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1. FÖRE MONTERING
Kontrollera leveransen genast vid mottagning och meddela eventuella transportskador omedelbart till
chauffören.

1.1. Kontroll av leveransinnehållet
I en standardleverans ingår:
– skorstensdelar enligt följesedel och CE-märken 2 st.
– monteringsanvisning
Kontrollera så fort som möjligt att leveransinnehållet motsvarar följesedeln. Mottagaren bör
omedelbart meddela leverantören om eventuella brister, defekta eller felaktiga komponenter. Om
bristerna eller felaktigheterna beror på leverantören levererar denne nya komponenter så snabbt som
möjligt till arbetsplatsen. Tillverkaren och leverantören ansvarar inte kostnader som beror på indirekta
skador, förseningar, arbetsinställelser el. dyl.

1.2. Saker och bestämmelser som bör beaktas före montering
Kom ihåg att beakta E3-anvisningarna i Finlands Byggbestämmelsesamling angående bl.a.
skorstenens höjd i förhållande till takets högsta punkt.
Kontrollera även följande:
–
–
–
–
–

att skorstenens monteringstillstånd är i sin ordning
att skorstenens längd och innerrörets diameter motsvarar eldstadstillverkarens anvisningar
kontrollera att inga balkar för mellanbjälklag eller väggstomme finns i vägen innan du gör
genomföringsöppningar
om du på grund av eldstadens läge måste göra en förskjutning i tvärriktningen, skaffa
nödvändiga tilläggsdelar innan du påbörjar arbetet
försäkra dig i god tid genom mätning att en eventuell förlängning inte hamnar vid
mellanbjälklaget eller vattentaket

1.3. Skyddsavstånd och inkapsling
OBS! Försummelse av denna anvisning kan orsaka risk för eldsvåda!
Vid skyddsavstånd skall E3-anvisningarna i Finlands Byggbestämmelsesamling följas.
Byggnadsdelar av brännbart material skall placeras så långt från rökkanalens utsida att temperaturen
på dessa inte överstiger + 85°C, dock på ett avstånd minst 50 mm från skorstenens utsida.
På genomföringsstället med byggnadsdelar av brännbart material, t.ex. mellanbjälklag och övre
bjälklag, monteras förutom den isolerade delen också ett 100 mm tjockt skikt med brandsäkert
material, exempelvis bergull eller glasfiber/keramisk matta med en densitet på minst 100
kg/kubikmeter. Vid användning av Kastor K-genomföringscylinder behövs ingen ytterligare isolering.
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Skorstenens skyddsavstånd:
Om skorstenen omges av skåp- eller annat förvaringsutrymme får i inkapsling mot skorstensmanteln
inte sättas isolering, och kapseln bör förses med en luftspringa så att förvaringsutrymmet och
skorstenen inte överhettas.
Om man av någon anledning vill inkapsla skorstenen, bör kapseln tillverkas av obrännbart material
och man bör försäkra sig om en tillräcklig ventilation inne i kapseln. Vi rekommenderar att kontakta
brandinspektören på orten för noggrannare information.
För ett oisolerat anslutningsrör och förlängningsrör är skyddsavståndet 1000 mm. Detta avstånd kan
minskas 50 % med enkelt och 75 % med dubbelt lätt skyddsmaterial. Ett dylikt skydd kan göras av
t.ex. en 1 mm tjock metallplåt eller 7 mm tjock fiberarmerad cementplatta (inte pappersbelagd
gipsskiva). Mellan väggen och skyddsplattan skall finnas en ventilationsspringa på 30 mm. Skydden
får inte heller nå ända till golvet och taket.
Bredden och höjden på skydden bestäms enligt ovannämnda regel på 1000 mm så att
minimiavstånden som uppmätts från röret till den brännbara konstruktionen uppfylls. Undre delen av
den isolerade rökkanalen bör nå minst 400 mm under innertaket.
Den halvisolerade skorstenens reduceringsstycke kan finnas direkt under taket.
Skyddsavståndet mäts alltid från ett brännbart material till värmeanordningen eller rökröret. Vid
användning av anslutningsrör bör den isolerade skorstensdelen nå minst 400 mm under innertaket.

1.4. Ytbehandlingar
Normalt är skorstensmanteln av rostfritt stål. Manteln kan också målas på monteringsstället.
Målarfärger och ytbeläggningar som används bör lämpa sig för de beräknade maximitemperaturerna
och å andra sidan skall dessa också utstå belastningar från uteklimat. Vid en riktig användning
överstiger inte temperaturen i skorstenens mantel +80 oC.
I vissa utrymmen och på vissa värmeanordningar blir temperaturen mycket hög, t.ex. i bastun kan
temperaturen ovanför bastuugnen vara +250 oC. Yttemperaturen på en braskamin med
stålkonstruktion kan vid skorstensanslutningen tillfälligt stiga upp till +400 oC och temperaturen för
värmeanordningars anslutningsrör kan stiga till + 300 oC.
Om man vill ytbehandla dessa ställen, bör sådan målarfärg användas som uthärdar värme (minst
+500 oC).
Kastor-modulskorstenen kan på grund av exteriör beklädas i torra inomhusförhållanden med ett annat
metallhölje (rostfritt stål, koppar, mässing el. dyl.) dock så att detta inte försvårar kontrollen och
servicen av skorstenen. Vid behov skall mellan mantlarna ordnas luftventilation för att säkerställa en
tillräcklig nedkylning.
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1.5. Vanligaste monteringar med tillhörande komponenter
MONTERING OVANPÅ ELDSTADEN

