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 5 enkle trinn



God forbrenning  
Optimal energiutnyttelse

Hold øye med disse tegnene på god forbrenning.

•  Du skal kunne se flammer til det bare ligger 
glødene kull tilbake.

•  Hvis det er ildfaste stein i brennkammeret, 
skal disse brenne rene når du har fått riktig 
temperatur i brennkammeret.

•  Stål- eller støpejernsdeler i brennkammeret skal 
være frie for sot.

•  Hvis ildstedet har glassdør, kan glasset være 
klart eller matt, men det skal ikke bli svart.

•  Det bør bare komme en lett, hvit røyk eller ingen 
synlig røyk fra skorsteinen.

Ved å installere en exodraft-røyksuger skapes optimal 
trekk i skorsteinen uansett vær, samt også:

• Bedre forbrenning og fyringsøkonomi

• Sunnere inneklima

• Rask og enkel opptenning

• Ingen røyk eller lukt

• Ekstra ventilasjon (også om sommeren)

Ta kontakt med din varmeforhandler for ytterligere 
informasjon eller besøk www.exodraft.no

Den enkle løsningen  
mot dårlig skorsteinstrekk



Trinn 1 - Gjør klart ildstedet
• Rengjør ildstedet og tømme askeskuffen

•  Kontroller at spjeldet eller luftventilene er åpne 
slik at luft kan komme til forbrenning

Trinn 2 - Bruk riktig brensel/ved
Bruk bare tørr ved – maks. 17% fuktighet og helst 
tørket i minst ett år. Vi anbefaler rogn, bøk, eik, ask, 
lønn eller bjørk. 

Bruk aldri trykk-behandlet trevirke!

•  Bruk opptenningsbriketter og finkløyvd ved til å 
tenne opp med

•  Fyr aldri med avfall – unngå f.eks. reklamer, 
ukeblader, melkekartonger, papp eller tre som er 
malt eller behandlet

•  Ikke bruk fuktig ved! Det gir dårlig varme, sur røyk 
i stuen og sotbelegg på glasset i ovnen. Dessuten 
blir det dannet store mengder sot og tjære som 
kan resultere i skorsteinsbrann.



Trinn 3 - Gjør klar til å tenne opp
•  Legg 2-3 stykker brensel, dvs. store vedkubber 

nederst.

•  Legg finkløyvd opptenningsved på kryss og tvers på 
toppen av de store vedkubbene.

•  Legg opptenningsposer eller briketter på toppen. 

Trinn 4 - Tenn opp 
 Sett fyr på opptenningsbrikettene. Da tar det fort fyr på 
opptenningsveden.

•  Nå antenner opptenningsveden de større 
trestykkere.

•  Hvis luftventilene ikke tilfører nok forbrenningsluft, 
bør luken på vedovnen stå litt på gløtt til ilden har 
fått tak.

Har du en røyksuger montert på skorsteinen tar bålet fyr 
på noen få minutter. 



Når det ikke er fyr på bålet 
Hvis det er vanskelig å tenne opp, kan det være at 
skorsteinen har dårlig trekk. Årsakene til dette kan være 
mange, men de vanligste er:

•  For lite trekk i skorsteinen.

•  Tilkobling av ny høyeffektiv vedovn til en 
eksisterende skorstein.

•   Feildimensjonert eller for kort skorstein.

•  Vær- og vindforhold som forårsaker vind i 
skorsteinen

• For lite tilluft

Ved å montere en røyksuger fra exodraft, får du 
alltid den optimale trekken og optimal forbrenning i 
ildstedet.

Trinn 5 - Når ilden har fått tak
•  Når flammene har fått tak, justeres trekkventilene 

etter ildstedprodusentens anvisninger 

•  Det legges ikke på mere ved før det kun er et 
glødebål.

•  Med tørr ved og korrekt lufttilførsel bør den nye 
veden fort ta fyr.

•  Med tørr ved og korrekt lufttilførsel bør den nye 
veden fort ta fyr.

•  Ikke streng ventiler og spjeld før ilden er sloknet helt



Finn oss på Facebook

Finn oss på Youtube
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Siden 1957 har exodraft solgt mer enn 400.000 
røyksugere og de fleste av disse er fortsatt i 
drift. Vi har en lang liste med tilfredse kunder 
over hele verden som bruker våre røyksugere 
daglig for å forbedre trekket i skorsteinene 
sine.

exodraft røyksugere gjør livet enklere og 
sikrere for brukerne, og bidrar til et bedre 
miljø takket være den garantert forbedrede 
forbrenningen.

exodraft garanterer en god kundeopplevelse 
fra den innledende forespørselen til 
produktkvalitet og oppfølgingsservice.

exodraft A/S 
Storgaten 88
NO-3060 Svelvik
Tel: +47 3329 7062
info@exodraft.no
www.exodraft.no


