Vi ger nytt liv
åt slitna skorstenar

Har du en skorsten som krånglar?
Då har vi lösningen! I den här foldern
ger vi råd om bästa teknik för att åtgärda t ex otäthet, kondens, fel area,
eller problem med tjära och sot.
Foldern är utgiven av installatörs
organisationen SFSAB, som också
kallas SkorstensFolket. Låt oss göra
jobbet, så får du generös garanti och
trygghet på köpet!
Produkterna vi använder har byggproduktcertifikat eller är typgodkända alt. CE-märkta.

Alltid rätt
lösning för
varje hus!
Många husägare har skorstens
problem av olika slag. Det kan
t ex handla om äldre skorstenar
som blivit otäta, eller skorstenar
som blivit skadade av soteld.
Kondensproblem kan uppstå
om du byter panna, brännare
eller bränsle.
Varje skorsten är på sitt sätt
unik. Därför har vi som är medlemsföretag i SFSAB flera olika
förbättringsmetoder att välja
mellan: FuranFlex, Keramiska
tätningsmassor, Coating, insatsrör m.m.
Titta igenom den här foldern.
Ta sedan kontakt med oss – ju
förr desto bättre! Om vi blir
inkopplade på ett tidigt stadium
kan åtgärderna bli enklare och
kostnaderna därmed hållas nere.
SkorstensFolket utför även nyproduktion av högklassig kvalité. För detta ändamål används
antingen tung skorsten av pimpsten eller lätt skorsten av rostfritt stål.

Alla produkter som
SkorstensFolket använder
har Byggproduktcertifikat
eller är typgodkända alt.
CE-märkta.

FuranFlex
– Insatsrör av komposit som
marknadsförs av SFSAB
FuranFlex metoden är ett renoveringssystem för alla
sorters skorstenar. Ett mjukt rör installeras i rök- eller
ventilationskanalen och formas med tryckluft för
att därefter härdas med vattenånga. FuranFlex har
extremt god resistens både emot aggressiv miljö och
höga temperaturer.
Användningsområde:
Fasta och flytande
bränslen för torr eller
våt drift, även
spannmålseldning.
Passar till alla typer
av skorstenar.

Keramiska
tätningsmassor
– Keramiskt bruk ger rök- och gastät
skorsten
Metoden är ett snabbt och effektivt sätt att renovera rök- och
ventilationskanaler i murade skorstenar. Först rengörs kanalerna
noggrant, och därefter lägger man på ett fiberarmerat keramiskt
material. Skorstenen får rök- och gastäta väggar med i stort sett
bibehållen kanalarea.
Metoden kan även kompletteras med Coating för kondensskydd.
Användningsområde: Murade skorstenar för eldning med
fasta bränslen.

Insatsrör
– Insatsrör av stål
Metoden innebär att böjbara stålrör, som är rostfria och
syrafasta, monteras i den gamla kanalen och isoleras.
Arbetet utförs normalt på en dag och du kan börja elda
omgående.
Användningsområde: Fasta
och flytande bränslen för
torr eller våt drift beroende
på rörtyp. Passar de flesta
typer av skorstenar.

Tunga skorstenar
– Blockskorsten av pimpsten
Skorstensmoduler för nybyggnation.
De ingående delarna är tillverkade helt
och hållet i cementgjuten pimpsten från
vulkanen Hekla på Island.

Lätta skorstenar
– Stålskorsten av rostfritt
kvalitet
Vi monterar en stålskorsten som
är tillverkad helt i syrafast rostfritt stål
i rostfritt, svart eller grått utförande.

Installatörerna i SFSAB, SkorstensFolket ger dig garanti
både på arbetet och material. Garantitiden är 10 år på
alla metoder och produkter som nämns här i foldern.

Raka besked från SkorstensFolket!

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 isocertifierade
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 trepre n ö r

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

SFSAB SkorstensFolket Kansli, Box 22316,
104 22 STOCKHOLM, Tel 08-6517900,
Fax 08-6517501, www.skorstensfolket.nu
Email: kansli@skorstensfolket.nu