INOMHUSMONTERIN BAKTILL

Regnskydd
Avslutningsdel

Förlängningsmodul

Tätning av vattentak
Förlägningsmodul
Genomföringsstöd

Förlägningsmodul
Genomföringsstöd

Förlägningsmodul

Inledningsdel
Vinkelmodul
Förlängnings –
modul
med sotlucka
Fotdel, justerbar
höjd (60-520 mm)

Bild 1. Vanligaste monteringar med tillhörande komponenter
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2. MONTERING
En Kastor-skorsten består av moduler som ansluts till varandra dvs. av element med specialdelar.
Den kan monteras antingen i en färdig eller i halvfärdig byggnad. Det är bäst att göra
genomskärningar genom vattentaket i en färdig takyta. På så sätt säkerställer man att
genomskärningarna alltid kommer på rätt plats.
Kastor -skorstenen levereras i delar (se punkt 2.3). Skjut delarna in i varandra och fäst fogen med en
förbandsring. Räfflorna i förbandsringen och skorstensmanteln böra vara mittemot varandra innan
dessa spänns fast.
CE-märket som medföljer förpackningen skall fästas nära skorstenens underdel eller i skorstenen på
ett synligt ställe och montören bör skriva monteringsdatumet och bekräfta detta med sin
namnteckning. Det andra märket bifogas till husets dokument, ifylld med ovannämnda uppgifter.
Läs punkt 5. Saker, regel och bestämmelser som skall beaktas i slutet av anvisningen före
monteringen.

2.1. Fundament
Fundamentet bör vara orörligt, horisontalt och tillräckligt stabilt, och det bör bära skorstens vikt och
övriga belastningar beroende på belastningsfaktorerna. Skorstenen kan också stödas mot eldstaden
om denna är dimensionerad att bära skorstenens vikt och att skorstenen blir tillräckligt stabil.
Skorstenen skall alltid monteras vertikalt.
Monteringssätt är:
– bakom eldstaden, ovanpå golvet med stöddelarna
– ovanpå eldstaden med stöddelarna
– på byggnadens vägg stödd mot väggen
– på byggnadens vägg på ett gjutet eller liknande stadigt fundament
Om dessa monteringssätt inte kommer i fråga bör man alltid kontakta myndigheter och Kastor Oy. Vid
utvärdering av fundamentets bärkraftsbehov bör utgående från värden i tabellen nedan beaktas
skorstenens totalvikt, därtill själva eldstadens vikt vid montering av skorstenen ovanpå eldstaden och
punktvis belastning som av eldstaden riktas mot golvet. Eldstadens belastningshållfasthet bör utredas
av eldstadstillverkaren.
Skorstenarnas vikter är:
KC-100
c. 10 kg/m
KC-130
c. 11 kg/m
KC-150
c. 13 kg/m
KC-180
c. 14 kg/m
KC-225
c. 17 kg/m
Vid fästning av bottenplattan KC-01 i väggen bör man försäkra sig om konstruktionernas hållbarhet
(av konstruktionsplaneraren) och också om att KC-01 fästs tillräckligt stadigt för att bära den tänkta
belastningen.
Skorstenen får inte monteras så att vikten ligger på anslutningsröret i väggens genomföringssegment
eller på eldstadens horisontala del så att skorstenen skulle belasta dessa. De är inte bärande
konstruktioner. Bottenplattan kan monteras med den vassa spetsen uppåt eller neråt. Skorstens vikt
får inte belasta vinkelmodulen utan den skall stödas på något annat sätt.
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2.2. Stöd för skorsten och snöhinder
Kastor-skorsten stöds inom ramen för skyddsavstånden enligt följande:
Inomhusmontering: Skorstenen står antingen ovanpå eldstaden på golvet. Om det är fråga om en
normal rumshöjd (under 4 m), uppnås det nödvändiga stödet i sidled vid genomföringsställen av
mellanbjälklaget och vattentaket med tilläggsdelar (beakta skyddsbestämmelserna). Om den fria
höjden överstiger 4 meter, stöds skorstenen till konstruktionerna t.ex. med hjälp av stagstöd eller
väggfästen KC-386 eller KC-389. Om ett oisolerat anslutningsrör förlängs med ett oisolerat
förlängningsrör, kan den fria ostödda höjden maximalt vara 2 meter.
Ovanför vattentaket: Skorstenen bör stödas med stagstöd eller med en stödbalk om den fria höjden
överstiger 3 m.
Utemontering: Skorstenen står antingen på ett vinkelunderlag KC-10 eller på en stadigt gjuten
grundplatta el. dyl. Skorstenen stöds mot väggen med väggfästen KC-386 eller KC-389.
Väggfästen KC-386 eller KC-389 som monteras minst i vartannat skorstenselement. Den delen av
skorstenen som kommer ovanför vattentaket stöds som ovan framförts. Väggfästet fästs i väggen så
att väggkonstruktionen och själva fästningen uthärdar belastningar från skorstenen (kontrollera av
konstruktionsplaneraren).
Om det finns risk för att snö och is samlas på taket och belastar skorstenen och den eventuella
gummitätningen på vattentaket eller tätningsstycket, bör den skyddas med ett snöhinder.
Se monteringsanvisningar i avsnitt 2.10.1 och 2.10.2

