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TRÄTÄLJA
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.
• Trätälja är avsedd för placering i hörn.
• 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 färdiggjutna block av lättklinkerbetong
som muras ihop på plats med B-bruk eller liknande.
Bör slammas eller putsas. Målning sker därefter 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.
• För montering och putsning användes B-bruk.

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=860 D=720* *(från hörn)
320 kg
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Leveransbeskrivning
__________________________________
• Kontrollera att alla delar är med (enligt ritning t.v.)

10
1a-2
3-10
11
12
13
14
15

9
8

11

7

Följande ingår i leverans:
Sockelelement
Element
Galler
Ram
Täljsten
Distanshylsor
Hörnelement (4 st)

__________________________________
6
5
13

Följande ingår EJ i leverans:
16
Skifferplattor (anskaffas från lokal leverantör)
17-19 Skorstensdetaljer / Anslutningar
Pannfix till rökrör
Husfix
Material för slammning/putsning av spisen

__________________________________

4b

4a

12
16
14

• Välj skorstenslösning!
Vid anslutning till befintlig murstock användes
inbyggt oisolerat rökrör (17).
Vid anslutning till stålskorsten är det viktigt att det blir
tätt vid genomgången i elementet (9)!
Viktigt att det blir tätt så att ingen värme går
upp i taket oavsett skorstenslösning!
Anslutningen mellan modulskorsten (19) och kassett
skall sidoförskjutas med 2 st 30-böjar (18).
Kontakta oss gärna så hjälper vi till med skorstenen.

3
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15
2
1b
1a

18

19
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Monteringsanvisning
__________________________________

15
2

1a

1b

• Montera 1:a hörnelementet (15) samt
sockelelement (1a), (1b) samt (2) och
(3) med bruk. (Ca 5mm färdig fog.)
Håll avstånd 5-10 mm till bakomvarande
obrännbara vägg.

15
14

3

• Placera de tre distanshylsorna (14) på element (3)
samt montera det andra hörnelementet (15)

Bruk

• Förbered täljstenskassetten (enl separat anvisning)
och sätt den på plats ovanpå distanserna..
• OBS! Kontrollera löpande att elementen är i våg
samt att de inte flyttas ur sitt läge.

13
• Montera täljstensmagasinet (13)
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Monteringsanvisning
__________________________________
• Vid anslutning till befintlig murstock användes
inbyggt oisolerat rökrör (17).
Vid anslutning till stålskorsten monteras isolerad
modulskorsten i höjd med block (9).
Anslutningen mellan modulskorsten (19) och kassett
skall sidoförskjutas med 2 st 30-böjar (18).

15
Bruk

4a

4b

__________________________________
3

17

• Lägg ca. 5 mm bruk på element (3) vid sidan
av eldstaden.

19

18

• Montera element (4a) och (4b) på plats samt
rikta in dem i lod.
Passa in ramen (12) provisoriskt.
OBS! Ramen skall tas bort igen och monteras efter
puts och målning.
• Fyll väggspringan med bruk. Håll en list
på insidan så att inget bruk rinner ner.
OBS! Se till att elementen inte flyttas ur sitt läge.
• Applicera fogmassa i eldstadens stos.
Stryk ut massan så att ett jämnt (ca 5mm) skikt bildas.
Montera rökrör (17) i stosen.
Se till att det når ända ner till botten av eldstadens
stos. Stryk fogen jämn och täta både in och utvändigt.

17
5

• Montera övriga rökrör. I det fall anslutning skall ske
mot bef. murstock göres detta NU!
• Montera det fjärde hörnelementet (15) på plats
• Lägg bruk på element (4a) och (4b) och
montera element (5).

12

• Ta bort ramen (12).
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Monteringsanvisning
__________________________________
• Montera element (6) (7) och (8).

10

• Centrera rökröret och montera element (9)
Viktigt att det blir tätt så att ingen värme går
upp i taket oavsett skorstenslösning!
• Montera element (10).

9
8
7

Putsning av spisen
__________________________________
6

• I samband med putsning skall alla galler samt
skifferhällen (16) (tillbehör) provas in.
(Detta för att undvika att putsbruk sticker ut
och hindrar slutlig montering vilken skall ske
när spisen är målad och klar.)
• Efter putsning skall fogen mellan vägg och spis
kratsas ur och fyllas med vit mjukfog.
• 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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