GUIDE VID KAMINKÖP

Om Ni har trägolv, plastgolv eller av annat brännbart material så måste Ni täcka golvet
framför och på sidan av kaminen. Detta gör Ni snyggt och smidigt med våra glas- eller
plåtskivor som finns under rubriken tillbehör. Har ni klinker eller annat ej brännbart material
som golv behöver ni inte skydda det. Tänk på att det ska vara minst 10 cm av icke brännbart
material på vardera sida om kaminen och minst 30 cm framför kaminen.
Är ni hantverkare eller kunnig inom området så kan ni montera själva, men följ då
instruktionerna noga som finns under våra braskaminer. Samt att installationen alltid skall
besiktas av en sotare innan braskaminen tas i bruk.
Om ni har murstock behöver ni endast en röranslutning. Vi har röranslutningar,
inmurningsstos och övriga produkter som ni hittar under tillbehör. Om ni inte har befintlig
murstock behöver ni installera en ny skorsten. Då krävs det en som är isolerad och godkänd
för vedeldning. Sotaren skall alltid oavsett godkänna installationen innan skorstenen tas i
bruk. Vi erbjuder Schiedel Permeter som är en dubbelmantlad stålskorsten eller Isokern som
är en blockskorsten.
Om ni skall installera en ny skorsten som ändrar husets utseende så måste ni ansöka om
bygglov hos er kommun innan ni startar. Gäller det installation av en ny kamin där det
tidigare funnits en godkänd fungerande kamin så behövs inget bygglov eller bygganmälan
men tänka på att det skall stå i besiktnings protokollet som sotaren gör att byte av kamin skett.
Vid installation av en Permeter stålskorsten måste en bygganmälan göras ihop med en ritning
av rummet där kamin skall placeras.
Däremot krävs det att en sotare godkänner alla byten och ny installation.
Tänk även på att detta kan skilja sig mellan olika kommuner så kolla upp detta med
byggnadskontoret i din kommun
Kolla gärna på Brasvärmeföreningens hemsida:
http://www.brasvarmeforeningen.se/vet-du-det-har-om-eldning