2.3. Skorstenens höjd och förlängning
Modulskorstenens konstruktionsmässiga maximihöjd är 30 meter. Med den konstruktionsmässiga
höjden avses skorstenens egen längd.
Beakta även E3-anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling angående skorstenens höjd i
förhållande till takets hösta punkt!
När skorstenen monteras ovanpå eldstaden med ett oisolerat anslutningsrör är den
konstruktionsmässiga maximihöjden tillsammans med anslutningsröret 5 meter.
Också eldstadens konstruktion har en inverkan på skorstenens maximihöjd (se punkt 2.1 fundament).
Om skorstenen har en vinkelmodul KC-17, är maximihöjden 5 m ovanpå förflyttningen. Obs. stöd. Se
punkt 2.9.9 vinkelmodul KC-17.
Skorstenens maximihöjd bestäms enligt taklutning och takets form, eldstadens dragbehov och
miljöförhållanden (t.ex. i dalar, sluttningar, en stor björk i närheten av skorstenen osv.). Denna höjd
skall fastställas av myndigheterna och eldstadstillverkaren. Ibland kan det vara så att tillräckliga
dragförhållanden inte uppnås vid användning av skorstenens minimihöjd. Då är det lätt förlänga
skorstenen genom att montera en förlängningsmodul under avslutningsdelen KC-32. Kontrollera
behovet av stödet (se punkt 2.2)
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OBS! Obs! Då skorstenen genomskär takfallet på ett annat ställe än
nära takåsen förlängs skorstenen med 10 cm per takfallsmeter mätt
från takåsen.

Höjddimensioneringsbild enligt E3-anvisningen 1,0 m = brandsäkert tak 1,5 m = flis- eller spåntak

2.4. Justering av skorstenens höjd
Grundhöjden bestäms enligt nödvändigt modulantal. Finjusteringen görs enligt följande:
Det oisolerade anslutningsröret eller stödsegmentet (KC-03) sågas av med järnsåg eller
vinkelslipmaskin till lämplig längd. Avsågningen bör göras absolut så att avsågningsytan (röränden)
befinner sig i rak vinkel i relation till rörets längdriktning. För ett oisolerat förlängningsrör finns ett
anslutningsrör. Under en skorsten som byggs på golvet kan göras en förhöjning t.ex. att gjuta av
betong, då det är möjligt eller på ett annat tillräckligt stadigt sätt. Man får inte förlänga en skorsten i
dess övre del enbart med en rökrör.

2.5. Anslutning av moduler till varandra och till eldstäder
I nedre delen av den isolerade skorstenen monteras först en inledningsdel som passar för eldstadens
anslutningssätt.
Modulerna ansluts till varandra enligt följande:
Den bredare övre änden (s.k. hondel) i modulernas innerrör kommer uppåt. Modulen som kommer
ovanför sänks ovanpå modulen i rak ställning för att säkerställa att rören och isoleringarna ligger tätt
och rakt mot varandra. Efter montering av skorstenen spänns modulerna för innerrören mot varandra
genom att lätt slå på dessa från skorstenens topp nedåt med en plankbit och en hammare på 1,5 kg
eller motsvarande. Obs! Detta skall göras före monteringen av avslutningedelen.
Också de yttre mantlarna bör ligga rakt och tätt på plats. Dessa ansluts till varandra med en
förbandsring. Mot räfflorna och upphöjning i anslutningsringen finns i manteln motsvarande räfflor vid
vilka ringen fästs. Ringen spänns till med skruvarna. Undvik att spänna för hårt! Vid behov kan
låsningspunkten vridas mot väggen.
Om du behöver lösgöra modulerna från varandra, handla enligt följande:
Lyft manteln och isoleringen från den underliggande modulen så mycket att anslutningsstället syns.
Slå sedan med en träbit på innerröret i sidled så att röret lösgörs. Slå inte för hårt.
När eldstaden ansluts till modulskorstenen med ett anslutningsrör och eventuellt med dess
förlängningsrör:
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Kastor tillverkar för sina eldstäder anslutningsrör som passar direkt på skorstenarna. För stenugnar
som ansluts ovanpå och vid sidan finns egna anpassningsstycken.
För eldstäder från andra tillverkare tillverkar Kastor anpassningsstycken enligt mått. I vissa fall har
eldstäderna redan färdigt ”anpassningshylsor” för skorsten, t.ex. kakel- och täljstensprodukter samt
vissa olje- och pelletpannor. Jordgaspannorna kräver avledning av kondensvatten. Även för detta
finns nödvändiga element.

