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Firestar + Stålpipe
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Generelt  

Dette er en forenklet bruksanvisning, 
som viser hvordan du kan montere 
en utepeis under ditt terasse, eller 
utetak med utepipe fra seljordvarme.
no. Montering av pipe er et meldepliktig 
tiltak, som det må søkes om. Før du 
starter kan det være lurt og snakke med 
lokale feiemyndigheter. 

Mål og avstander til brennbart  
 
Utepeisen / uisolert røyk- piperør skal 
ha 30 cm avstand til brennbart bak og 
og side. Isolert pipe har 5 cm avstand. 
Alternativt kan en brannmur monteres 
bak peisen.

Høyde over tak
Pipas munning over tak bør være minst 80 cm 
over takets høyeste punkt - eller minst 80 cm 
høyere enn takflatens høyeste punkt ved pipa. 
For plasttak skal pipa være min 110 cm over tak 
. Pipe som monteres nærmere hovedtak enn 3 
meter, skal monteres med lik høyde. Se for øvrig 
pipeguiden på seljordvarme.no for mere info om 
målsetting og relevante spørsmål/svar.

Standard ute-pipepakke 
leveres med: 

1. Pipehette med vindavviser
2. Isolert rør m/avsluttning
3. Taksperrestyring
4. Delt krage til undersiden
5. Regnkrage

Plassering - Panlegging

1. Plaser peisen der den er tenkt mon-
tert, og lag et merke. Underlaget må 
være plant, og det skal min være 47
cm ubrennbart i front av peisen. For at 
peisen skal stå stødig bør den festes til 
underlaget, ev lage en anordning med 
at hjulene låses mot underlaget. Eks vis 
med fliser el.I. Om en ikke vil ha peisen 
flyttbar, kan hjulene demonteres

2. Senter hull mer-
kes av. Det enkleste 
er senter mellom 
taksperrer.

3. En pappmal gjør det enkelt og merke 
der det skal skjæres. Det må beregnes 
5 cm åpning rundt røret. Proporsjonalt 
med økende takvinkel bør den eliptiske 
delen øke.

Ø150 Utv. 21,3 Hull Ø 31,3 cm

Ø200 Utv. 26,3 Hull Ø 36,3 cm

Diameter, 
Firestar piper
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6. Takinndekning
7. Isolert start-del med teleskop
8. spennbånd
9. pipehette/gnistfanger
10. Røykrør
11. Røykhette

9.

10.

11.
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Hulltaking

1. Borr et hull der en skal starte og sage. Tilgang på en el/ batteridrevet sag forenkler jobben
For et godt resultat må undertaket / takplater skjæres i 2 omganger.

Plassering, piperør

1.Utepeisen plasseres 
i senter under hull, og 
den tilhørende pipehet-
te/ gnistfanger (9) løftes 
av. Denne bør legges lett
tilgjengelig.

3. For korrekt montering 
bør skjøtene langs rørene 
være på linje. Røykrøret 
(10) på utepeisen må ev 
kuttes/tilpasses slik at 
det er minimum 30cm 
med isolert rør under tak. 
(I dette tilfellet på under-
siden av taksperrer.)

2. De isolerte rørene 
(2, 7, og 8) monteres 
sammen, med tilhørende 
klemband.

4. Piperøret (2, 7, og 8) 
tres i fra taket, og tres 
ned på røykrør (10) på 
utepeisen. Her er det lurt 
og være forsiktig, så en 
ikke får ripe i overflaten, 
ev pakke inn røret
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1.Når røret sitter på 
utepeisen, monteres 
taksperrestyring (3) ca 
10 cm under bjelker. 
Vinkeljern monteres på, 
og festes med skruer 
i ene enden. Her må 
det lages 2 tverrbjelker 
mellom sperrene.

2.Ved fastmontering skal 
røykrøret (10) løftes, 
slik at det er ca 10 cm 
åpning mellom røykhette 
(11), og røykrør (10),når 
røykrøret er løftet mak-
simalt i teleskopdelen 
(7). På denne måten kan 
utepeisen enkelt flyttes 
rundt omkring.

3.Se til at pipen er i 
vater før du skrur fast 
taksperrestyringen (3) til 
sperrene

4.Den 2-delte pynte-
ringen (4) monteres på 
undersiden av taket med 
skjøtene mot tak-
sperrene

Fastmontering, piperør

Montering av takinndekning

1. Når takinndekningen er tilpasset, kan 
en merke rundt og løfte den av igjen. 
Deretter smøres eks.vis lim av typen roof 
tech 7, eller liknende på innsiden av kan-
ten (5-10 cm). Takinndekningen (6) løftes 
deretter på plass, og klemmes ned mot 
taket. Når dette er gjort skrues det med 
treskruer med skiver rundt inndekningen.

Som standard leveres pipepakken med wakaflex inndekning (6). Denne kan brukes på de fleste underlag, og 
er lett både å forme og klippe/tilpasse til taket. Har en mulighet ,eks.vi med stein, så bør øverste halvdelen 
legges på undersiden, mens den nederste legges oppå, jfr« takrenneprinsipp»

2. Påfølgende fuges det rundt kanten, og 
smører på overgangen, slik
at en får en tett forbindelse. Når dette 
er gjort montereres regnkappe (5) rundt 
piperøret (2). Her bør en og legge på  
fugemasse langs kanten for optimal 
tetting.

3. Tilslutt settes 
pipehetten (1) på 
plass. Her kan en 
og gjerne legge på 
litt fugemasse ( innv 
i røret) , for bedre 
innfesting
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Ved bruk av utepeis med pipe, så er det lurt og fyre opp litt hardt, slik at en får pipa 
« i gang». 

For øvrige instruksjoner henviser vi til peisens bruksanvisning. Vi ønsker deg lykke til 
med din nye utepeis, og håper du får mange fine opplevelser med den

Bruk av utepeisen
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