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Frisk luft, en ren hälsofråga..
Vi andas 15 kg luft per dag
Inomhusmiljön är den viktigaste inom bostadssektorn. Vi
vistas mer än 2/3 av tiden i våra bostäder och sambandet
energi/inomhusmiljö måste harmonisera för att luftkvaliteten
ska bli god och inte påverkas av t ex väder och de boendes
livsstil.
Hur stor betydelsen är av ett bra inomhusklimat, är enkelt att förstå om man tänker
på att vi äter ca 1 kg per dag, dricker ca 3 kg per dag och andas ca 15 kg per dag. Av
luften vi andas är ca 90% inomhusluft.
Hårda krav ställs på mat och dryck men det ställs låga eller
inga krav på den luft vi andas trots att kvaliteten på luften
betyder mycket för vår hälsa. Att ventilera våra bostäder
och minska mängden partiklar, föroreningar och fukt bör
därför vara en självklarhet.
Vi andas in ca: 5000 kg luft per år varför det är viktigt att den är så ren som möjligt.
Clean-Air24 ger upp till 3ggr renare tilluft från tak, enligt länstyrelsens mätningar.

"Vi skall akta oss för stekos"
Överläkare och projektledare vid CAMM och IMM har
kartlagt om matos ger förhöjd risk att få lungcancer eller
hjärtinfarkt. Projektet finansieras av AFA Försäkring.
– Oavsett resultatet av våra studier ska man undvika att
andas in höga nivåer av partiklar och cancerogena ämnen. Vi har inte kunnat visa att
matos ger lungcancer, men vi vet att cancerogena ämnen ingår i matoset, säger
överläkaren som leder projektet. Hennes råd är att akta sig så mycket som möjligt
för stekos.
–Ha så bra ventilation som möjligt med effektivt utsug och undvik att stå för nära
rökkällan vid matlagning.
-Med marknandsledande "Kök24" ventilation i fastighetens underhållsplan blir ni av med
matos från förbränningsprocesser samtidigt som ni ökar värdet och får en hälsosam bostad.

Ventilation i bostaden då och nu
Ventilation som den en gång fungerade...
När husen byggdes ventilerades dom bl.a. av att man eldade
för värmen, förbränningen omsatte ca 30m3 luft per timme
samt att skorstenarna blev varma vilket drev ventilationen
genom ökad skorstenseffekt och termisk stigkraft.
Idag eldas inte för värmen då det finns central värme, ofta via
fjärrvärme som inte alls driver ventilation eller värmer skorstenarna för termisk ventilation och stigkraft.

Ventilation i köket
Husen byggdes med tilluftsintag i skafferierna, den svala
tilluften ventilerade och ökade hållbarheten på maten.
Idag har vi kylskåp varför skafferiventiler nästan alltid sätts
igen vid köksrenovering, stambyten eller fasadrenovering, det
man ofta glömmer är att ventilationen kraftigt försämras av
detta!

Ventilation i badrummet
Ventilationen byggdes på den tiden med sk. Stockholmsventilation i badrum vilket var en tilluftsventil som satt mitt
på badrumsväggen och som fick sin tilluft via kanaler som gick
ner till bottenvåningen och ut till ett intag på gården. Därifrån
steg luften upp genom fastigheten till respektive badrum och
tillförde lägenheterna med luft vilket gjorde att den känsliga
självdrags-ventilationen kunde fungera.
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Idag vid badrumsrenovering och stambyten sätts ofta denna
ventilation igen då en ventil mitt på väggen inte anses
attraktivt. Att den på vintern ger ett rejält kalldrag samt att
den kan föra in damm och smuts gör den inte direkt mer
populär. Det man inte tänker på när man tar bort den är att
självdragsventilationen inte fungerar utan tilluft.

Ventilationen byggdes av kalkbruk
Kalkbruk är mycket poröst och löses upp av avgaser, regn och
frostsprängning som fortgått under många decenier vilket gör att
bruk och tegelbitar eroderar och ramlar ner och täpper för i ventilationssystemet. Mest utsatta är skorstenar och kanaler ovan
yttertak där det vintertid fryser sönder och det är inte ovanligt
att det ramlar ner tegel som täpper för i kanalsystemet. Förutom
att detta långa sönderfall försämrar ventilationen blir kanalerna
otäta och börjar läcka matos, lukt och fukt från wc/dusch.

Fasadrenovering och fönsterbyten
Vid fasadrenovering och fönsterbyten blir lägenheterna
ännu mer täta av tilläggsisolering, moderna fönster och
tätlister, lägg därtill att man numera ofta monterar in
säkerhetsdörrar som också är helt täta och saknar brevintag
ja då finns det inte mycket ventilation och frisk luft kvar till
dom som husen en gång faktiskt byggdes för.