2.6. Tätning av vattentaket och delarna ovanför vattentaket
Genomskärning genom vattentaket för skorstenen bör göras noggrant för att förebygga läckage. Vid
tätning av vattentaket kan användas KC-tätning mellan vattentak och skorsten av gummi eller ett
tätningsstycke som finns för olika lutningar. Man bör också sköta om tätning av underlagstaket.
Underlgstaket får inte monters direkt på skorstenens mantel. Underlagstaket fästs vid en
skyddscylinder som placerats runt skorstenen, t.ex. med uretanbaserad limkoncentratmassa.
Timmerbyggnader sjunker en aning som nya och detta bör beaktas vid tätning och när man sköter om
skicket på dessa. Se punkt 5.6 skyddsavstånd och inkapsling.

2.7. Genomföringar genom väggar och konstruktioner
En Kastor-skorsten kan också föras genom väggar och konstruktioner med hjälp av nödvändiga
moduler och specialdelar. Det är speciellt viktigt att undersöka husets konstruktioner innan
skorstenens slutliga plats bestäms och försäkra sig om att genomskärningar inte försvåras på grund
av konstruktioner eller kraven för skyddsavstånd. Någon belastning från skorstenen eller husets övriga
konstruktioner får inte läggas på genomföringsmodulerna.
Skorstenens höjd och modulantal/längder bör väljas och monteras så att fogen mellan modulerna inte
hamnar i mellantaket och den övre gränsen av vattentaket. Detta är ytterst viktigt vid användning av
KC-tätning av gummi mellan vattentak och skorsten. Längden av väggarnas genomskärningar i
horisontalled kan maximalt vara 1 000 mm med beaktande av skorstenens längd och
dragförhållanden.
Se punkt 5.6. skyddsavstånd och inkapsling.

2.8. Specialfall
Olje- och jordgaspannor:
- i skorstenar används inget regnskydd
Jordgaspannor:
- tömning av kondensvatten bör ordnas med nödvändiga specialdelar
Antracitpannor:
- metallskorstenar lämpar sig inte för detta bränsle
Flispannor:
- har ett stort dragbehov, justeringarna bör vara korrekta (sotbrand)
Blåsiga förhållanden:
- tillräckligt antal av stagstöd och ett tilläggsskydd för att förhindra vatten att komma in i skorstenen
Två eldstäder:
Dessa kan kopplas till samma rökkanal, om man använder samma bränsle i dessa och eldstäderna
finns i samma våning och i samma bostad. Dessutom bör bägge skorstenarna ha egna rökspjäll.
Skorstenens storlek bör väljas så att den är tillräcklig också då båda eldstäderna används samtidigt.
Snölaster:
- snöhinder monteras för att snön inte skadar skorstenen
Bygganden har maskinell avluftning, undertryck i rummet, ventilation eller annars en situation med
undertryck:
- en takfläkt monteras i skorstenar
Horisontala drag:
- dessa är förbjudna med undantag av korta anslutningsrör eller genomföringar. Man bör alltid se till
att draget är tillräckligt.
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2.9. Modulspecifika anvisningar
2.9.1. Inledningsdel KC-37 och KC-37GW
Monteras alltid nederst då skorstenen monteras ovanpå eldstaden. Då skorstenen monteras bakom
anordningen är inledningsdelens plats alldeles bakom anordningen.
Se monteringsexempel, avsnitt 2.11.1. och 2.11.2.

2.9.2. Avslutningsdel
Monteras alltid ovanpå den översta förlängningsdelen.

2.9.3. Förlängningsmoduler KC-13, KC-14 och KC-15
Förlängningsmodulerna KC-13 (1000 mm), KC-14 (500 mm), KC-15 (250 mm) är raka moduler som
monteras så många mellan inledningsdelen KC-37 och avslutningsdelen KC-32 att skorstens längd
uppfyller bestämmelserna.
Observera också modulernas dimensionering och placering så att fogen på dessa inte hamnar på
genomskärningsstället för mellanbjälklaget och vattentaket. Förlängningsmodulerna monteras alltid
med ”honsidan” uppåt och fästs vid varandra med en förbandsring. Förlängningsmodulerna får inte
förkortas!

2.9.4. Halvisolerat adapterstycke KC-37B
Fästs vid den helisolerade skorstenens nedre ände för att ändra skorstenens diameter så att den
passar i de halvisolerade modulerna.

2.9.5. Halvisolerade förlängningsmoduler KC-13–32 och KC-14–32
Som normala förlängningsmoduler, men isoleringen och diametern är mindre.

2.9.6.Halvisolerad inledningsdel KC-37–32
Som en normal inledningsdel.

