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1. PRODUKTBESKRIVELSE 
 

Orion Støpejernsovn: Glass i døren. Røykuttak bak, sider og topp. Kokeplate på toppen. Løst    
kaldthåndtak.  

Vega Støpejernsovn:   Glass i døren. Røykuttak bak, sider og topp. Løst kaldthåndtak. Askeskuff.  

Saturn Støpejernsovn: Glass i døren. Røykuttak bak, sider og topp. Løst kaldthåndtak. Askeskuff.  

Alle tre støpejernsmodellene har miljøvennlig sekundærforbrenning og oppfyller de strengeste 
kvalitetskrav.  

Brennkammeret er isolert med plater av Thermotte®, et varmeisolerende betongprodukt. 

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 

• Rengjøring og rengjøringsmetoder:  
 
Aske tømmes ved behov. Vær varsom med isolasjonsplatene hvis redskaper for asketømming 
tas i bruk. Glasset i døren kan rengjøres ved å fyre hardt over en kort og kontrollert periode. 
Glasset kan også rengjøres med glassrens og en klut. 
 
Vedovn og røykrør bør feies hvert år. Dette pga sotbelegg på indre overflater. Sotbelegget 
isolerer og vedovnen får dårligere varmeeffekt.  
 

• Ettersyn/kontroll: 
- Installasjon av ildsted må kontrolleres av en kvalifisert kontrollør før det brukes. Kvalifisert 
kontrollør kan være feier, murmester, varmeforhandler eller andre med tilstrekkelig 
kompetanse. Kontrollen bør dokumenteres skriftlig. 
 
-Hold ovnen og røykrøret rent. 
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• Vedlikeholdsinstruks og –intervall:  
-Misfarget lakk kan etterbehandles med ovnslakk. Skift ut slitte deler ved behov f.eks 
dørpakning. 
 
 

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING 
 

• Anbefalt utakingstid: Ingen informasjon 
• Utslipp gjennom: Ikke angitt 
• Utslipp til: Ikke angitt 
• Miljødeklarasjoner: Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet. 

 

       4.    VIKTIGSTE FAREMOMENTER 
 

• Ilden eller asken i ildstedet skal ikke slukkes med vann eller annen væske da dette kan 
forårsake sprekkdannelser i godset. Bruk av alle typer tennvæske kan medføre eksplosjon i 
ildsted og skorstein og i verste fall medføre husbrann. 

 

5.   HENVISNINGER 
 

• Håndbok i skorsteiner og ildsteder, montering , bruk og vedlikehold av Gunnar Staale Sande. 
• FOR 2009-08-03 nr. 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller 

anleggsplasser (Byggherreforskriften) 

       

6. BEHANDLINGS MÅTE FOR AVFALL  
*Behandling av avfall er definert iht. FOR 2004-06-01 nr.930 Forskrift om gjenvinning og behandling 
av avfall  (avfallsforskriften) 

• Opprinnelse – Næring:   Bygg og anlegg 
• Avfallshåndtering:           Deponering 

Avfallstype:                       Stål (Kode for avfallsbehandling 17 04 05) 
                                            Betong (Kode for avfallsbehandling 17 01 01) 
                                            Glass ( 17 02 02) NB! Keramisk glass kan IKKE kastes i vanlig  
                                            glassgjenvinning. 
 
 
Antatt levetid er 20 år 
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7. TEKNISK SERVICE 
 

• Produsent/ importør          Nordpeis AS 
• Organisasjonsnr.                  NO  957 329 330 MVA 
• Postadresse                          Gjellebekkstubben 11 
• Postnr. og poststed             3420 Lierskogen 
• Telefon                                  (+47) 32 24 47 00 
• E-post                                     post@nordpeis.no 
• Internettadresse                  www.nordpeis.no  

 

 

Nordpeis AS                                                                                                                Varme                         1550 
Nordpeis Støpejernsovner                                             

mailto:post@nordpeis.no

