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VIGTIGE OPLYSNINGER OG INFORMATION 
OM, HVORDAN DU ANVENDER ULTRAFIRE 
REPARATIONSSÆTTET
Læs dette dokument meget grundigt, inden 
du tager ovnen i brug første gang.

Sådan tænder du op de første gange for 
at hærde ovnen og undgå store revner på 
grund af den fugt, som � ndes i oven, efter at 
den er blevet bygget:

I lande med lave temperaturer skal 
proceduren gentages i 5 dage:

Dag 1
Hold en temperatur på 150 °C hele dagen 
igennem og så lang tid som muligt ud på 
aftenen.

Dag 2 
Gentag proceduren ved 170 °C.

Vigtigt! Selv om det er svært at holde en lav 
båltemperatur i længere tid, er det kritisk for 
en korrekt hærdning, at du ikke overskrider 
disse temperaturer de første to dage.

Dag 3 
Gentag proceduren ved 200 °C.

Dag 4 
Gentag proceduren ved 230 °C.

Dag 5 
Gentag proceduren ved 260 °C.

Luk ovnlågen hver aften for at bevare 
tørheden og varmen.

Link til video om, hvordan du laver de første 
bål: http://youtu.be/22WWWErgZoA

Selv om du følger denne procedure, kan der 
forekomme mere eller mindre mikroskopiske 
revner (se fotos), men bliv ikke bekymret, 
de er helt normale ved alle håndbyggede 
brændefyrede stenovne:

Det er en fornøjelse at bruge OVNEN, og 
det er sjovt at eksperimentere med den, 
efterhånden som du får erfaring med at lave 
og kontrollere bål, og ikke mindst tilberede 
velsmagende måltider.

Efter de første skånsomme bål i ovnen, 
kan du lave større bål og anvende � ere 
brændestykker og derefter gøre bålet større 
ved de efterfølgende optændinger. Efter 
den femte optænding er din ovn hærdet, og 
du er klar til at tilberede mad i den. Anvend 
samme metode til at tænde bålet, tilføj 4-6 
brændestykker for at skabe et fornuftigt bål. 
Det vil tage ca. 45 minutter til én time at 
opnå tilberedningstemperatur, da ovnens 
sider først absorberer varmen og derefter 
re� ekterer den. Du skal herefter sandsynligvis 
lægge et nyt stykke brænde på for hver 
15-20 minutter for at vedligeholde varmen. 

HÅNDBYGGET BRÆNDEFYRET STENOVN
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De bedste brændestørrelser er ca. 20-25 
cm lange og x 10-13 cm tykke. Hvis bålet 
bliver for levende, skal du bruge en ildrager 
med langt håndtag til at slå det ned og få 
� ammerne til at lægge sig.

Vigtigt!
Anvend kun massive brændestykker. 
ANVEND ALDRIG kul, trykimprægneret træ, 
� isprodukter, saftfyldte trætyper som f.eks. 
fyrretræ, lamineret træ eller andre materialer: 
Anvend kun tørt mellemhårdt eller hårdt 
træbrænde.

Anvend ikke produkter, som ikke er 
speci� ceret til brug med denne ovn.

ANVEND IKKE � ydende brændsel 
(optændingsvæske, benzin, lanterneolie, 
petroleum eller lignende væsker) til at tænde 
eller vedligeholde et bål.

Brug aldrig vand til at sænke temperaturen 
inde i ovnen eller til at slukke ilden.

Der skal beregnes en periode til hærdning af 
ovnen ved hjælp af levende ild. Jo længere 
tid, jo bedre, især hvad angår den cement, 
der er brugt i ovnrummet. Cementen og 
mørtlen skal hærdes først, og denne proces 
forbedres faktisk ved at holde cementen 
fugtig, så den ikke tørrer ud. Ovnen vil 
sædvanligvis være blevet fremstillet 10-15 
dage før levering.

Efter hærdningen skal du male ovnen med 
vores ULTRAFIRE REPARATIONSSÆT. Selv 
om ovnen vil være HELT vandtæt, anbefaler 
vi – for at sikre ovnen en god funktion og en 
lang levetid – at ovnen ikke kommer direkte 
i kontakt med hverken regn eller sne. Du kan 
eksempelvis bygge en form for læ (træ, sten, 
mursten etc.) 

Det er endvidere vigtigt, at din ovn har et 
termometer i lågen: Termometret er ikke 
100% pålideligt som følge af afstanden 
fra lågen til ovnrummets indre. Forskellen 
mellem den faktiske temperatur inde i ovnen 
og den viste temperatur på termometret 
(hvis du lukker døren) er 100 °C. 