2.9.7. Vinkelmodul

KC-317

Då skorstenen monteras bakom eldstaden eller utanför väggen använd en vinkelmodul med
anslutning för koppling av anordningen. Skorstenen förlängs uppåt från vinkelmodulen alltid med
förlängningsmoduler.
Det är också möjligt att få en sotningslucka till vinkelmodulen om den horisontala leden är så lång att
det inte annars är möjligt att sota den. Inledningsdelen som ansluts till vinkelmodulen ansluts tätt till
anordningen genom att använda ett anpassningsstycke.

2.9.8. Väggenomföringsmoduler
Används förlängningsmodulerna KC-13, KC-14 och KC-15
Det är absolut förbjudet att ha horisontala drag i skorstenar med undantag av skorstenar försedda
med rökgasfläkt. Dessa moduler (max.1000 mm utan fläkt) får endast användas till genomföringar
genom väggen då skorstenen monteras antingen i ytterväggen eller i ett annat rum.
I den ena änden av genomföringsmodulen monteras en inledningsdel KC-37 eller KC-37GW och
eventuellt ett anpassningsstycke till värmeanordningen och den andra änden ansluts till en
vinkelmodul på samma sätt som beskrivits för KC-317.
Om den andra änden av genomföringsmodulen ansluts till en murad braskamin bör rökröret nå ända
till eldstadens inneryta. Mellan teglet och röret bör lämnas ett rörelsemån på ca 5 mm som tätas med
obrännbar bergull eller keramisk isolering. Från genomföringssegmentet avlägsnas mantel och
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isolering motsvarande murningstjockleken genom att såga av den t.ex. järnsåg. Den isolerade
skorstenen bör placeras tätt mot braskaminens yta. OBS! se punkt 5.6. skyddsavstånd och inkapsling.

2.9.9. Vinkelmodul KC-17
En vinkelmodul ligger i 30 graders vinkel, med vilken kan göras en förskjutning i tvärriktningen genom
att placera två vinklar ovanpå varandra. Dessa används bl.a. för vridning av takgaller. Förskjutningen i
tvärriktningen kan ökas genom att i dessa vinklar placera en förlängningsmodul av nödvändig längd.
Förskjutningen i tvärriktningen bör stödas väl från den övre och undre sidan. Observera
skyddsavståndet 50 mm till brännbart material.

2.9.10 Modul med rökspjäll KC-432 och KC-436
En modul med rökspjäll används då ett rökspjäll behövs i en isolerad skorsten. Modulen monteras i
skorstenen mellan de övriga elementen på en sådan höjd att det kan lätt användas. I braskaminer av
sten är platsen för modulen med rökspjäll vanligen direkt ovanför braskaminen (t.ex. inledningsdel KC37). Fabriksmonterade braskaminer av sten levereras med ett innerrör från braskaminleverantören, till
vilket inledningsdelen ansluts. Modulen med rökspjäll monteras alltid med en ”hondel” och fästs vid
andra moduler med en förbandsring.
OBS! Modulen med rökspjäll får inte monteras i utomhusutrymmen som utsätts för fukt!

2.9.11. Spjällanordning J130S141 och J103S142
En spjällanordning används i skorstenen i samband med oisolerade anslutningdsrör.
Spjällanordningens plats är mellan anslutnignsröret och inledningsdelen. Spjällanordningen monteras
så att dess större öppning riktas uppåt.

2.9.12. KC-Genomföringscylinder
Man rekommenderar att en genomföringscylinder används tillsammans med innertaksringarna KC150R, KC-151R, KC-152R och KC-153R som brandskydd för genomskärning genom tak och väggar
av brännbart material. Ett annat alternativ är att montera ett ullskikt på 100 mm som monteras runt
skorstenen. Cylinderns längd är 500 mm och har en isolering på 50 mm, som är en tillräcklig isolering i
kombination med en plåtcylinder.
Gör ett hål som är 105 mm större än skorstensmanteln för genomföringscylindern. Skorstenen stöds
vid genomföringsstället med en innertaksring (KC-150R – KC-153R beroende på takets lutning) med
en flänsbredd på 76 mm.
I skorstenar för bastuugn bör man tillägga isolering 50 mm utanför cylindern (t.ex. brandull).

2.9.13. Förlängningsmodul med sotlucka KC-10
En förlängningsmodul med sotlucka används då skorstenen inte kan sotas från sin övre eller undre
del. Exempelvis om skorstenens övre del ligger så mycket högre än vattentakets yta, att sotningen
ovanifrån inte lyckas. Förlängningsmodulen med sotlucka monteras med ”hondelen” uppåt mellan
övriga modulerna på en bekväm sotningshöjd. Förlängningsmodulen med sotlucka fästs vid andra
moduler med en förbandsring.

2.9.14. Fotdel KC-03
Då skorstenen börjar från golvet eller utanför väggen används i dess nedre del en fotdel. Fotdelens
plats i skorstenen är vanligen direkt under förlängningsmodulen med sotlucka. Fotdelen fästs vid
golvet med skruvar som passar för golvmaterialet. Fotdelen kan förkortas genom sågning och den har
avledning av kondensvatten. Då fotdelens plats anpassas i skorstenen (rököppningens höjd), kan
denna regleras steglöst genom att från övre delen såga av den överflödiga längden.
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2.9.15. Bottenplatta KC-09
En bottenplatta används då skorstenen monteras utanför väggen, då en bottenplatta för väggfästning
KC-01 används.

