
25 års 
GARANTI

FuranFlex-metoden  
ger gamla skorstenar,  

ventilations- och imkanaler 
25 års nytt liv!

Ge din skorsten nytt liv!

Alla SFSAB-entreprenörer är auktoriserade och certifierade. 
För FuranFlex lämnar vi 25 års garanti.

April 2008

25 års garanti  
mot otätheter  

eller kondensskador.



Insatsrör av komposit 
Användningsområde: 
FuranFlex-metoden är ett renoveringssystem för alla sorters  
skorstenar, ventilationskanaler för tilluft och frånluft och im- 
kanaler. Vid montage av FuranFlex erhålls en slät kanal, helt  
utan skarvar, som dessutom ändrar form efter kanalen så att 
arean inte minskas. Imkanaler kan rengöras med kemiskt  
rengöringsmedel pH1 – 12 och/eller högtrycktvättas.

När väljer man FuranFlex? 
FuranFlex är ett flexibelt insatsrör i ordets rätta mening. Mini- 
malt antal håltagningar. Reparation av skiljetungsfel vid murade 
kanaler behövs normalt inte! Vid renovering av  ventilations-  
eller imkanaler behålles kanalarean. Rören är tillverkade av  
kompositmaterial. Kompositen har extremt god resistens mot 
aggressiv/sur miljö, samtidigt som den tål höga temperaturer. 
Materialet är lätt, starkt och har mycket god isoleringsförmåga. 
FuranFlex är särskilt lämpat för att skydda mot eller förhindra 
kondens från olje-, gas- pellets- och spannmålseldning. 

Hur fungerar det? 
FuranFlex-metoden är ett renoveringssystem för befintliga rök-, 
ventilations- och imkanaler. Själva produkten FuranFlex ser 
närmast ut som en brandslang vid leverans. Efter det att slangen 
har installerats formas den med tryckluft och härdas med vatten-
ånga. Resultatet blir ett homogent insatsrör från anslutningen till 
kanalens topp. Inga skarvar, inget läckage. Produkten kan enkelt 
användas tillsammans med standarddetaljer för befintliga renove-
ringssystem. FuranFlex har extremt god resistens både  
mot aggressiv miljö och höga temperaturer.

FuranFlex är typgodkänt av Swedcert. 
• Typgodkännande 0235, ventilations- och imkanaler.

Frånluft och tilluft. Täthetsklass D enligt SS EN 12237  

•  Typgodkännande 0249, skorstenar för olje-, gas-,  spannmåls-, 
pellets- och vedeldning. 

Högsta rökgastemperatur ≤3500 C

FuranFlex-metoden



FuranFlex vid ventilationskanaler
När FuranFlex användes för renovering/tätning av ventilationskanaler kan 
man, genom att utnyttja befintlig kanalarea, bibehålla och förbättra flödet, 
eftersom strömningsmotståndet minskar. Detta innebär att tryckfallet 
reduceras med minskat varvtal, lägre ljud och minskad energiförbrukning 
för eventuella fläktar. Metoden är också lämplig när det gäller infodring av 
ventilationskanaler av Eternit.  
Renovera med FuranFlex så slipper du sanera.

En FuranFlex-renovering av ventilationskanaler motsvarar täthetsklass B, C 
eller D enligt SS-EN 12237.

Montage av FuranFlex

Använd FuranFlex vid alla av typer rök-, 
im- och ventilationskanaler
•  Vid montage av FuranFlex erhålles en slät kanal, helt utan skarvar,  

som dessutom ändrar form efter kanalen så att arean inte minskas.

•  Man kan naturligtvis också välja en liten dimension till en stor kanal 
beroende på användningsområde.

• FuranFlex är ett flexibelt insatsrör i ordets rätta mening.

•  Minimalt antal håltagningar! Reparation av skiljetungsfel vid murade 
kanaler erfordras normalt ej.

• FuranFlex är typgodkänt av Swedcert!

•  Typgodkännande 0235 • Fodring av befintliga ventilationskanaler  
för både frånluft och tilluft samt imkanaler.

•  Typgodkännande 0249 • Fodring av befintliga skorstenar för  
eldstäder för gas, olja, spannmål och fast bränsle med högsta  
rökgastemperatur ≤3500 C!

Den enda typgodkända renoveringsmetoden vid spannmålseldning.
Dessutom lämnas 25 års garanti mot otätheter eller kondensskador.

25 års 
GARANTI

En kinarestaurang får en ny imkanal

Läckagemätning FuranFlex enligt SS EN 12237

Övertryck (Pa)
Läckage l/m2 x sek

Undertryck (Pa)
Läckage l/m2 x sek

187
0,024

190
0,020

585
0,054

533
0,048

1970
0,074

908
0,073



Problem med din skorsten?

Vi  har lösningen på dina skorstensproblem!
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För säkerhets skull – anlita 
auktoriserad SFSAB-installatör
SFSAB, Skorstensfolket, är en rikstäckande organisation för entreprenörer 
som är specialiserade på skorstensarbeten. Om du anlitar en SFSAB-ansluten 
installatör vet du att arbetet utförs av välutbildad och kunnig personal och att 
produkter som har byggproduktcertifikat eller är typgodkända alt CE-märkta 
används.

Installatörerna i SFSAB är auktoriserade och/eller ISO-certifierade enligt ISO 
9001:2000 och ger garanti på utförda arbeten. SFSAB-företagen har kompetens 
inom ett brett område, och kan erbjuda allt från nybyggnad av skorstenar till 
renovering av skorstenar och kakelugnar.

Renovering eller ny skorsten? 
SkorstensFolket har rätt material

D I N  S F S A B - E N T R E P R E N Ö R

D I N  S F S A B - E N T R E P R E N Ö R

SkorstensFolket Sverige AB
Ägs av ca 40 skorstensentreprenörer runt om i Sverige. Genom centrala inköp 
garanteras rätt produkt till rätt pris med bästa kvalité, vilket kommer både  
entreprenörer och beställare till godo.

För uppgift om närmaste SFSAB-
företag – kontakta SkorstensFolkets 
kansli eller gå in på  
www.skorstensfolket.nu

SFSAB SkorstensFolket Kansli, Box 223 16 
104 22 STOCKHOLM. Tel 08-651 79 00. 
Fax: 08-651 75 01. 
www.skorstensfolket.nu 
E-post: kansli@skorstensfolket.nu

Din SFSAB-entreprenör:


