
Murspis Bryssel 
för insats Dovre 2175CB3

M O N T E R I N G S A N V I S N I N G

Utgåva 01/10



2

Allmänna rådBryssel

Mottagning av gods
När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant 
kontrollerar så att godset inte är transportskadat. 
Anmäl omedelbart skador till fraktbolaget.

Bygganmälan
Innan du får göra en ny installation av eldstad och 
uppförande av skorsten krävs att en Bygganmälan görs 
till din byggnadsnämnd. Närmare anvisning och råd får 
du om du vänder dig till Byggnadskontoret i din kom-
mun.

Besiktning
Ett gott råd om du avser att göra en installation till 
befintlig skorsten är att du innan du påbörjar installa-
tionen kontaktar Skorstensfejarmästaren för en besikt-
ning. Han kan också ge dig nödvändiga rekommenda-
tioner vid eventuellt behov av renovering. Efter att du 
installerat din eldstad måste installationen besiktigas av 
Skorstensfejarmästaren innan du får börja elda.

Insats Dovre 2175CB
Vår murspis Bryssel är framtagen för Dovre 2175CB 
insats. Vi levererar den som standard med 2 sidoglas 
för Bryssel. Instruktioner om hur du hanterar och 
sköter insatsen samt eldningsråd finner du i en separat 
anvisning för Dovre 2175CB.

Skorsten
Se anvisning från respektive skorstensleverantör och 
anvisning för Dovre 2175CB.

Brandvägg
Bryssel måste monteras mot en brandvägg, se anvisning 
på sista sidan.

Golvplan
Om din murspis placeras på ett trägolv måste ytan 
framför skyddas med ett golvplan i obrännbart mate-
rial. Golvplanet måste sträcka sig min 300 mm framför 
sockeln på murspisen. Som tillval till Bryssel finns ett 
färdigt golvplan i marmor.

 

MONTERINGSRÅD
Passform
Om du ska ansluta till en befintlig skorsten rekommen-
derar vi att du torrstaplar omramningen först för att 
kunna justera höjden på insatsen korrekt. 

Limning
Pulverlimmet blandas med vatten till en tandkrämslik-
nande konsistens. Det är också en fördel om du fuktar 
betongytan innan (använd gärna en svamp). Det avlägs-
nar betongdamm och ger en bättre vidhäftning.

Målning
Målning kan utföras dagen efter montaget. Använd en 
latexfärg och vill du ha lite struktur på ytan kan du 
blanda i lite strukturmedel. Det finns i olika kornstorle-
kar. Följ tillverkarens anvisningar.

Mindre sprickor
I nya hus har man normalt sättningar de första åren 
och betongelement krymper också lite grand i avtagan-
de grad. Resultatet blir att din betongomramning kan 
spricka lite i skarvarna och mot brandväggen. Detta är 
helt normalt och inget att oroa sig för. 

Så lagar du sprickor
Använd din murspis någon månad. Där sprickor upp-
står så vidgar du försiktigt sprickan lite (för att ge plats 
åt fogmassa), använd en knivsegg eller spetsen på en 
skruvmejsel. Dammsug noga bort all lös betong. Spruta 
in lite acryl fogmassa och jämna till ytan med ett fuktat 
finger. Efter ett par dagar kan fogen övermålas.

Småskador
På grund av lång transport kan det hända att betong-
elementen fått lite småskador, trots noga emballering. 
Detta utgör i sig ingen grund för reklamation och går 
utmärkt att fixa till med det betonglim som medföljer. 
Detta gäller även när småskador uppstår vid själva 
monteringen.

Om det är en djupare skada rekomenderar vi att ska-
dan spacklas i två omgångar. Mindre "sår" och ojämn-
heter spacklar du med mursleven eller "kastar" på. 
Jämna till efter en stund med en fuktig svamp.

En felaktigt installerad eldstad kan orsaka 
brand!! Läs därför noggrant igenom hela 
monteringsanvisningen innan du påbörjar 
installationen. De flesta av våra återförsäl-
jare har duktiga installatörer som kan hjälpa 
dig med installationen.
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Murspisens delar/tekniska dataBryssel

Acry
l

För extra stabilitet kan ramen eller 
spiskåpan förankras (6) mot bakvägg 
med hjälp av vinkeljärn och bultar 
(ingår ej i leveransen) enligt bild ovan. 
Detta gäller framför allt om omram-
ningen byggs på med extra skift.

De olika delarna limmas samman både 
sinsemellan och mot bakvägg med med-
följande lim eller acryl fogmassa.

I leveransen ingår extra sidoplattor 
(9) om insatsen skall användas utan 
sidoglas. OBS! Insatsen måste beställas 
med ett eller utan sidoglas, standard 
för Bryssel är med två sidoglas.

Murspisens delar
1. Sockel

2. Sektion 1

3. Sockel för insats

4. Två sidostycken

5. Sektion 2

6. Sektion 3

7. Topp

8. Toppgaller

9. Två sidoplattor

10. Hylla i marmor, 3 delar

11. Golvplan i marmor OBS! Tillval

Tekniska data och mått
Vikt:  396 kg 
Höjd:  1850 mm 
Djup: 550 mm 
Bredd: 800 mm 
Godkännande Dovre 2175CB: CE EN 13229 
SITAC 0200/08 
 

Tillbehör
Golvplan i marmor 
Rökrörsförskjutning, förskjutning 55 mm.
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Hopsättning av murspisBryssel

Montering
Med i leveransen till Bryssel följer ett betonglim i form 
av pulver som du blandar ut i vatten till en tandkräms-
liknande konsistens. Som alternativ kan du använda 
en latex fogmassa som du applicerar med hjälp av en 
fogspruta.

