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Gefeliciteerd met uw nieuwe Morsø-kachel!

Morsø, de grootste kachelproducent op de 

Deense markt, maakt al sinds 1853 houtkachels 

van de hoogste kwaliteit. Indien u de aanwijzingen 

hieronder volgt, zijn wij ervan overtuigd dat u uw 

nieuwe kachel nog jarenlang met veel plezier zult 

kunnen gebruiken.

Extra accessoires

Voor de Morsø-kachels is er een uitgebreid programma met schoorstenen, vloerplaten en  

accessoires. Deze kunnen handig zijn voor de dagelijkse bediening en het onderhoud van uw 

Morsø-kachel.

Gietijzer 

Gietijzer is een levend materiaal. Daarom zijn geen twee kachels aan elkaar gelijk. Dit heeft de-

els te maken met de speling van het gietijzer en deels met het feit dat de kachels ambachtelijk 

zijn uitgevoerd. 

Inhoud
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1.1 De kachel uitpakken
2B Standard: Na het uitpakken schroeft u de verbran-

dingskamer los van de houten pallet en legt deze rustig 

op de zijkant. Om beschadigingen aan kachel en vloer te 

voorkomen, kan de kartonnen verpakking als ondergrond 

worden gebruikt. Pak de poten die bij de kachel horen uit 

en schroef ze met de bijgeleverde bouten op de gegoten 

bodemplaat vast.

Positie van de rookschotten

Leg het voorste rookschot (1) op zijn plaats. (Zie schets) 

en plaats de isolatiemat (2) tenslotte voorzichtig over de 

gegoten rookschotten. 

Zorg dat het voorste rookschot correct gemonteerd is en 

dat de isolatiemat het hele rook-schot bedekt voordat de 

kachel wordt aangemaakt. 

1.0 Installatie van uw Morsø-kachel
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min. afstanden tot brandbaar materiaal:

 Type kachel  Achter de kachel (A) Opzij van de kachel (B) 

  2B Standaard straalkachel

  niet-geïsoleerde rookbuis 400 mm 850 mm

  2B Standaard convectiekachel

  niet-geïsoleerde rookbuis 300 mm 400 mm

1.2 De kachel installeren
Wij raden aan dit werk met twee personen uit te voeren omdat de oven zwaar is om alleen te 

hanteren.

De MORSØ 2B Standard-straalkachel weegt 61 kg.

De MORSØ 2B Standard-convectiekachel weegt 76 kg.

Neem de landelijke en plaatselijke voorschriften op het gebied van de installatie van houtka-

chels in acht. Volg bovendien de plaatselijke voorschriften op het gebied van schoorsteen-

verbindingen en de installatie van schoorstenen. Vraag eventueel uw schoorsteenveger om 

advies. Uzelf, uw technische adviseur of uw installateur is echter verantwoordelijk voor de 

naleving van de geldende landelijke en plaatselijke voorschriften. 

1.3 Schoorsteenveger
Zoals gezegd kan het verstandig zijn om het advies van uw plaatselijke schoorsteenveger 

in te winnen voordat u de kachel installeert. De schoorsteenveger moet in ieder geval op de 

hoogte worden gebracht zodra de houtkachel is geïnstalleerd. De schoorsteenveger zal de 

installatie inspecteren en met u afspraken maken over wanneer de schoorsteen moet worden 

geveegd. Als de schoorsteen enige tijd niet is gebruikt, moet deze worden gecontroleerd op 

scheuren, vogelnesten enz., voordat u deze opnieuw in gebruik neemt.

1.4 Positie van de kachel/afstandseisen
De afstandseisen zijn alleen van toepassing als de kachel in de buurt van brandbare materia-

len staat. Indien de muren van brandbaar materiaal zijn vervaardigd, kunt u uw nieuwe kachel 

plaatsen aan de hand van de aanwijzingen op het goedkeuringsplaatje aan de achterzijde van 

de kachel.

2B Standaard straalkachel
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1.5 De schoorsteen
Indien de plaatselijke voorschriften het toelaten, kan de kachel worden aangesloten op een 

schoorsteen waarop voorheen een ander gesloten verbrandingstoestel (bijv. een oliekachel 

of een andere houtkachel) aangesloten is geweest. Wanneer er twee of meer verbrandings-

toestellen op dezelfde schoorsteen zijn aangesloten, moet u de voorschriften over de plaats 

van de rookkanalen in acht nemen.

De houtkachel mag nooit worden aangesloten op een schoorsteen waarop al een gaskachel 

is aangesloten.

