
Minimum avstand fra sotluke til brennbart materiale er ifølge 
forskrift 30 cm. Om det er ønskelig/påkrevet ut fra plassering, kan 
denne avstand reduseres som vist på tegning. Sotlukedørens  
hengsling bør være på siden mot brennbar vegg.

Det skal monteres/limes på en glasspakning mellom aluminiums-
delens dør og karm. Dette for å hindre eventuell varmeledning til 
ytterflate. En løs “Sotlukestein” plasseres på innsiden av sotluke-
døren helt inn mot det runde røykløpet.

NB! Har du sotlukedør med skrue («Ny type»), for å åpne/lukke 
(ikke vrider), er den med pakning ferdig montert. Da kan du se bort 
fra pkt. a, b og c. Det er kun å plassere sotlukesteinen.

Montering 
a) Ta av karmen og skru ut de fire skruene i hjørnene. Bruk et egnet 

verktøy, f.eks. skrujern/huggjern for frigjøring av karmen.
b) Etter at flatene er rengjort, smøres keramisk lim på og glass-

pakningen (type Thermoseal) festes til limet.
c) Deretter skrus karmen fast igjen med de fire skruene.
d) Til slutt plassers Sotlukesteinen. Dette går lettest om man  

legger den flatt i det den entrer sotluken, og så reises den opp 
når den er inne ved røykløpet.

e) Om bunnen i sotluken er støpt riktig, blir det 7-10 mm åpning i 
overkant av Sotlukesteinen. Blir åpningen større, skal sotluke-
bunnen bygges opp med mørtel. Er bunnen støpt for høyt, må 
det slipes litt av Sotlukesteinen for å få den plassert.

NB! Sotlukesteinen skal alltid være på plass. Den skal kun tas ut når 
sot skal fjernes!

Sotlukeelement 480x480

Sotlukestein LWA-betong

Sotluke 

Dør hengsles mot nærmeste 
vegg

Sotluke plassert nærmere brennbart materiale enn 30 cm.
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