2.9.16. Bottenplatta för väggfästning KC-01
En bottenplatta för väggfästning används då skorstenen monteras i väggen så att den inte stöds mot
underlaget. Bottenplattan för väggfästningen fästs i väggen så att väggkonstruktionen och fästsättet
bär skorstenens hela belastning (konsultera konstruktionsplaneraren). Bottenplattan för
väggfästningen levereras alltid så att delarna som fästs i väggen och bottenplattan KC-01 som
kommer ovanpå detta är separata och dessa hopsätts på monteringsplatsen. Konsolerna i
bottenplattan för väggfästningen kan monteras med den vassa spetsen uppåt eller neråt.

2.9.17. Väggfäste KC-386 och KC-389
Ett väggfäste används alltid då skorstenen förs utanför väggen eller den kommer inomhus i ett så högt
utrymme att den måste stödas i sidled. Väggfästet stöder skorstenen endast i sidled och det får inte
bära skorstenens vikt. Fästet fästs i väggen på ett sätt som är lämpligt för konstruktionen. Väggfästen
måste finnas med minst 3 meters mellanrum. Väggfästets avstånd från väggen kan justeras.

2.9.18. Hållare för staglinor KC-42
Denna del används när skorstenen når så långt över vattentaket att fria längden blir över 3 m. Den
måste också användas när mer än tre förlängningsställen (t.ex. förlängningsmodul med sotlucka) finns
ovanför skorstenens fasta stöd. Hållaren har ett fäststöd för tre stagstöd. Vid användning av stagvajer
skall det finnas stagvajer åt tre håll för att uppnå ett nödvändigt sidostöd. Som stagstöd kan också
användas styvt, tillräckligt tjockt järn, såsom järnstänger, vinkeljärn el. dyl. Om skorstenen ligger
utanför väggen, används styva stöd då det räcker att endast stöda mot taket. Vid fästning av staglinor
bör beaktas att en timmerbyggnad alltid sjunker ihop en aning som ny och detta kan orsaka att
stagstöd lossnar.

2.9.19. Innertaksringar KC-150R, -151R, -152R, -153R
Dessa används som stöd och för putsning av hålet vid genomföring genom att fästas på taket med
skruvar och lämpligt lim. Dessa innertaksringar finns för olika taklutningar och olika
skorstensdiametrar. Vid beställning anger beteckningen KC-15x den lämpliga taklutningen och önskad
skorstensdiameter (100, 130, 150,180 mm) bör anges vid beställningen. Se tabellen nedan:
Innertaksring
KC-150R
KC-151R
KC-152R
KC-153R

lämplig taklutning
0 – 15o
16 – 30o
31 – 40o
41 – 45o

finns för skorstensdiametrar Ø
100, 130, 150, 180 mm
100, 130, 150, 180 mm
100, 130, 150, 180 mm
100, 130, 150, 180 mm

2.9.20. Anslutningsrör S-30
Ett anslutningsrör används då skorstenen inte behöver vara isolerad ända från anordningen såsom för
bastuugnar och kaminer. Rören är dimensionerade både för skorstenar i olika storlekar och för olika
anordningar enligt deras rököppningar. Anslutnignsrören kan förkortas genom sågning och förlängas
med förlängningsrör (se följande punkt). Vid användning av oisolerat anslutnignsrör bör beaktas att
skyddsavståndet är minst 1000 mm. Om man måste förkorta röret genom sågning, bör avsågningen
absolut ske så att röränden står i rät vinkel i förhållande till rörets längdriktning. Anslutningsröret fästs i
eldstaden med hjälp av en anpassningshylsa. Skorstenen ansluts till rörets övre ände så att den undre
delens rökrör för inledningsdelen KC-37 går in i eldstaden. Vid användning av spjällanordningen
J130S141 och J103S bör den placeras mellan anslutningsrörets övre ände och inledningsdelen.
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2.9.21. Förlängningsrör S-31
Ett förlängningsrör används för att förlänga ett oisolerat anslutningsrör då man önskar ha en oisolerad
del längre än 1000 mm. Förlängningsröret medföljs av en anslutningshylsa med vilken rören
hopfogas. Längden hos en oisolerad rökkanal kan justeras genom att såga av förlängningsröret till
behövlig längd (se punkt justering av höjden). Avsågningen bör absolut göras så att röränden står i rät
vinkel i förhållande till rörets längdriktning. Den gemensamma längden av S-30 och S-131 får aldrig
överstiga 2000 mm.

2.9.22. Murningsplatta S-32
En murningsplatta används då en isolerad skorsten ansluts direkt ovanpå en murad braskamin eller
en murad skorsten förlängs med en modulskorsten. Murningsplattan ger det nödvändiga stödet så att
fogen mellan den murade delen och modulskorstenen är stadig. Vinklarna har färdiga hål för fästning.
Plattan fästs i den murade delen på lämpligt sätt, t.ex. med kilbultar. Bulten får inte spännas för hårt så
att murningen spricker. Vid förlängning av den murade skorstenen bör i övre delen av den murade
skorstenen gjutas en platta på vilken murningsplattan monteras. Murningsplattan med underlagen bör
absolut vara i horisontalt läge!

