
5 nemme trin 
- sådan tænder du op

Den enkle løsning  
mod dårligt skorstenstræk

Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber 
du optimalt træk i skorstenen uanset vind og 
vejr, og opnår tilmed:

• Bedre forbrænding og brændselsøkonomi
• Sundere indeklima
• Hurtig og let optænding
• Ingen røg og lugt
• Ekstra ventilation (også i sommerperioden)

Kontakt din lokale skorstensfejer eller din 
exodraft-partner for yderligere oplysninger 
eller besøg www.exodraft.dk 

Røgsugeren er en speciel 
udsugningsventilator, 
som monteres på 
skorstenen. 
Ved tilslutning skabes et 
undertryk i skorstenen, 
som fjerner røg og 
tilfører tilstrækkelig 
forsyning af 
forbrændingsluft. 
Røgsugere fra exodraft 
er velegnet til alle typer 
af skorstene.



Vi har samlet 5 nemme trin, som vi anbefaler, 
at du følger,  hvis du vil tænde rigtigt op i din 
pejs eller brændeovn

Hvis du stadig ikke kan få ilden til at fænge, stadig 
får sod på glasset eller der fortsat kommer røg ud i 
rummet, efter at du har fulgt disse trin, skyldes dit 
problem muligvis dårligt skorstenstræk.

Utilstrækkeligt skorstenstræk 
 medfører typisk problemer

• Optændingsproblemer

• Røgudslag i rummet

• Tilsodede ruder i brændeovnen

• Ilden går ud

• Sod og røglugt fra ildstedet



Trin 1
Gør ildstedet klar

• Rens ildstedet og tøm askeskuffen

• Sørg for at spjæld eller luftventiler er åbne, så der kan komme 
luft til forbrændingen

Trin 2
Brug det rigtige brændsel

Brug kun tørt træ – maksimalt 18 % fugtighed og helst tørret i 
mindst 1 år. Det bedste træ er røn, bøg, eg, ask, løn eller birk.
Brug aldrig trykimprægneret træ!

• Brug papir eller optændingsblokke og tynde stykker 
pindebrænde til at tænde op med. 

• Fyr aldrig med affald – for eksempel reklamer, ugeblade, 
mælkekartoner, pap eller træ, som er malet eller behandlet.

• Brug aldrig fugtigt træ. Det giver dårlig forbrænding, sur røg 
og sodbelægninger på ovnens glasrude. Derudover danner det 
store mængder sod og tjære, som kan resultere i skorstensbrand.



Trin 3
Gør klar til at tænde op 

• Læg 2-3 stykker fyringsbrænde, altså store stykker brænde, 
nederst.

• Læg optændingsbrænde oven på de store stykker brænde. 
Brug små stykker pindebrænde.

• Optændingstræet lægges ovenpå på kryds og på tværs. 

• Læg optændingsposer eller tændbriketter øverst. Du kan også 
bruge papir, men undgå avispapir, da det sværter glaslågen. 

Trin 4
Tænd op

• Sæt ild til optændingsblokken eller papiret. Det sætter hurtigt 
ild i pindebrændet. 

• Nu antænder pindebrændet de større stykker træ.

• Hvis luftventilerne ikke tilfører nok luft, bør lågen i brændeovnen 
stå en smule åben, indtil ilden har fået rigtigt fat. 

 
Har du en røgsuger monteret på skorstenen, fænger ilden på 
ganske få minutter.



Når ilden ikke har fået fat

Hvis ilden stadig ikke får fat, kan det skyldes, at din skorsten 
mangler træk. Årsagerne til dette kan være mange, men de 
hyppigste er:

• Tilslutning af ny højeffektiv brændeovn på en eksisterende 
skorsten

• Fejldimensioneret eller for kort skorsten

• Vejr- og vindforhold der forårsager vindnedslag i skorstenen

Ved at montere en røgsuger fra exodraft, får du altid et optimalt 
træk og optimal forbrænding i din brændeovn eller pejs.

Trin 5
Når ilden har fået fat 

• Når ilden har fat, kan du justere trækventilerne i 
brændeovnen efter producentens anvisninger og på den 
måde styre temperaturen. Overfyld aldrig ildstedet og 
brug ikke for store brændestykker. Det er bedre at lægge 
brænde på oftere. 

• Med tørt træ og korrekt lufttilførsel antænder det nye 
træ hurtigt. 

• Luk ikke for ventiler og spjæld, før ilden er gået helt ud.



Kig efter disse tegn på god forbrænding 

• Du skal kunne se flammer, indtil der kun er kul tilbage

• Hvis der er ildfaste sten i brændkammeret,  
bør de ikke blive sorte

• Stål eller støbejernsdele i brændkammeret skal være fri for sod

• Hvis ildstedet har glaslåge, skal glasset være klart eller mat, men 
aldrig sort

• Røgen fra skorstenen skal være let og hvid eller usynlig

God forbrænding  
Optimal energiudnyttelse

Husk røgalarmen

Installer altid en røgalarm i samme rum som ildstedet og 
lad aldrig ildstedet være uden opsyn.

Opbevar aldrig brændet op ad varme overflader, som for 
eksempel op ad siden af brændeovnen. 

Det er vigtigt at skorstenen bliver fejet regelmæssigt for 
at undgå skorstensbrande og andre problemer. 


