
NordicPipe Rehabilitering Monteringsveiledning. 
 

1) Trekk ovn ut fra pipa, og åpne feieluke. 
 

2) En mann går opp på taket og senker ned ett metall 
målebånd med ett lodd i bunn,(ikke tau fordi dette 
strekker seg.Hold stramt ned til bunn , mann nr to 
setter en tape i midtsenter av ovnsullet i pipa og det 
samme inne i sotlukeåpningens senter. Trekk så 
målebåndet opp og legg det stramt ut på plen eller 
for ex. Terrasse. 

 
3) Sett så sammen pipa, en må som regel kappe for å få 

tilpasset avstanden mellom sotluke og ovnshullet 
,det må kappes i bunn av rørene . 

 
4) Bor ett hull på 10 – 12 mm nede i bunnlokket da 

dette sitter på røret eller T-uttaket , tre inn ett tau og 
knyt på innsiden av hullet . 

 
5) Numrer delene fra bunn og oppover med en tusj. 

 
6) Ta vekk den horisontale delen på T.uttakene ,bare 

ved å løsne di to vingemutterene på innsiden av T-
uttakene. 

 
7) Ta delene opp på taket og senk ned del for del,sett på 

skjøteringene og avstandsholderne der du vil ha 
dem, ca 2 meters avstand mellom disse. 

 
8) Ikke dra for hardt til skjøteringene på T-uttakene 

fordi du må ha muligheter til å vri piperørene nede  
for å få riktig position ut i ovnshullet og 
sotlukehullet. 



9) Dytt inn RockWool isolering inn rundt T-stykkene 
,og på pipetopp under toppbeslaget,da får du varme 
luftlommer mellom rørene og gammel pipe ,dette 
lager da bedre trekk. 

 
10) Sett på toppbeslaget med expansjonsbolter i di 4 

hjørnehullene på beslaget, 6mm +-, legg en 
tettemasse under beslaget , og sett på topphatten. 

 
11) Ved skift av sotluke legg inn mørtel rundt røret inn 

til T-stykket , kanskje må du kappe dette røret litt, 
sett inn sotluka med en mørtel, eller fliselim. 

 
12) Sett på ovnsrøret som er 10 mm mindre i diameter 

enn uttaket i T-stykket , sett den selvklebende 
pakningen på ovnsrøret ,2 runder minimum,og skyv 
inn ovnen med ovnsrøret på, husk å sette 
pynteringen på før du skyver inn. 

 
13) Test trekken med tennposer eller tennbriketter, 

husk å ha tilstrekkelig med ventilering i rommet slik 
at ovnen får surstoff/forbrenningsluft. 

 
14) Hvis det er noe uklart fordi mange forhold er ulike, 

ring oss på 48179400, eller 97970422. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


