Ryker det?
— Tips för vedeldning

Rökens färg
berättar om vedeldaren
Skorstenens rök ljusnar på några
minuter om det finns lämpligt
med förbränningsluft och
veden är torr.

Rykare
Vanlig
bolmare
Proffseldare

Reglera
lufttillförseln

Tänd flis
och näver ovanpå
veden*.

Elda endast
ren och så torr
ved som möjligt.
Elda inte skräp.

Trava löst
och högst halvfullt, eftersom
det är viktigt
med en tillräcklig
luftcirkulation.

Avlägsna
askan innan du
tänder på.

genom gallret och
luckorna.

1.

Vid tändningen,
ge gott om luft i ett
par minuter.

2. Minska draget
efter antändningen.
Förbränningen
är lugn, men inte
dånande eller
pyreldning.

3. När elden har
blivit till glöd, styr
luften i huvudsak
genom asklådan.

* Kontrollera den rekommenderade
tändnings- och uppvärmningsmetoden för din eldstad i eldstadens anvisningar.
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Varför skulle jag tända på ovanifrån?
Vid förbränningen förgasas veden och gaserna brinner med hjälp
av förbränningsluften.

Om du antänder brännveden underifrån brinner
all ved samtidigt. Då får elden inte tillräckligt med luft,
vilket gör att det bildas mycket rök. Dessutom försvinner
gaserna som frigörs ur veden genom skorstenen utan
att ha brunnit och värmen utnyttjas inte.

Om du tänder veden ovanifrån brinner den uppifrån

Kom även ihåg:
Endast torr ved
brinner effektivt
och så rent som
möjligt.

ner. Förbränningsluften räcker till, det blir mindre
utsläpp och du tar tillvara på största delen av värmen.

Så här tänder nu ovanifrån
FÖRSTA OMGÅNGEN
• Trava veden löst, större ved
under och mindre ovanpå.
• Bra fnöske är näver, flis och tändbitar.
Placera dem ovanpå vedtraven och i springorna
mellan det översta vedlagret. Placera träpinnar
ovanpå dessa för att underlätta antändningen.

ANDRA OMGÅNGEN
• Lägg till veden precis innan det börjar glöda.
Trava den tätt och lämna ordentliga
luftgluggar vid sidorna.

Mer tips: www.poltapuhtaasti.fi

Mörk
eller bittert
luktande
rök betyder
att det finns för lite
förbränningsluft,
att det uppstår för
mycket brandgaser
eller att veden
är fuktig. Rök kan
orsaka astmaoch hjärtbesvär.