2.9.23. Adapter
En adapter dvs. ett anpassningsstycke används då en anordning ansluts till skorstenen vilkens
rököppning är av annan storlek eller av annan form än skorstenens rökrör. Anpassningsstycket
tillverkas enligt mått så att det ansluter tätt ovanför eldstadens rökrör. I övertryckspannor tätas fogen
med ett keramsikt band. Fogen bör vara gastät. Vid planering av anslutning och anpassning bör man
tänka på sotningen av rökkanalen/eldstaden.

2.9.24. Regnskydd KC-33
Regnskydd monteras direkt i avslutningsdelen och det bör vara löstagbart för sotning vid behov.
Regnskyddet används endast i samband med fasta bränslen.

2.9.25. Vindskyddande regnskydd KC-93
Används då skorstenen är utsatt för vind som är starkare än normalt. Regnskyddet används endast i
samband med fasta bränslen. Innehåller även en avslutningsdel.

2.9.26. Regnkrage (tätning mellan vattentak och skorsten) KC
Regnkragen passar för filt- och plåttak samt för vartti- och tegeltak med en lutning under 0 – 45, om
profilerna på dessa inte utgör ett hinder för att gummit rättar sig bra och limmet har god hållfasthet.
Dessutom rekommenderas det att man använder en förlängningsplåt för skorstenen (KCFörlängningsplåt för vattentaket 1250 mm x 800 mm av rostfritt stål). Plåten bör nå ända från takåsen
till regnkragens bakre kant, genom att använda ett nödvändigt antal ovannämnda förlängningsplåtar.
En förlängningsplåt monteras minst 50 mm ovanpå regnkragens bakre kant.
Om genomföringen genom vattentaket träffar en maskinskarv, bör ett plåtslageri montera
förlängningsplåten.
Regnkragen limmas fast i taket (vi rekommenderar t.ex. Würth- tai Sikaflex-lim/koncentratmassa eller
en motsvarande produkt). Innan tätningen mellan vattentaket och skorstenen kan limmas fast på plats
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bör taket vara helt torrt. Det räcker inte att t.ex. ytan på takteglet känns torr utan det måste vara torrt
även inuti. Vid montering bör också limtillverkarens anvisningar följas gällande temperaturerna.
Monteringsskeden:
1. Öppna gummikragens skorstenshål så att det är lagom stort för skorstensdiametern enligt
följande:
• skär ett snitt med kniven på framsidan av rivningsflikens i skorstenens ytterdiameter på rätt
ställe:

2.

3.
4.
5.

Skorsten
(innerdiameter)

Ytterdiameter

Markering av
rivningsstället

100
130
150
180
225

220
250
270
300
335

225
250
275
300
350

Utan markering,
räcknas från inre
krets
1
2
3
4
5

• dra bort en bit från rivningsfliken som är mindre än den önskade öppningen
• dra försiktigt regnkragen ovanpå skorstensmanteln genom att sträcka på den.
Kontrollera att regnkragen ansluter mot taknivån enligt takets lutning. På ett tegeltak formas den
del som limmas mot vattentaket genom att man trycker denna del så att den passar för
tegelprofilen och monteras så att den övre delen kommer minst 50 mm under det översta teglet
och minst lika mycket ovanpå det nedre teglet.
Kontrollera att den inte överstiger det nedre teglets kant, kapa vid behov till passande längd.
Limma fast den delen av regnkragen som kommer mot vattentaket i takbeläggningen med
lim/koncentratmassa.
Gummits överdel tätas mot skorstensmanteln med en klämmare (medföljer paketet).

2.9.27. KC-Vattentakets tätningsstycke (inkl. stormkrage)
Tätningsstycken finns för olika taklutningar (5 – 15o, 16 – 25o, 26 – 35o, 36 – 45o). Med ett
tätningsstycke bör man ALLTID använda en stormkrage.

Plåttak:
Fästs vid takytan med farmarskruvar och dras med hjälp av förlängningsplåtar ända till takåsen. En
stormkrage fästs 20 mm över tätningsstycket, fästet spänns och spacklas fast på skorstenens yta.
Fästningsstycket fästs inte vid skorstenen på något sätt, skorstenen bör kunna röra sig fritt. Under
vattentaket används innertaksringar för att stöda skorstenen.
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2.10.1. Monteringsexempel
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2.10. Vinkelmoduler

MODELL

FÖRLÄNGNINGSMODULENS
LÄNGD (A) (mm)

FÖRSKJUTNING
I TVÄRRIKTNINGEN
(B) (mm)

STIGNING
(mm)

VINKELMODULENS
VINKEL

--

116

371

250

209

532

30o
30o

500

334

749

30o

1000

584

1182

30o

FÖRSKJUTNING I
TVÄRRIKTNINGEN
2 x vinkelmodul
2 x vinkelmodul +
förlängningsmodul 250
2 x vinkelmodul +
förlängningsmodul 500
2 x vinkelmodul +
förlängningsmodul 1000

FÖRLÄNGNINGSMODUL 250

VINKELMODULE 30O
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3. SKORSTENENS ANVÄNDNING
Se till att skorstenen sotas regelbundet och kontrollera skorstenen visuellt minst en gång om året.
Skorstenens livslängd påverkas främst av material som bränns i eldstaden samt förbränningssättet.