Hur får man fungerande ventilation,
bättre komfort och ökat fastighetsvärde?
-Vi har ju godkänd Ovk, då är väl allt okej?

1. Kanalrenovering med Safe-Seal

45 % av alla fastigheter har så kallad Självdragsventilation vilket
är den äldsta formen av ventilation som användes redan på
1600-talet. Självdragsventilation har ingen motor som reglerar
tillförsel av frisk luft och syre till bostaden då självdragsventilationen
styrs av temperaturskillnaden ute och inne vilket är oberäknerligt.
Är det lika varmt ute som inne finns ingen ventilation när vi som bäst
behöver den och på vintern trycks det ofta ut alltför mycket värme
vilket ger kallras och höga värmekostnader.

Safe-Seal kanalrenovering möjliggör även marknadsledande
köksventilation. ”Kök24” erbjuder en trefunktionslösning där
bl.a. kolfilterfläktar byggs om och direktkopplas på kökskanalerna. Tillsammans med grundflödesventilen X24 som
automatiskt växlar mellan forceringsläget vid matlagning och
kontinuerlig grundventilation ger ”Kök24 ” en hälsosam, fräsch
köksmiljö och bostad. Mindre matos, mer komfort och värde.

Eftersom denna typ av föråldrad ventilation styrs av temperatur-

90% av alla bostäder behöver lägga in ventilationen i fastighetens
underhållsplan för att stegvis anpassa fastigheten till dagens
förutsättningar och krav på en hälsosam, säker och boendemiljö
med lägre miljöpåverkan.

skillnader och inte har verifierade luftomsättningskrav så är det svårt
för Ovk-besiktningsmannen att göra anmärkningar även om det i stort
inte finns någon eller mycket bergränsad ventilation.
Detta är i grunden orasaken till att en fortgående och kraftig försämring kunnat ske genom åren utan att fastighetsägaren och de
boende fått något larm om att ventilationen behöver åtgärdas och anpassas till dagens förutsättningar för en fungerande och sund bostad.
Detta är likväl orsaken att Ni så fort som möjligt bör lägga in ventilationen i fastighetens underhållsplan vilket vi kan hjälpa Er med.

3. Clean-Air
Clean-Air 24
24 FTX
FTX
3.

2. Planera för framtiden med Clean-Air 24

I äldre fastigheter finns ofta stora brister i ventilationens brandskydd vilket riskerar snabb spridning av eld- och rökgas mellan
brandceller/lägenheter vid ev. tillbud. I Miljösteget går vi igenom
och säkrar fastighetens brandskydd i ventilations-systemet.
Med Clean-Air 24 i Underhållsplanen ökar komfort, säkerhet och
värdet samtidigt som uppvärmningskostnaden minskar.
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Filtertest

Clean-Air24 FTX vs. Fönsterventiler

Clean-Air24 FTX tilluft via tak
Under två veckor i september 2016 togs 25 liter tilluft per
sekund (motsvarande volym som lägenheter upp till 70 m2) in
genom F7-filter (lägst filterklass F7 bör användas på tilluften
för bostäder, kontor och skolor). På bilden till vänster framgår
hur mycket renare tilluft Clean-Air24 FTX ger bostaden med sitt

Original tilluft från gatan
tilluftsintag ovan taknock jämfört med original tilluft via fönsterventiler mot gatan där avgaser och partiklar från fordonsbromsar
kontinuerligt tillförs.
Enligt Länsstyrelsens mätningar är tilluft som tas in ovan taknock upp till 3 gånger renare än tilluft som tas in från husfasader.
Testet är från Fridhemsgatan på Kungsholmen.

Så effektiv är Clean-Air24 Ftx
Energimyndigheten bekostar under -2017 mätningar på
Clean-Air24 Ftx. Den 22 februari installerades utrustning på en
stor äldre fastighet med drygt 50 lgh på Heleneborgsgatan på
Söder. I graferna nedan, syns hur varm tilluft som kommer in i
lägenheterna vid bl.a. minus 6 grader utomhus.
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Utetemperaturen
Tilluftstemperaturen på 1 tr,
Tilluftstemperaturen på 3tr och
Tilluftstemperaturen på 6tr.

När de boende lagar mat kan man se hur matoset blir skön
värme till lägenheterna istället för os i lgh.
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Har ni otäta kanaler som sprider lukter och
ger svag ventilation? Vi har lösningen!
Safe-Seal kanalrenovering av ventilationsoch rökkanaler utan håltagning i bostäder

Vid kanalrenovering med Safe-Seal ingår alltid
följande säkerhets och moment

Safe-Seal är ett helhetskoncept som möjliggör kanalrenovering
utan smutig och kostsam håltagning i bostadsutrymmen. En
glidform lodas ner från skorstenen på taket till källan, t.ex ett
kök, badrum eller eldstad. Tack vare formens följsamhet kan vi
gjuta ett mycket slätt och jämnt foder med bibehållen kanalarea
vilket ger lågt tryckfall och bra funktion.