Een efficiënte, moderne kachel stelt hoge eisen aan uw schoorsteen. Vraag daarom uw  

schoorsteenveger om de schoorsteen te beoordelen.

De opening van de schoorsteen moet in overeenstemming zijn met de landelijke en plaatselij-

ke voorschriften. In het algemeen moet de opening voor houtkachels minimaal 175 cm2 groot 

zijn (met een diameter van 150 mm) en het liefst niet groter.

Als de opening van de schoorsteen te groot is, is er te veel energie nodig om in de schoor-

steen de warmte te verkrijgen die voor een goede trek nodig is. Indien u een stenen schoor-

steen met een grote opening hebt, raden wij u aan een isolerende schoorsteenvoering met 

de juiste diameter te laten plaatsen. Hierdoor zal de trek verbeteren, waardoor u zuiniger kunt 

stoken.

Het handvat wordt warm tijdens het stoken. Daarom is er bij de kachel een handschoen 

geleverd.

Met het oog op de warmtecirculatie en de interne en externe reiniging van de kachel raden 

wij u aan de kachel op minimaal 10-15 cm afstand van metselwerk te plaatsen. Normaal ges-

proken wordt een laag behang op een stenen wand als niet-brandbaar materiaal beschouwd.

De vloer

Wanneer de kachel op een brandbare vloer is geïnstalleerd, moet u de landelijke en plaatse-

lijke voorschriften naleven met betrekking tot de afmetingen van de niet-brandbare onderlaag 

die de vloer onder de kachel moet bedekken. De onderlaag moet uiteraard in staat zijn om 

het gewicht van de kachel en, indien van toepassing, de stalen schoorsteen te dragen.

Afstand tot het meubilair

Wij raden u aan om de kachel op 700 mm afstand van het meubilair te installeren, maar houdt 

u er bij het bepalen van de afstand ook rekening mee dat meubelen e.d. zullen uitdrogen 

als ze in de buurt van de kachel staan. De afstand tot brandbare materialen voor de kachel 

bedraagt 700 mm. Een houtkachel wordt warm als deze brandt. Neem daarom de nodige 

voorzorgs-maatregelen, in het bijzonder om te voorkomen dat kinderen de kachel aanraken.

Er worden geen eisen aan de hoogte van de schoorsteen gesteld, maar een schoorsteen 

moet hoog genoeg zijn om te kunnen zorgen voor een goede luchtstroom en om te waarbor-

gen dat de rook geen hinder veroorzaakt. Als stelregel geldt dat de luchtstroom groot genoeg 

is wanneer de schoorsteen 4 meter boven de kachel uit komt en minimaal 80 cm boven de 

nok van het dak uitsteekt. Indien de schoorsteen zich aan de zijkant van het huis bevindt, 

mag de bovenkant van de schoorsteen nooit lager zijn dan de nok van het dak of het hoogste 

punt van het dak. Houdt u er rekening mee dat er vaak landelijke en plaatselijke voorschriften 

gelden voor de lokatie van schoorstenen in huizen met rieten daken. Zie ook punt 1.9 - Trek.
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1.6 Aansluiting op een bakstenen schoorsteen
Metsel een mof voor het rookkanaal in de muur en steek daar het rookkanaal in. De buis 

mag niet tot in de schoorsteenopening zelf lopen, maar slechts tot aan de binnenkant van het  

schoorsteengat. De verbindingen tussen kachel/rookkanaal en rookkanaal/mof moeten wor-

den afgedicht met behulp van de meegeleverde glastape. Normaal gesproken hoeft u eventu-

ele verbindingsstukken niet af te dichten.

Wij er een overgang van verticaal naar horizontaal aanwezig is, doet u er goed aan die met 

een flauwe bocht te monteren om verlies van trek tegen te gaan.

De afmeting van het rookkanaal moet in overeenstemming zijn met de landelijke en  plaatselijke 

voorschriften. Morsø raadt u echter aan het rookkanaal in 2 mm staalplaat uit te voeren,  

aangezien dit de levensduur ervan zal verlengen.

1.7 Aansluiting op een stalen schoorsteen
Indien de installatie met zich meebrengt dat de schoorsteen recht omhoog door het plafond 

loopt, moet u de landelijke en plaatselijke voorschriften met betrekking tot de afstand tus-

sen de schoorsteen en eventuele brandbare plafondmaterialen in acht nemen. De overgang 

tussen schoorsteen en rookafvoerkanaal moet worden afgedicht met de meegeleverde glas-

tape. Het is belangrijk dat de schoorsteen met een daksteun gemonteerd wordt, zodat de 

kachel niet het gewicht van de schoorsteen hoeft te dragen. (Raadpleeg de instructies van de 

schoorsteen fabrikant.) Er kunnen scheuren in de bovenplaat van de kachel ontstaan wanneer 

er een zwaar gewicht op rust. De bovenplaat valt niet onder de garantie van Morsø indien de 

schoorsteen zonder daksteun is geïnstalleerd. 

