
5 enkla steg 
- så här tänder du upp



Otillräckligt skorstensdrag
leder vanligtvis till problem

• Problem att tända brasan

• Röknedslag i rummet

• Sotade glas i braskaminen

• Elden slocknar

• Sot och röklukt från eldstaden



Vi har tagit fram 5 enkla steg som vi 
rekommenderar att du följer om man vill 
tända brasan ordentligt i din spis eller 
braskamin

Om du fortfarande har problem med att få brasan att tända, om 
glasrutan sotar till eller om du tycker att det kommer ut rök i 
rummet fastän du följer dessa steg, så kanske dina problem beror 
på dåligt skorstensdrag.



Steg 1
Gör i ordning eldstaden

• Rengör spisen och töm asklådan

• Se till att spjället eller luftventilerna är öppna så att luft kan nå 
förbränningen



Steg 2
Använd rätt typ av bränsle

Använd bara torrt trä – högst 20 % fuktighet och helst torkat under 
minst ett år. Vi rekommenderar ved av rönn, bok, ek, ask, lönn eller 
björk. Använd aldrig tryckimpregnerat trä.

• Använd tidningar eller tändblock och finspäntad tändved för 
att starta brasan. 

• Elda aldrig med avfall, t.ex. reklambroschyrer, veckotidningar, 
mjölkförpackningar, kartonger eller trä som är målat eller 
behandlat.

• Använd inte fuktig ved! Det ger bara lite värme, sur rök i rummet 
och sotbeläggningar på glasrutan i braskaminen. Dessutom 
skapas stora mängder sot och tjära, som kan ge skorstensbrand.



Steg 3
Gör allt klart för att tända 

• Placera 2-3 bitar av brinnande trä, dvs stora stockar i botten.

• Placera finspäntad tändved på kors och tvärs på toppen av de 
stora bitar av trä. Använd små bitar av fnöske.

• Lägg tändpåsar eller tändblocket överst. Du kan också 
använda papper, men undvik tidningar då de svärtar glasen på 
braskaminen. 



Steg 4
Tänd

• Tänd eld på tändpåsen eller tänblocket. 

• Den finspäntade veden antänder nu de större vedträna.

• Om luftventilerna inte ger tillräckligt med luft, kan braskaminens 
lucka få stå på glänt tills elden har tagit sig ordentligt. 

 
Har du en rökgasfläkt monterad på skorstenen så är det bara att 
tända brasan och stänga luckan! Elden tar sig på några minuter.



Steg 5
När elden fått ordentlig fart 

• När elden fått fart, lägger man på större vedträn och 
ställer in dragventilerna enligt tillverkarens anvisningar, 
så att man kan styra temperaturen. Eldstaden får aldrig 
fyllas för mycket, och vedträna får inte vara för stora. Det 
är bättre att fylla på nytt bränsle lite oftare. 

• Med torr ved och rätt lufttillförsel tar sig elden fort. 

• Stäng inte ventiler och spjäll innan elden har slocknat 
helt.



Om detta inte fungerar

Om brasan inte vill ta sig eller att det ryker in, kan de vara så att din 
skorsten inte har full funktion. Orsaken till detta kan vara många 
men de vanligaste är:

• Fel dimensionerad skorsten

• Ventilationssystem som orsakar bakdrag

• Väder och vind som stör självdraget

Genom montera en rökgasfläkt från exodraft, får du alltid de 
optimala funktioner och optimal förbränning i kaminen eller 
spisen.



Brandlarm

Installera alltid ett brandlarm i samma rum som 
eldstaden, och lämna aldrig en tänd brasa utan tillsyn.

Förvara inte bränsle nära varma ytor, t.ex. intill 
braskaminen. 

Det är viktigt att skorstenen sotas regelbundet för att 
undvika skorstensbränder och andra problem. 



Håll ett öga på dessa tecken på god förbränning 

• Man ska se lågor tills det bara återstår aska

• Om det finns eldfasta stenar i eldstaden ska dessa inte  
bli svarta

• Stål- eller gjutjärnsdelarna av eldstaden ska vara fria från sot

• Om eldstaden har en glaslucka kan glaset vara klart eller matt, 
men det ska aldrig vara svart

• Det bör bara komma en lätt vit rök eller ingen synlig rök  
alls från skorstenen

God förbränning  
Optimal energianvändning



Den enkla lösningen  
mot dåligt drag i skorstenen

Genom att installera en exodraft rökgasfläkt 
skapar du optimalt drag i skorstenen oavsett 
väder och vind, och du får även:

• Bättre bränselsekonomi

• Snabb och enkel tändning

• Ingen rök eller lukt

• Hälsosammare inomhusklimat

• Extra ventilation (även under sommaren)

Kontakta en fackman för mer information
eller besök www.exodraft.se 

Rökgasfläkten är en 
speciell frånluftsfläkt 
monterad på
skorsten.
Vid anslutning skapas ett 
undertryck i skorstenen 
för att ta bort rök och ger 
tillräcklig försörjning av 
förbränningsluft.
Rökgasfläkten från 
exodraft är lämplig för 
alla typer av skorstenar.


