Vi ger nytt liv
åt slitna skorstenar

www.skorstensfolket.nu

Krånglar din skorsten? Då har vi lösningen!
I den här foldern ger vi råd om bästa teknik
för att åtgärda bland annat otäthet, kondens,
fel area och problem med tjära och sot.
Foldern är utgiven av organisationen
SFSAB SkorstensFolket Sverige. Låt en
Behörig SkorstensEntreprenör® från SFSAB
göra jobbet, så får du generös garanti och
trygghet på köpet!

Alltid rätt
lösning för
varje hus!
Många husägare har skorstensproblem.
Det kan till exempel handla om äldre
skorstenar som blivit otäta, eller skorstenar som blivit skadade av soteld.
Kondensproblem kan uppstå om du
byter panna, brännare eller bränsle.
Varje skorsten är unik. Därför har vi flera
förbättringsmetoder att välja mellan, till
exempel FuranFlex®, keramiska tätningsmassor och insatsrör. Titta igenom den här
foldern. Ta sedan kontakt med oss – ju förr
desto bättre! Om vi blir inkopplade på ett
tidigt stadium kan åtgärderna bli enklare
och kostnaderna därmed hållas nere.
SFSAB SkorstensFolket Sverige utför även
nyproduktion av högklassig kvalité. För
detta ändamål används antingen tung
skorsten av pimpsten eller lätt skorsten
av rostfritt stål.

Alla våra produkter har
Byggproduktcertifikat
eller är typgodkända
alternativt CE-märkta.

FuranFlex®
Miljövänligt insatsrör av komposit,
typgodkänt av Kiwa Sverige.
FuranFlex® metoden är ett renoveringssystem för alla sorters skorstenar. Ett mjukt rör installeras i rök- eller ventilationskanalen och formas med tryckluft för att därefter härdas med vattenånga. FuranFlex® har extremt god resistens
både emot aggressiv miljö och höga temperaturer.
Användningsområde:
Fasta och flytande
bränslen för torr eller
våt drift, även
spannmålseldning.
Passar alla typer
av skorstenar.

Keramiska
tätningsmassor
SkorstensFolkets tätningsmassa som
typgodkänts av Kiwa Sverige ger en rökoch gastät skorsten.
Metoden är ett snabbt och effektivt sätt att renovera rök- och
ventilationskanaler i murade skorstenar. Först rengörs kanalerna
noggrant, och därefter lägger man på ett fiberarmerat keramiskt
material. Skorstenen får rök- och gastäta väggar med i stort sett
bibehållen kanalarea.
Användningsområde: Murade skorstenar för eldning med
fasta bränslen.

Insatsrör
Insatsrör av stål, SFS FLEX har
Byggproduktcertifikat från Kiwa Sverige.
Metoden innebär att böjbara stålrör, som är rostfria och
syrafasta, monteras i den gamla kanalen och isoleras.
Arbetet utförs normalt på en dag och du kan börja elda
omgående.
Användningsområde: Fasta och flytande bränslen
för torr eller våt drift beroende
på rörtyp. Passar de flesta
typer av skorstenar.

Tunga skorstenar

Lätta skorstenar

Blockskorsten av pimpsten.

Expo Inox Stålskorsten. Har byggproduktcertifikat från Kiwa Sverige.

Skorstensmoduler för nybyggnation. De ingående delarna är
tillverkade helt och hållet i cementgjuten pimpsten från vulkanen
Hekla på Island. Vår egen skorsten G20 har CE-certifikat.

Vi monterar en stålskorsten som är
tillverkad helt i syrafast rostfritt stål
i svart, grått eller rostfritt utförande.
Alla modellar kan fås med eller utan
låsband.

Installationsteknisk försäkran
om genomförd egenkontroll
enligt plan- och bygglagen

Garantiåtagande – kanalsystem
SFSAB erbjuder 10 års garanti både på arbete och material på alla produkter och material
från SkorstensFolket för renovering och/eller nybyggnad av skorstenar. För FuranFlex®
lämnas 25 års garanti både på arbete och material när produkten används för renovering
av ventilationskanaler och/eller imkanaler. Egenkontrolldokumentet som lämnas enligt
kraven i Behörig SkorstensEntreprenör® utgör garantibevis.

På vår webbplats www.skorstensfolket.nu kan ni ladda hem information
om vårt generösa och fördelaktiga garantiprogram.

Raka besked från SkorstensFolket!

SFSAB SkorstensFolket Sverige är originalet. Huvudkontoret
finns i Göteborg och SFSAB’s Behöriga SkorstensEntreprenörer®
är spridda över hela Sverige. Totalt finns mer än 40 Behöriga
SkorstensEntreprenörer®.
Du som anlitar en Behörig SkorstensEntreprenör® vet att arbetet
utförs av en fackman med gedigna kunskaper och goda referenser.
Alla Behöriga SkorstensEntreprenörer® genomgår vidareutbildningar
som gör att de alltid är up-to-date med nya rön och gällande lagkrav.
Alla arbeten dokumenteras och protokollförs. Dokumentationen gör
att allt är spårbart vilket ger dig maximal trygghet inför framtiden.

Renovering eller ny skorsten?
SkorstensFolket har rätt material.
Genom att anlita en Behörig SkorstensEntreprenör® vet du också
att produkten som installeras har Byggproduktcertifikat eller är
typgodkänd alternativt CE-märkt. Den höga produktkvalitén understryks av vårt generösa garantiprogram. Beroende på produkt har
du alltid 10 eller 25 års garanti. Garantin gäller både produkten
och det utförda arbetet.

DIN SFSAB-ENTREPRENÖR

För uppgift om närmaste SFSAB-företag, kontakta
SkorstensFolkets kansli eller
gå in på www.skorstensfolket.nu
SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Postadress: Box 8826, 402 71 Göteborg
Besöksadress: Ringögatan 6, Göteborg
031-91 28 00, 08-651 79 00
info@skorstensfolket.nu
www.skorstensfolket.nu
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För en trygg lösning, anlita alltid
en Behörig SkorstensEntreprenör®
från SkorstensFolket Sverige AB.

