in verktyg för rengöring och frik-
tionsapplicering tas ett arbetshål upp strax ovanför
e l d s t a d e n .

Kanalen som skall behandlad rensas mekaniskt
från lös smuts, t ex sot- och cementre s t e r.

Keramex-massan trycks fast mot kanalväggarn a
med hjälp av friktionsappliceringsverktyg, som ger
ett konstant och jämt fördelat tryck även då
kanalväggen är ojämn. Verktyg och massa dras
genom hela kanalen tills den är rök- och gastät
enligt gällande norm. Anläggningen kan tas i bru k
efter 24 timmars torkning.

Montaget utföres för övrigt så att eventuella
anmärkningar i skorstensfejarm ä s t a rens besikt-
ningsbevis avhjälps.

P R O D U K T B E S K R I V N I N G
Keramex består av en unik blandning av keramiskt
silikat och oxider.

M O N T E R I N G S V Ä G L E D N I N G
Montering av Keramex får endast utföras av utbil-
dad och auktoriserad installatör. 

FÖRSLAG TILL ENTREPRENADBESKRIVNING
Tätning av befintliga murade rökkanaler ska
utföras enligt Nordiska Skorstensprodukters system.
Metoden innebär att tätningsmassan Keramex
installeras enligt typgodkännande SWEDCERT 0014
av utbildad installatör. Hänvisning till utbildad
installatör fås genom Nordiska Skorstenspro d u k t e r
AB, telefon 0521-65999, fax 0521-64630.



AUTOFIX
En efterlängtad nyhet för alla
som glidgjuter. Mycket kraftigt
och genomtänkt skiljeväggsstöd
vid glidgjutning. Autofix skilje-
väggsstöd levereras i 5-meters-
längder, och är ihopkopplings-
bara i all oändlighet. Anslutes
enkelt till NSP´s regulatorkit för
luftförsörjning och rätt lufttryck.
Startsektionen levereras kom-
plett med anslutningsslang och
ändlock med sotarlod. Påbygg-

nadssatsen skarvas enkelt i med
snabbkoppling, och lodet flyttas
över från startsektionen till på-
byggnadssatsen med ett enkelt
handgrepp. Kan det bli enklare?

AUTOPRESSVERKTYG
Autopress eliminerar behovet av
arbetshål i rökkanalen. Metoden
innebär att ett ballongliknande
bestrykningsverktyg sänks ned i
den kanal som ska tätas, och
blåses upp med ett bestämt
tryck.

Verktyget är tillverkat av spe-
cialgummi ocht höghållfast spe-
cialväv. Metoden ger alltid rätt
friktionstryck, även då kanalen
ändrar storlek eller form

Autopress är ett måste för
alla som jobbar professionelt
med invändig tätning av skor-
stenskanaler och ger stora för-
delar, framför allt då kanalen
kräver varsam renovering.

Autopress-sortimentet inne-
håller allt som behövs – kom-
pressor, tryckreglering osv.

Konverteringssats för befintlig
Keramex-utrustning finns
givetvis. 

WIRESTYRNING FÖR
AUTOPRESSVERKTYG
Wirestyrning skyddar wirefästen
från att fastna i kanalväggen.

DRAGKUDDE, FRIKTIONSDUK,
POLYETERBLOCK 
För traditionell dragning. Drag-
kudde levereras komplett med
ögla och mothåll. Friktionsduk
ökar dragkuddens hållbarhet.
Polyeterblock för egen tillverk-
ning av dragkuddar.

Återförsäljare/installatör
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