Med andre ord: hvis termometret viser 
100°C, vil temperaturen inde i ovnrummet 
være 200°C. Det betyder således, at du i 
forbindelse med HÆRDNINGEN er meget 
opmærksom på denne forskel, da du 
ellers kan forringe ovnens levetid og 
tilberedningsevne samt forårsage skade på 
ovnen (især de første gange du tænder op), 
herunder store revner. Det er altid muligt at 
reparere, men være yderst opmærksom på 
disse anvisninger for at få 100 % fornøjelse 
ud af din ovn.

Hvorfor har alle håndbyggede 
brændefyrede ovne revner?

Disse revner opstår på grund af den fugt, 
som � ndes i ovnen, efter at den er blevet 
bygget, men skyldes også at nogle dele 
ikke kan trække sig sammen med varmen, 
f.eks. ovnrummet eller siderne af mursten, 
metalskorstenen eller metaldørens kant 
(fordi vi anvender en hængslet dør og 
ramme).

Disse små revner (1 til 2 mm) forringer 
ikke ovnens styrke. Den bedste metode 
til at udbedre revner er at anvende vores 
ULTRAFIRE REPARATIONSSÆT, som følger 
med ovnen.

Sådan repareres ovnen i tilfælde af 
revner og for at sikre vandtæthed

Det er enkelt at reparere ovnen, men det 
er vigtigt, at du foretager reparationen, 
når ovnen er varmest, og revnerne har den 
maksimale bredde. Inden du påfører vores 
ULTRAFIRE REPARATIONSSÆT, skal du rense 
revnen med en stålbørste. Efter påføring 
skal du lade ULTRAFIRE malingen løbe ned i 
revnen.

Påfør � ere gange med korte intervaller, indtil 
revnen er fyldt op, og efterhånden som 
ovnen køler af og trækker sig sammen, vil 
malingen blive presset ind i revnen. 
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Du skal muligvis påføre malingen igen over 
� ere optændinger, så der opnås en gradvis 
reduktion af revnerne.

Engineering Lab i Storbritannien har udført 
uafhængige test af produktet og påvist, at 
det kan fylde revner på op til 2,6 mm op, 
ligesom testene påviste, at isoleringsevnen 
blev øget med næsten 15 %, og undersøgte 
CO2-udledning, vanddampgennemtrængeli
ghed og vandgennemtrængelighed.

ULTRAFIRE REPARATIONSSÆTTET er 
desuden et vandtæt produkt, men det skal 
først og fremmest anvendes til at reparere 
revner.

Slutbehandling med ULTRAFIRE 
REPARATIONSSÆT

Når revnerne er udbedret, skal du 
foretage en slutbehandling med vores 
ULTRAFIRE REPARATIONSSÆT, så du 
dækker hele ovnrummets hvælving. Denne 
slutbehandling skal dog altid udføres, når 
ovnen er helt kold, og først efter denne 
slutbehandling vil din ovn også være 
vandtæt.

Forberedelse af ovnens over� ade 
til slutbehandling med ULTRAFIRE 
REPARATIONSSÆT

Over� aden skal være solid, helt tør, ren, fri 
for støv, olie fedt og cementslam etc. Løse 
sandkorn eller støv skal fj ernes.

Over� adetemperatur  23 °C  35 °C  45 °C 

Over� adetør  1 time  1 time  30 min

Gennemtør  24 timer  18 timer  12 timer

Tørring indtil slutbehandling, minimum  
5 timer  4 timer  3 timer

Fortynder/rensemiddel   Vand

Testcerti� kater for ULTRAFIRE 
(produkt fra Impex� re)

Bestemmelse af evne til at fylde revner op
Bestemmelse af vanddampgennemtrænge-
lighed
Bestemmelse af forbedret isoleringsevne
Bestemmelse af CO2-udledningsmodstand
Bestemmelse af vandtæthed
Bestemmelse af vandgennemtrænglighed

Hvis der skulle opstå en revne inde i 
ovnrummet, hvilket er meget sjældent, er 
dette ikke noget problem overhovedet. Du 
skal ikke gøre noget i den anledning. Ovnen 
vil fortsat fungere absolut perfekt.
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Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 
Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• Åbent hverdage fra 07.00 til 17.00 (fredag 
til kl. 15.00)

• Tlf: +45 76 62 11 10

• Fax: +45 76 62 11 27

• E-mail: service@hpschou.com

Fremstillet i Portugal
4278
EU-Importør:
HP Schou A/S
DK-6000 Kolding
Danmark

© 2015 HP Schou A/S
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning 
må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen 
måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemi-
dler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller 
gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem 
uden skriftlig tilladelse fra HP Schou A/S.

Kære kunde – du har truff et et fremragende 
valg ved at købe en meget unik brændefyret 
stenovn, som er 100 % håndbygget ved 
hjælp af de ældste traditionelle metoder 
kombineret med de mest moderne over� ade-
behandlingsprodukter.

God fornøjelse med din ovn!


