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INSTALLATIONS OCH SKÖTSEL 
ANVSININGAR 

FÖR ODEN NR. 110 
 

INSTALLATION: 

Vid uppmontering av kaminen skall det medföljande pannkittet läggas 
mellan de två skikten. 

När rökrören ansluts tätas alla skarvar med pannkitt. Viktigt är att det 
blir en tät anslutning mellan kaminen och murstock för att kaminen skall 
fungera tillfredställande.  

 

BRUKSANVISNING: 

En ny Oden kamin borde första gångerna eldas försiktigt. Den 
värmebeständiga färgen blir då mer hållbar (kan osa i början)och 
täljstensväggarna torkar.  

Vid upptändning av kaminen skall nedre luckan vara helt öppen, övre 
luckan lätt öppen och spjället bak på spisen skall vara i öppet läge för 
att bästa drag skall erhållas.  

När elden har tagit sig(efter ca:15-20min)så stängs luckorna och 
lufttillförseln justeras på nedre luckans spjäll.  

Om kaminen eller skorstenen är kall och fuktig och draget är dåligt så 
kan man påskynda detta genom att tända papper i skorstenens 
sotlucka. 

För att spisen skall fungera bra bör ej dålig och fuktig ved användas. 

 

SKÖTSELRÅD: 

Vid rengöring bör särskild uppmärksamhet fästas vid kokplattans 
undersida. Även rostret bör skakas och rengöras från aska regelbundet.  

Sot bildas när temperaturen i eldstaden är låg(när man tänder),om 
felaktigt bränsle används eller om spjällen stängs för tidigt efter avslutad 
eldning. 

Sot på glaset tags bort med Glasrengörningsmedel(finns att köpa hos 
din återförsäljare). 
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BESTÄMMELSER: 
 

Kom ihåg att bygganmälan är obligatoriskt när man skall installera en ny 
eldstad eller ändra i rökkanalen (svensk byggnorm ger noggranna 
anvisningar om hur spisen/kaminen skall placeras).  

Kontakta alltid skorstensfejarmästaren på orten, han kan ge goda 
råd och dessutom utföra besiktning. 
 

SKYDDSANORDNINGAR VID ELDSTÄDER: 
(ur boverkets nybyggnadsregler 2:18). 
 

Vid en köksspis, kökspanna, kakelugn, kamin eller annan jämförbar 
eldstad för fast bränsle skall en eldstadsplan anordnas intill ett avstånd 
av minst 0.3m framför eldstaden och intill minst 0.1m på eldstadens 
vardera sida.  

Vid en kakelugn får utsträckningen i sidled dock begränsas till 
eldstadsöppningens bredd med minst 0.2m tillägg på vardera sida om 
öppningen.  

Vid en öppen spis skall eldstadsplanen anordnas så att det horisontella 
avståndet från eldhärdens centrum till oskyddat brännbart golv är minst 
0.1m.  

Om eldstadsbotten ligger högre än 0.4m över golvet skall avståndet 
ökas med hälften av det överskjutande höjdmåttet. 
 
Vid en eldstad som har ett fritt utrymme under eldstaden eller 
eldstadsbotten skall eldstadsplanen omfatta även ett sådant utrymme. 
 
En eldstadsplan skall bestå av minst 50mm natursten, betong, tegel 
eller liknande.! bostadsrum får den bestå av 0.7mm stålplåt.  
För en under eldstaden belägen del av eldstadsplanen får plåt dock 
endast användas om det under eldstaden finns ett minst 50mm fritt, 
luftat utrymme. 
 

Vi reserverar oss för ev. tryckfel och förbehåller oss rätten till 
förändringar efter fabrikanten och marknadens krav. 
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Kontakta oss på: 

 
Telefon: 0371-200 01 
Fax: 0371-210 01 

 
www.vedspis.se 
info@vedspis.se 
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