Algemene gebruiksaanwijzing
Stoer, Sterk en Steengoed
Voor alle haarden geldt:
Zet eerst de haard op de juiste plaats.
Vul daarna de haard met de stenen, Het Noorse
graniet wordt geleverd in zakken van ongeveer
20kg.
Spoel eerst zoveel mogelijk gruis van de stenen.
Het gruis is de reden waarom we gekozen hebben
voor netten gemaakt van polypropyleen.
Nu kunt u de haard vullen door de zakken boven
de haard los te snijden, dat gaat het gemakkelijkst
door een plank boven op de holle ruimte te leggen
waarop u de zakken legt.
Meestal is de vulruimte maar 7,5cm.
De juiste hoeveelheid zakken worden erbij
geleverd, daarom is het belangrijk dat er geen
stenen komen in de holle ruimte. De haarden
worden standaard zonder kachelpijpen geleverd,
omdat de lengte van de pijp bepaald wordt door de
locatie. Bij Gardeco zijn deze verkrijgbaar.
De kachelpijp moet worden aangesloten op de
voorgemonteerde ring.
Een vuurtje maken lijkt heel gemakkelijk, maar voor
het behoud van de haard en ter voorkoming van
het vrij komen van giftige gassen zijn een aantal
zaken erg belangrijk.
Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout.
Geen resten spaanplaat, triplex of hardboard.
Dus alleen goed droog hout!
Stook liever niet bij mist of windstil weer.
De schoorsteen trekt dan niet voldoende.
Pas als de schoorsteen warm is zal deze goed
gaan trekken.
Gebruik bij het aanmaken van een vuurtje nooit
spiritus of andere vloeibare brandstoffen. Gebruik
eerst kleine houtjes en leg deze op een paar
proppen papier, stapel er daarna wat grotere
blokken op, stapel niet te dicht er moet voldoende
zuurstof bij komen.
Nooit teveel hout tegelijker tijd, vul regelmatig bij,
dan kan de haard rustig doorbranden op de juiste
capaciteit.
Voorkom dat de temperatuur te hoog wordt. Als uw
haard aan de achterzijde niet is gevuld met stenen
houdt u er dan rekening mee dat achter de haard
een niet brandbaar materiaal bevestigd moet
worden. Dit om spontane ontbranding van een
schutting te voorkomen. Ook aan een stenen muur
kan door de warmte schade ontstaan.