• Etablering av lågtrycksutrustning och våra specialverktyg
för ett säkert och renligt arbetsutförande.

I vårt koncept med Safe-Seal kanalrenovering ingår även
möjligheten att gjuta nya skiljeväggar långt ner i skorstenen
med hjälp av motformsgjutning. Vi kan avlägsna stopp, förtätningar och andra hinder i kanaler, helt utan håltagning.
Med fjärrmanöv rerad utrustning kan vi plocka upp tegel, kvarglömda hammare eller fågelbon som ramlat ner och utgör stopp
i kanalen. Systemet möjliggör även renovering av otäta
kakelugnar utan att dessa behöver demonteras.

• Intern provtryckning av varje kanal.

• Infraljusfilming och individuell bedömning av kanaler
före gjutning påbörjas.
• Fräsning och rensning av kanaler för att vid behov
avlägsna förträngningar för bästa drag/funktion.

Fördelar att beakta jämfört med andra
metoder för kanalrenovering
Inget sot, smuts, damm eller kostnad för återställning av
bostadsutrymmen.
Erforderliga ställningar och säkerhetsutrustning ingår i
Safe-Seal konceptet.
Sky-Walk taksäkerhet ingår med säkerhetsutrustning så vår
certifierade personal är säkrad även i sidledes förflyttning på
taket vilket är en stor trygghet för oss, vår personal och styrelsen
hos våra beställare/byggherrar.

Före renovering

Efter renovering med Safe-Seal

Brandskydd
På Bondegatan somaren -16 började det brinna i en lägenhet
i en Brf med ca 40 lgh och lokaler i Bv. Branden spred sig ut
ur brandcellen /lgh och vidare i fastigheten. Brandkåren blev
rädd för spridning till angränande fastigheter och bekämpade
branden under drygt 10 timmar med 3 brandbilar. Den stora
vattenmängden rann genom fastigheten, undertak ramlade ner
och alla familjer fick akut lämna sina bostäder. Det beräknas ta
ca två år och kosta ca 100 milj att renovera huset före familjerna
kan flytta tillbaka till sina hem.
Vi hjälper nu föreningen att bygga upp nya skorstenar, väggar
och murar som skadats av vatten och saneringsarbete och skall
sedan gå igenom och se till att alla brandceller har separerade
ventilationskanaler före vi bygger det nya ventilationsystemet.
Många äldre hus har stora brister i brandskyddet på ventilationen
med skiljeväggsfel och påstick på gemensamma kanaler som då
bryter brandcellsindelningen och äventyrar ett explosionsartat
brandförlopp med risk för liv och okontrollerbar materiell skada.
Hade denna brand stannat inom brandcellen/lgh hade det blivit

en mindre renovering av brand-lgh och närmast intilliggande
lägenheter men inget som liknar nu inträffade senario varför
vi hjälper föreningar redan i första ”Underhållssteget” att gå
igenom brandsäkerheten på ventilationssidan.
Det är inte ovanligt att det vid flytt av kök, om och nybyggnation
av bad/wc och tvättrum och vid stambyten öppnas kanaler mellan
olika lägenheter som då direkt bryter brandcellsindelningen och
äventyrar hus och hem. Om vi hittar lägenheter med gemensamma kanaler så separarar vi dessa genom att lokalisera och ansluta
till deras originalkanaler eller andra kanaler som inte används.
Om det är skiljeväggsfel (tegel som lossnat) mellan kanaler /lgh
så gjuter vi i nya från taket utan håltagning i lägenheter.
Med renlig och säker ”Safe-Seal” teknik skapar vi trygga, hälsosamma hem med bra ventilation och låg miljöpåverkan.
Bilderna nedan är från huset som brann på Söder och visar hur
vi sanerar brandskadad puts och murar upp nya skorstenar,
väggar och yttermurar, även ny ventilation ska vi installera.

Skorstensbolaget har 35 års erfarenhet av service och installation av ventilation,
eldstäder och OVK-tjänster åt hundratals föreningar och fastighetsägare.
Clean-Air 24 är Skorstensbolagets system för köksventilation, mekanisk frånluft
och FTX-ventilation – ett helhetskoncept för en modern, hälsosam bostad med
återvinning, låg miljöpåverkan samt ökat trivsel- och försäljningsvärde.

Skorstensbolaget är din trygga leverantör när det gäller:
• Ventilation
• OVK-tjänster
• Installation av eldstäder
-Ta hand om Er fastighet, kontakta oss idag och boka ett kostnadsfritt besök där
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vi hjälper Er att ta fram en underhållsplan för trygga och komfortabla bostäder.
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