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Nice

Peisinnsats type
Dovre 2000-1900

Stålpipe
Kan monteres med stålpipe.
Dersom man bruker halvisolert rør (22)
må det lages en spesialrist med
min. 500 cm2 utluft (ca 50 % av arealet.)
Brannmur
Nordmur elementer anbefales
( 6,5 cm tykk )
Dersom du murer på tradisjonelt vis
må tykkelsen være min. 10 cm
( Scanpor - Leca )
Brannmurmål
Utenpå vegg
I flukt med vegg

67 cm
79 cm

Vekt av omramming :

97 kg

Mål
Høyde
125 cm
Dybde
67 cm ( Ved gulv )
Innluft nede
420 cm2
Utluft oppe
610 cm2

435

350

200603

Vår std. plate er 35 cm dyp.

Gulvplate
Dersom du har tregulv, må du legge
plate i ubrennbart materiale foran peisen
Dybde: D2000 / 32 cm - D 1900 35 cm

Gode råd

Tilpassing
Det anbefales at du tørrstabler peisen for
å justere innsatsen før du murer den fast til
pipen. P.g.a ekspansjon i innsatsen under
fyring må omrammingen ikke hvile på
innsatsen. Ideell avstand er min. 3 mm.
Lim
Evt. pulverlim blandes med vann til en
konsistens lik bløtt smør. Fukt betongflatene
med vann før du starter. (Bruk gjerne svamp)
Dette fjerner støv og sikrer bedre heft.
Peisen anbefales limt med acryl lim/fugemasse.
Maling
Maling kan utføres dagen etter montering.
Bruk latex/acrylmaling. Dersom du vil ha litt
struktur kan du blande litt fliselim i malingen.
Behandling av skiferbetong
Rengjør platene med svakt såpevann og
fjern alle evt. rester av limsøl. Dersom platene
ikke er impregnert fra før eller er skjoldet,
bruk medfølgende impregnering.
Sprekker
Normalt vil nye hus få betydelige setninger
de første årene, i tillegg krymper alle
betongelementer i avtagende grad i inntil 15
mnd. Resultatet er at din elementpeis kan
sprekke i skjøtene mellom elementene,
brannmur og pipe. Dette er helt normalt og
ingen grunn til uro.
Slik gjør du
Bruk peisen noen måneder, dersom den
sprekker, så riss opp sprekken med f. eks
en skrutrekker (for å gi bedre plass til
fugemasse) og støvsug for å fjerne alt støv.
Sprøyt inn acryl fugemasse og jevn massen
til med en såpevåt fingertupp. Etter et par
døgn kan fugen overmales.
Småskader
Grunnet lang transport kan dethende at din
peis har fått noen små skader / sår
Dette kan utmerket repareres med medfølgende
fliselim. Dersom såret er dypt anbefales det
at man sparkler i 2 omganger, for å unngå
synk. Mindre sår og ujevnheter sparkler du
med murskjeen eller koster på, etter en
stund kan du jevne det til med f. eks en
fuktig svamp el. et filsebrett.
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Følg peis og pipeprodusentenes
anbefaling vedr.
stuss og rør

1
18,7 cm

Ca høyde til senter røkrør 106 cm

Monter innsatsen
etter produsentens
beskrivelse.
Plasser
bolten i det
nederste hullet
på innsats benet.
Dra deretter
forlengelsesbenet
helt opp.
Justeringsskruen
skrus ca 4 cm ut

Dersom innsatsen
står på tregulv må
dette beskyttes
med en jernplate.

43,5 cm
Obs.
D 1900 trenger
klosser under bena.
Min. høyde 10 cm
Max. høyde 13 cm

Ca 61 cm

2
67,5 cm +/-

D 2000

Lim mot vegg

Acr yl

Lim mot vegg

200603
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Ca 5 mm
Fuges tett med fliselim el. acryl evt. overmalbar silikon.

5

Acryl

200603

Innsatsen må ikke hvile på skifer / marmor.

Ristene festes med
acryl el. silikon .
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Acryl

7
Acryl

200603

Acryl

