Instructie gebruik Laganova Lux Terras Haard
Beste Klant,
Van Harte gefeliciteerd met uw aankoop van
Gegarandeerd een aanschaf die u vele jaren zal
BBQ, welke tevens het buiten seizoen voor u

de Laganova Lux Terras haard.
doen genieten van een gezellige warmte en
aanzienlijk zal verlengen.

Om te beginnen is het belangrijk de opbouw
opbouwplan. De Laganova kan verzwaard
stenen maar dit is niet noodzakelijk.

instructies te volgend volgens het bijgevoegde
worden in de voet met zand of desgewenst

De Laganova is vervaardigd van de hoogste
kwaliteit RVS dat .mogelijk is voor terras
haarden nl.INOX / RVS A304 .Deze zal dus niet
gaan roesten. Doch door de hitte van de
verbranding zal het metaal wel gaan verkleuren, zoals dat gebeurd bij elk metaal dat verhit wordt.
Ondanks dat de Laganova vervaardigd is van RVS blijft het gevoelig voor zouten en zuren. Het kan dus
gebeuren dat er een soort van roest aanslag op de Laganova komt. Dit is normaal en onvermijdelijk vanwege de
vele verontreiniging in de regen en buitenlucht zoals fosfor zuren en zouten. Vergeet ook niet het zout en zuur
gehalte van uw handen.. Deze zal zich gaan afzetten tegen het RVS metaal van de Laganova. Een HG RVS
poetsmiddel is daarvoor voldoende om hem weer schoon te krijgen.
Note RVS is gevoelig voor ammoniak en chloor dampen van zwembaden en chemische middelen bestemd
voor het schoon en algen vrijmaken van uw terras. Dit zal onherroepelijk leiden tot corrosie. Houd
daarom uw laganova uit de buurt van schoonmaak werkzaamheden en chloorwater.
Let op: Gebruik nooit water om het vuur te doven. De staal constructie zal daardoor gaan verstarren en
vervormen. Een RVS haard mag enkel gedoofd worden door het langzaam uit laten gaan van de haard of
dmv. zand. ***Het is normaal dat de bodemplaat iets bol gaat staan na gebrand te hebben***
Gebruik in het stook compartiment hout, briketten, kolen of hout snippers.
Om te grillen of barbecueën kunt u kolen, briketten of hout snippers gebruiken. Deze aansteken met
aanmaakblokjes, of karton. Het rooster van de BBQ kan in de afwas machine.
Mocht u tevens een dak doorvoer met trek kap besteld hebben.
Maak dan een gat waar de dak doorvoer doorheen past. Schuif deze van onderen (bij een plat dak) door het gat
en schroef hem vast. Bij een schuin dak zal de doorvoer op het dak geplaatst worden. De verleng pijpen kunnen
daarna door de dak doorvoer heen geschoven worden. De verleng pijpen worden gecentreerd met de
bijgeleverde storm ring die dan van boven over de verleng buizen heen geschoven wordt tot op de dekdoorvoer.
Schroef deze daarna aan zodat de buis gecentreerd door het midden van de dekdoorvoer heen loopt. Als laatste
plaatst u dan het trekkapje boven in de pijp.
Mocht u gebruik maken van dak pannen of dak leer dan kan dit ook
aangebracht worden onder het dakbedekking en geïsoleerd worden met
steenwol. Zorg dat de pijp rondom minimaal 3 cm vrij staat van brandbaar
materiaal. Het is aan te raden om de buis te isoleren met steenwol. Dit doe je
door de dak doorvoer rondom de buis op te vullen met steenwol of steenwol
korrels.
De bijgeleverde verleng stukken zijn van enkelwandig RVS en enkel geschikt
voor gebruik buitens huis.
Kijk voor meer informatie of het bestellen van extra benodigdheden op
www.gaswinkel.com of mail naar info@gaswinkel.com