I anvisningen använder vi en fogspruta som  
symbol för var du ska applicera lim.

Torrstapla först omramningen tills att du fått insatsen 
på plats och satt dit sidostyckena (punkt x). Detta för 
att att kunna testa att hyllan av marmor får rum.

1. Murspis Bryssel måste stå mot en befintlig mur-
stock alt. bygger du en brandvägg. Som brandvägg 
är 100 mm Siporex lättbetong godkänd för att sättas 
direkt mot brännbar vägg. Alternativt väljer du färdiga 
brandväggselement  från din återförsäljare.

Lägg bottenplattan på plats på golvet och centrera den 
mot bakväggen. Se till att den är i våg. 

2. Placera sockel som insatsen ska stå på på botten-
plattan, du efterjusterar den i nästa steg.

3. Nu sätter du dit första sektionen och efterjusterar 
sockeln så den sluter tätt mot öppningen.

4. Innan du lyfter insatsen på plats skall de fyra fötter-
na skruvas på plats (se fig. 1). Färdigt mått från golv 
till underkant insats skall var ca 520 mm. Fötterna 
skall placeras i fördjupningarna i sockeln. När sido-
stycken är satt på plats kan insatsen finjusteras.

Acryl

Acryl

Acryl
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Hopsättning av murspisBryssel

5. Placera dit sidostyckena (4) och testa med fronthyl-
lan (10) att den går in under insatsen. Justera insatsens 
höjd vid behov. 

Plocka ner sektionerna igen och montera upp omram-
ningen enligt vår anvisning. 

Innan du gör detta sätter du dit stosen för friskluft om 
tilluft skall tas in direkt till eldstaden utifrån (fig.2). Vi 
rekommenderar att ett tätslutande spjäll monteras på 
inluften. Läs mer om detta i den särskilda anvisningen 
för Dovre 2175. Kom ihåg att kondensisolera anslut-
ningen inuti omramningen. OBS! Bottenplattan är inte 
förberedd med förborrade hål för friskluft, detta får 
göras på plats.

6. Om sektionerna inte linjerar korrekt i bakkant kan 
det bero på att dessa krympt något vid torkningen. 
Det justeras enkelt genom att du kapar till en bit av en 
stålregel och pressar ut sidorna i bakkant vid limning. 

7. Förbered insatsen för topp- eller bakanslutning. I 
denna anvisning visar vi en toppanslutning. Läs mer 
i den särskilda anvisningen för Dovre 2175 hur du 
anpassar insatsen för bakanslutning till befintlig mur-
stock. 

Till Bryssel finns en förskjutning som tillval när du ska 
toppansluta murspisen, se bild till höger. Denna för-
skjutning är nödvändig för att skorstenen ska komma 
centrerad genom topplattan. Sätt förskjutningen på 
plats, använd tätningsmassa.

8. Placera dit strålningsskyddet runt rökklockan på 
insatsen.

Acryl
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Hopsättning av murspisBryssel

9. Sätt första rökröret på plats, täta med tätningsmassa 
mellan stos och rökrör. 

OBS! Montera inte färdigt skorstenen innan topplat-
tan i omramningen är på plats.

10. Lyft och limma på plats de återstående två sektio-
nerna. 

11. Lägg dit topplattan genom att lyfta den över rök-
röret. Om du toppansluter så får du klippa ut ett hål 
för rökröret i gallret.
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Hopsättning av murspisBryssel

13. Nu slutför du monteringen av skorstenen. När 
skorstenen är monterad skall installationen godkännas 
av skorstenfejarmästaren.

Nu kan du slätmåla omramningen med en latexfärg 
eller använda en lätt struktur, allt efter smak.

14. Avsluta med att lägga dit marmorhyllan och ett 
eventuellt golvplan (tillval). Fäst dom med ett par 
klickar silicon.

Vi önskar dig många sköna stunder framför brasan.
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Scandinavisk Spismiljö AB

Ekslingan 1, Väla Norra  

254 67 Helsingborg 

Tel 042-12 69 50 

Fax 042-12 69 40 

www.spismiljo.se

MåttBryssel
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Brandvägg

Brandvägg
Om du skall montera Bryssel mot en brännbar vägg så måste du mura upp en brandvägg. De flesta återförsäljare har 
färdiga brandväggselement. 

Ett alternativ till ovanstående är 100 mm Siporex lättbetong som får anslutas direkt mot brännbar vägg utan luftspalt.

Brandväggen måste minst ha samma bredd och höjd som omramningen, normalt görs den något bredare vilket också 
blir snyggare.

Avstånd i sidled och till tak
Avstånd i sidled till brännbart material får inte understiga 1000 mm med sidoglas, utan sidoglas (del 9) kan avståndet 
minskas till 390 mm. Avståndet från toppen av omramningen till brännbart innertak får inte understiga 300 mm. 


