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ROSENBORG
Allmänna råd och anvisningar
___________________________________________________________
• Läs igenom bruksanvisningen noga.
• Monteringen av murspisen bör överlåtes till en fackman.
Våra återförsäljare kan självklart hjälpa till med monteringen.
• Beträffande bygganmälan: kontakta byggnadsnämnden i din kommun.
• Kontakta gärna sotaren före installation.
• Rosenborg är avsedd för placering mot rak vägg.
• För lämplig placering i rummet, lokalisera först eventuella takbjälkar.
• Finns murad skorsten eller obrännbar vägg kan spisen placeras direkt mot väggen.
Är det brännbar vägg rekomenderar vi att spisen byggs mot vår brandmursplatta
alt lättbetongblock (tjocklek min 100 mm).

___________________________________________________________
• Omramningen byggs upp med färdigputsade block av lättklinkerbetong
som skruvas och limmas ihop på plats.
Att elementen är färdigputsade och skruvas samman förenklar uppbyggnaden
av denna murspis betydligt !
Efter spackling av skarvarna sker målning på valfritt sätt.
• Våra murspisar är uppbyggda kring den högeffektiva täljstenskassetten.
Anslutning till befintlig skorsten görs med 45 eller 90 graders anslutning.
Finns ingen befintlig skorsten kan vi erbjuda vår modulskorsten Schiedel Permeter.
• Var noga med avstånd till brännbar byggnadsdel.
Använd gärna vår brandmursplatta 1000 x 1200 x 50 mm alt lättbetongblock min 100 mm.

Effekt
Verkningsgrad
Rek. vedmängd
Avsvalningstid
Godkännandebevis
Mått i mm
Totalvikt med täljstenskassett

Max 9 kW
75%
2-3 kg/tim
8-10 tim
SITAC 0080/95
H= 2400 B=950 D=630
260 kg
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ROSENBORG
Leveransbeskrivning
__________________________________
9

8

• Kontrollera att alla delar är med (enligt ritning t.v.)
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Följande ingår i leverans:
1a-2 Sockelelement
3
Häll
3a
Ram
4a-4b Sidostycken
5
Hylla
6-9
Kupa
10
Betonghålplatta
11
Galler
12
Distanshylsor
13
Täljsten
Skruvar för hopfogning av elementen
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1a

Följande ingår EJ i leverans:
14
Skifferplattor (anskaffas från lokal leverantör)
16-17 Skorstensdetaljer / Anslutningar
Pannkitt till rökrör
Husfix

1b
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• Välj skorstenslösning!
Vid anslutning till befintlig murstock användes
inbyggt oisolerat rökrör (16).
Vid all anslutning skall betonghålplatta (10)
tätas med obrännbart material (t.ex stenull).
Viktigt att det blir tätt så att ingen värme går
upp i taket oavsett skorstenslösning!
Vid anslutning mellan kassett och modulskorsten används
oisolerade rökrör (16) upp till betonghålplatta (10).
Kontakta oss gärna så hjälper vi till med skorstenen.
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ROSENBORG
Monteringsanvisning
__________________________________
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1a

• Finns murad skorsten eller obrännbar vägg
kan spisen placeras direkt mot väggen.
Är det brännbar vägg rekomenderar vi att
spisen byggs mot vår brandmursplatta.
• Först placeras sockelelementen (1a-1b-2) ut.
Dessa skruvas ihop. Lägg därefter på hällen (3) och
skruva ihop häll med sockelelement.
Placera ut de tre distansringarna (12).
Förbered täljstenskassetten (enl separat anvisning)
och sätt den på plats ovanpå distanserna.
Montera ramen (3a)
• OBS! Kontrollera löpande att elementen är i våg
samt att de inte flyttas ur sitt läge.
• Placera nu ut sidostyckena (4a-4b) så att skruvhålen
stämmer och fäst med de fyra skruvarna.
Lägg på hyllan (5) och fäst med de 4 skruvarna.

3a

• Nu monteras kupan (6-9).
Fäst upp löst med skruvarna och lägg lim mellan alla
skarvar (t.ex Husfix). Finjustera sido- och framstycke
och dra fast skruvarna.

3

• Montera rökrör på kassetten.
• Betongplattan med hål (10) skall ligga inne i kupan
och vila på de fyra vinkeljärnen som skruvas fast inne
i kupan. Denna platta utgör skorstensanslutningen.
Viktigt att det blir tätt så att ingen värme går
upp i taket oavsett skorstenslösning!
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• Var noga med resten av arbetet, använd limmet (Husfix)
för att spackla över alla skarvar och skruvhål.
För att få samma struktur som spiselementen kan borste
eller pensel användas.
• Spisen bör stå och torka (gärna med luckorna
öppna) i ca en vecka efter putsning innan målning
och montering av galler och ev. skifferhäll sker.
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