
 

 

 
 

 

 

Förberedelser: 
Innan bytet påbörjas, läs igenom hela instruktionen och kontrollera att allt är med.  

Börja med att plocka ur den gamla sekundärluftsinsatsen försiktigt. Keramiken blir skör med tiden och 
det är lätt att förstöra andra delar om man är oaktsam. När den gamla keramiken är borta så passa på 
att göra rent där den nya stenen ska ligga. Ta bort sot och aska samt eventuella packningsrester. 

 

Bytet: 
I detta paket ingår tre packningar. Den mindre med två hål ska vara på kortsidan med motsvarande 
hål och de båda långa ska vara på vardera sida av stenen. Det finns två tillvägagångssätt att få 
packningarna på plats. Det första är att fästa packningarna på den nya stenen med hjälp av till 
exempel en liten mängd silikon i båda ändarna på packningarna och klistra fast dem på stenen eller 
att tejpa fast dem med maskeringstejp. Därefter kan man lyfta ner sekundärluftsinsatsen genom 
vedluckan och få både stenen och packningarna på plats samtidigt.  

Det andra alternativet är att man lägger packningarna på plats först med en i framkant och två på 
sidorna och sedan för ner sekundärluftsinsatsen genom vedluckan. Se till att packningarna inte flyttas 
eller ramlar ner om man använder detta sätt. När stenen är på plats så dra den vågrätt emot dig för att 
få det tätt i framkant där packningen ligger. 

De glipor som blir självtätar efter några eldningar.  

Skötsel och råd: 
Ta aldrig ur keramiken ur pannan då den blir skörare med tiden och riskerar att spricka. Var försiktig 

med sotningsverktygen då upprepade smällar kan få keramiken att spricka. Lagom mängd aska och 

kolbitar i vedutrymmet gör inget.  
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Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar och reserverar oss mot eventuella tryckfel. 
HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping, tel. 0515-171 10, fax 0515-155 13 
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Innehåll 

Sekundärluftspackning Kort 

Art.nr. 070534 

Sekundärluftspackning Lång 
Art.nr. 070535 

Artikelnummer 

Solo Plus 18, Duo Plus Compact 18 och Solo Innova 20: 
Artikelnummer: 092531 

Solo Plus 30 / 40, Duo Plus 25 och Solo Innova 30: 
Artikelnummer: 092532 

Solo Plus 60 och Solo Innova 50: 
Artikelnummer: 092533 
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