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Bäste kund.
Köksspisar har funnits sedan slutet av 1800-talet i svenska hem. Spisarna tillverkades av 
gjutjärn vid svenska järnbruk och gjuterier. Kända gamla gjuterier är, Näfvekvarn, 
Bolinder, Bolinders, Norrahammar, Husqvarna m.fl. Förr var köksspisen näst intill 
obligatorisk i många hus, främst för matlagning. Nu är den många gånger en prydnad 
eller mysfaktor, men man kan laga mat på den. Tillverkningen är rent hantverk, där ingen 
spis är exakt lik den andra. Ytan varierar beroende på gjutsand m.m. Vi har tillverkat cirka 
10 000 köksspisar sedan 2005. Du kan känna Dig trygg.
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Justering av höjd.
Höjden kan justeras mellan 850 till 900 mm. Innanför den nedre luckan sitter 4
Justerskruvar. Vid önskad höjd dras låsmuttrarna fast. Nyckelvidd 17 mm.

Måttuppgifter.

Data:
Vikt                                                                                                 150 kg
Nominell effekt 6-6,5 kW
Verkningsgrad 63,9 %
Rökgastemp 286 C
Storlek HxBxD 850-900 x 300 x 600 mm
Spishäll B 300 mm
Eldstadsmått H X B X D 300 x 190 x 390 mm
Eldstadsöppning H x B 175 x 150 mm

Anslutningsalternativ Bak och topp

Konstruktion
Eldstad Gjutjärn / Vermiculit
Ytterplåt Stål 2 mm
Färg Termal svart
Glas Keramiskt härdat tål 700 grader.
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Allmänt

Tillverkarförsäkran
Tillverkan av denna spis har skett i enlighet med spisens 
typgodkännandehandling där denna skötsel och instruktionsanvisning ingår som
En tillhörande handling.

Beskrivning
Spisen är tillverkad av kraftigt gjutgods. Eldstaden är klädd med vermiculite.
Vermiculite, (Mg,Fe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)2·4H2O, är ett mineral som expanderar 
när det hettas upp. Luftspalten mellan vermiculiten och de kraftiga gjutjärns-
sidorna förhindrar överhettning av sidorna. Tack vare gjutjärnet och vermiculiten
avger spisen värme flera timmar efter avlsutad eldning. Eldstadsluckan har
härdat glas. När man tänder i spisen hålls eldstadsluckan på glänt för lufttillförsel i 
uppstartsfasen. Spjället kan ställas i olika lägen där märket O i bakre överdelen anger
att spjället är öppet.
Så fungerar spisen.
Rumsluften sugs in i de ovala hålen i  köksspisens sidor. Luften värms upp och kommer ut
i rummet via de ovala hålen på hällen. Förbränningsluften kommer vid start från eldstadsluckan
och sedan från nedre luckans spjäll och intag under spisen. Vid eldning åtgår det 10-20 kbm luft. 
Före installation.
Inom stadsplanerat område måste bygganmälan göras.
Efter installation.
Skorstensfejarmästaren ska alltid besiktiga installationen så att den är korrekt utförd
Enligt monteringsanvisningen och att anslutningen är tät till skorstenen. Detta skall 
göras innan spisen används oavsett det gäller anslutning till ny eller befintlig skorsten.
Skorsten.
Rökkanalens diameter måste vara minst 125 mm. En lägsta rökkanalshöjd på 3,5 m 
från spisens anslutning rekommenderas.
Avstånd till vägg.
Se medföljande ritning nästa sida
Bärande underlag.
Spisen och en lätt skorsten kan normalt placeras på vanligt golv. Under spisen
placeras  en plåt som sträcker sig minst 30 cm framför luckorna och 10 cm på sidorna.
Eldstadsplanet kan vara av exempelvis glas,plåt natursten och betong.
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Installation och anslutning.
Skorstenen skall vara dimensionerad för 350 grader C röktemperatur och en
Tvärsnittsarea på 120-180 cm2.
Anslutningsdosens diameter = 125 mm utv.
Skorstenslängd > 3,5 m.
Tala med Din sotare.

Installationsavstånd.
Kontakta alltid Din sotare före installation av spisen.
Rummets lägsta takhöjd = 2 m
Inget brännbart material framför spisen. Min avstånd 1 m.
Skisserna avser isolerat rökrör. Min avstånd till brännbart material vid oisolerat 
rökrör är 500 mm.
50 mm lättbetong eller liknande fungerar bra som isolering.

Eldstadsplan.
Glöm inte eldstadsplanet. Se bärande underlag.
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Bruksanvisning och eldningsråd.

Elda försiktigt de första gångerna. Färgen är värmebeständig men kan lukta lite
de första gångerna.
Den nominella effekten uppnås om man eldar med cirka 1 kg ved per inlägg och 
att ett inlägg brinner cirka 30 minuter. 
Ved.
Ved från lövträd brinner lugnare än ved från barrträd. Veden skall ha en fukthalt 
på 15-20%. Lämplig storlek är 300-350 mm långa och 50-80 mm i diameter.  Ek och 
bokved eller annat träslag med högt värmevärde skall blandas med annan ved 
för att inte skada eldstaden.
Start.
Nedre luckan skall vara öppen. Eldstadsluckan lite öppen. Spjället ställs på markering 
O som betyder öppen. När elden tagit sig så stänger du luckorna. Den nedre luckans
spjäll justerar lufttillförseln. Vid kall skorsten kan man behöva tända på papper i 
skorstenens sotlucka.
Påfyllning.
Rökinslag undviks om eldstadsluckan öppnas försiktigt. Spiskroken används till att 
skjuta askan bakåt och glöden framåt i eldstaden. Detta underlättar antändningen
av ny ved. Lägg in 2-3 vedträn och stäng luckan när det tagit sig.
Fyll inte på mer ved så länge det brinner bra.
Skötselråd.
Spissvärtan som medföljer kan läggas på med en svamp efter det att spisen, när
den är kall rengjorts utvändigt. Polera spisen när spissvärtan torkat. 
Rengör kokplattans undersida. Rensa rostret från aska. Glöm inte tömma asklådan.