4. UNDERHÅLL AV SKORSTENEN
Ett gott underhåll av skorstenen omfattar att skicket kontrolleras tillräckligt ofta, t.ex. en gång i
månaden och vid behov med hjälp av en sotare. Om skorstenen stått en längre tid oanvänd, bör man
före användningen av eldstaden försäkra sig om dess skick och att rökkanalen inte är tilltäppt (t.ex.
fågelbo el. dyl.).
En Kastor-skorsten sotas med nylonborste eller med en borste av rostfritt stål. En förlängningsmodul
med sotlucka KC-10 monteras på behövliga ställen för att underlätta sotningen. Ställen för
förlängningsmodulen med sotlucka är bl.a. nedre delar, sidoanslutningar eller på vattentaket om
skorstenen är så lång att sotning ovanifrån inte lyckas.

5. SAKER, REGLER OCH BESTÄMMELSER SOM BÖR
BEAKTAS
Kastor-skorstenar är avsedda att användas endast enligt bestämmelserna angivna för olika eldstäder,
som rökkanaler för tillåtna rökgaser. Rökgaser (t.ex. värme, skadeämnen) som avviker från
bestämmelserna kan skada skorstenen. Det är förbjudet att bränna plast och i allmänhet ämnen som
innehåller plast (möjlighet att bilda bl.a. saltsyra) för att förhindra skador i rökkanalen. Också olika
limämnen kan innehålla plast och övriga skadeämnen, limmade stycken får inte brännas i eldstaden.
Försäkra dig alltid om att eldstaden med hjälpanordningar är i ett sådant skick att brandgaserna är så
rena som möjligt. Rökkanalens skick bör kontrolleras tillräckligt ofta, t.ex. en gång i månaden!
Förutom dessa anvisningar och myndighetsbestämmelserna bör också anvisningarna av eldstadens
tillverkare beaktas, likaså de begränsningar som eldstädernas effekter ställer för olika skorstenstyper.
Därtill förutsätts att rökgasernas temperatur inte får överstiga 600°C vid användning av eldstaden med
undantag av kortvariga överskridningar. Rökgastemperaturerna för bastuugnarna kan ibland vara till
och med så här höga.
Man bör beakta att i rökkanaler enligt byggnadsbestämmelserna (E3) inte får göras långa horisontala
drag, utan att draget säkerställs exempelvis med rökgasfläkt. Det som framförs i denna anvisning
gäller endast komponenter som Kastor Oy tillverkat. Kastor Oy ansvarar inte för komponenter av
andra tillverkare som har anslutits till system som vi levererat.
Vid eventuella osäkra fall bör kommunal brandbesiktningsman eller tillverkare kontaktas. Sotbrand,
även släckt, skall enligt myndighetsbestämmelserna alltid informeras till den lokala larmcentralen.

Skorstenen måste kontrolleras efter en sotbrand på grund av den höga
temperaturen.
Varning: Försummelse av dessa anvisningar och myndighetsbestämmelserna kan skada rökkanalen
och orsaka eldsvåda o.a. farosituationer.
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5.1. Garanti
Kastor-produkter är högklassiga och pålitliga. Kastor ger modulskorstenarna 10 års fabriksgaranti mot
tillverkningsfel. Garantin gäller ej för skador som beror på att skorstenen använts felaktigt eller i strid
mot anvisningar, se avsnitt 3.

5.2. Tekniska data
Kastor modulskorstenen är godkänd och CE-märkt i enlighet med kraven SS-EN 1856-1 gällande
metallskorstenar:
Certifikat: CE 0036 CDP 90286 001
KASTOR CHIMNEY EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50060 G50
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50060 O50
SS-EN 1856-1 produktstandard
T600
temperaturklass
N1
tryckklass
D/W
kondenseringsklass
V3/V2
korrosionsklass
L50060
materialklass
G50
sotbrandklass, skyddsavstånd till brännbara konstruktioner

T600 Temperaturklass:
Rökgasernas temperatur i skorstenen får inte överskrida 700 oC.

D/W användningsklasser:
Kastor KC är godkänd för rökgaser både för torra (D, ved- och pelletdrivna) och fuktiga (W, gas- och
lättoljedrivna) bränslen från eldstäder och pannor.
L50060 Materialtyp och materialets tjocklek:
Syrafast stål 1 mm
G Sotbrandklass:
Kastor är resistent mot sotbrand
Skyddsavstånd till brännbara konstruktioner:
50 mm
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