Tips:

Kontrollera packningarna till dörrarna. Byt vid behov.
Håll rent vid och i spis.
Om skorstensbrand uppstår; stäng spjäll och luckor. Kontakta brandkår. Ring 112
Frågor och svar; se nästa sida.
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Matlagning.
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Den absolut godaste maten är den som tillagas på en vedeldad spis när 
strömmen har gått. Det vet den som har testat. Och det finns inget mysigare än 
att steka en frukostomelett till ljudet av sprakande eld och känna hur värmen 
från elden värmer ända in i själen.
Själva matlagningen funkar på samma sätt som på elspis. Maten i grytan och 
grytan på spisen. Du hittar däremot inga reglage för att sänka värmen men då 
flyttar du bara grytan en bit så att den inte står direkt över elden. Det funkar som 
att vrida på spisknappen.

Optimalt med gjutjärn
Grytor och stekpannor av gjutjärn funkar perfekt på vedspis. Även emaljerade 
kärl är ett bra val för den som vill ha köksutrustning med lantlig stil som går att 
använda på öppen eld i skogen, på spisen och en modern induktionshäll.



Frågor och svar. Q&A

Varför: Orsak: Åtgärd:

Dåligt drag Inte tät anslutning till murstock Sotaren kontrollerar tätheten

Rökröret är igensatt Rengör rökrör

Skorsten igensatt Kontakta sotare

Barkre järnet sitter fel Justera järnet

Undertryck i bostaden Öppna fönster eller ytterväggsventil.

Sur eller för kall ved Använd torr ved.

För bra drag För torr ved Justera spjällen

Packningarna i dörrarna slitna Byt packningar

Skorstenen är för lång Kontakta sotare

Sotig ruta Ved för sur Använd torr ved.

Nedre luckans spjäll alltför stängd Öppna spjället.

Vit ruta Dålig förbränning Följ instruktionerna 

Fel ved. (avfallsved m.m.) Använt ren och torr ved

Ryker när Dörren öppnas för snabbt Öppna dörren sakta.

dörr öppnas Dåligt drag i skorstenen Tala med sotare

Det brinner i eldstaden Öppna först vid glöd.

Vit rök För låg temperatur Öppna spjällen

Sur ved innehåller vattenånga Använd torr ved.

Svart, Dålig förbränning Öppna spjällen

gråsvart rök
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Reservdelar.
Nedan är reservdelar som vi säljer separat. Kontakta oss.

810
Gammaldags spissvärta.
100 g

811
Spiskrok.
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Sprängskiss
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Sprängskiss.
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Byte av vermiculite och bakre järn.
Både vermiculite och bakre järn finns som reservdelar.

1. Lyft bort kokplattan. Öppna eldstadsluckan
2. För in en rund mejsel i ett hål på den mittersta vermiculiten. Bild 1
3. Lyft några millimeter. Vinkla ut nederdelen. Ta bort den. Bild 2
4. Dra de yttre vermiculiten mot centrum och gör lika 3.
5. Gör likadant på båda sidor.
6. Behövs bakre järnet bytas, görs det nu.
7. Montera tillbaks i samma ordning. 
8. Vermiculiten anpassas med hjälp av vanligt såg.
9. Mittplattan monteras sist.
10. Försänkta hål skall vara mot gjutjärnsväggarna.
11. Bakre järnet lämnas som järnskrot, vermiculiten som isoleringsmaterial.
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Medföljer köksspisen.
• CE-märke. Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-

märkas. Genom att CE-märka produkten försäkrar tillverkaren att produkten 
uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. 
Placerat nederst höger yttersida.

• Skötsel och instruktionsanvisningar Rev 210308

• Asklåda
• Inmurningsstos
• Spiskrok
• Spissvärta

Varning!
Köksspisen kan bli varmare än 90 
grader C på vissa ytor.
Vid beröring kan detta orsaka 
brännskador.

Krav på rökkanal.
Skorstenen skall minst vara 
dimensionerad för 350 grader C.
Rökkanalens diameter minst 125 mm.
Lägsta rökkanalshöjd = 3,5 m.

Skorstenfejarmästaren.
Skorstenfejarmästaren skall 
informeras om spisen 
eftersom det medför ändrat 
sotningsbehov.

Byggnadsmyndighet.
Anmäl ny eldstad till lokala 
byggnadsnämnden.
Husägaren står själv ansvarig för att 
föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda 
och för att installationen blir 
inspekterad av en kvalificerad 
kontrollant..
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CE märket finns på spisens högra nedre yttersida.
Aktuellt serienummer finns på spisens CE märke.
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GARANTIBEVIS

2B Best Business AB ansvarar för att Thor 02 inte har fel som 

kan hänföras till tillverkning

eller lagring.

Garantin gäller från leveransdatum till kund.

2B Best Business AB tar inget ansvar för demontering och 

monteringskostnader för utbyte av spis.

2B Best Business AB tar inget ansvar för kostnader på grund av 

stillestånd eller andra direkta eller indirekta kostnader och 

skador.

Garantivillkoren gäller ej glas eller de utbytbara 

eldstadsdetaljerna.

Garantitiden på roster, brännjärn, vermiculite och glas är 1 år.

Övriga detaljer på Thor 02 är  10 år.

Anderstorp 2021-03-08
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