Bij een schoorsteenbrand als gevolg van een onjuiste bediening van de kachel of langdurig 

gebruik van vochtige brandstof, moet u de luchttoevoer volledig afsluiten en contact opne-

men met de brandweer.

De schoorsteen en het rookkanaal moeten zijn voorzien van reinigingsluiken. Deze luiken 

moeten minimaal dezelfde omvang hebben als de opening van de schoorsteen.

De schoorsteen moet toegankelijk zijn voor externe inspectie en het moet mogelijk zijn om de 

reinigingsluiken en de schoorsteen te bereiken als de reiniging via de bovenkant plaatsvindt 

(bijv. bij stalen schoorstenen).
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1.8 Trek
Als er rook uit de kachel komt wanneer het deurtje wordt geopend, is dat te wijten aan een 

te geringe trek in de schoorsteen. Dit type kachel vereist een schoorsteentrek van minimaal 

12 PA om voldoende verbranding te waarborgen en het vrijkomen van rook te verhinderen. 

Er kan echter ook rook ontsnappen wanneer de kacheldeur wordt geopend terwijl de kachel 

hevig brandt.

De rookgastemperatuur bedraagt bij een nominaal uitgangsvermogen 332°C gerekend tot 20°C.

Bij twijfel kunt u eventueel uw schoorsteenveger vragen de trek in de schoorsteen te meten.

Let op het volgende:
Reinigingsmogelijkheden. Bespreken met de schoorsteenveger.

Beperk het aantal bochten tot het minimum en houd de lengte van het rookka-

naal zo kort mogelijk om de trek niet te verminderen.

Toevoer van verse lucht
Een houtkachel heeft lucht nodig voor de verbranding. Hierdoor draagt een  

houtkachel bij tot een gezond binnenhuisklimaat. Indien het huis zeer goed  

geïsoleerd is, en in het bijzonder wanneer er in het huis een afzuigkap of een  

ventilatiesysteem aanwezig is, kan het nodig zijn een luchtrooster te installe-

ren in de kamer waar de houtkachel zich bevindt. Anders wordt de trek in de 

schoor steen te zwak, wat tot gevolg kan hebben dat de kachel niet goed brandt 

en dat er rook uit de kachel komt wanneer het deurtje wordt geopend.

Als het nodig is om luchtroosters aan te brengen, moeten deze zo geplaatst  

worden dat ze niet geblokkeerd kunnen worden. 
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Trek
De trek in de schoorsteen is een gevolg van het verschil tussen de hoge  

temperatuur in de schoorsteen en de lagere temperatuur daarbuiten. Andere  

factoren die bepalen of er voldoende negatieve druk kan worden geprodu-

ceerd om trek te veroorzaken zijn de lengte en de isolatie van de schoorsteen, 

alsmede de wind- en weersomstandigheden.

De luchtstroom wordt in de volgende gevallen verminderd:
- Het temperatuurverschil is te klein, bijvoorbeeld bij een slecht geïsoleerde 

schoorsteen.

  Indien de schoorsteen koud is, kan het helpen om voor het aanmaken een  

verfrommelde krant in het reinigingsluik van de schoorsteen aan te steken (te 

laten opbranden).

- De buitentemperatuur is te hoog, bijvoorbeeld in de zomer.

- Er is geen wind.

-  De schoorsteen is niet hoog genoeg, waardoor deze in de beschutting ligt van 

daken of hoge bomen. 

  Deze omstandigheden geven ook het grootste risico op rook die in de schoors-

teen neerslaat.

-  Er komt op ongewenste plaatsen lucht in de schoorsteen binnen, bijvoorbe-

eld via kapotte verbindingen of lekken bij het reinigingsluik of in het rookkan-

aal.

-  Er zijn niet-afgesloten, ongebruikte verbrandingstoestellen op de schoorsteen 

aangesloten.

-  Het rookkanaal en de schoorsteen zitten verstopt als gevolg van roetvorming 

die is ontstaan door gebrekkige reiniging.

- Het huis is te goed geïsoleerd (zie de paragraaf Toevoer van verse lucht).

In de volgende gevallen wordt een goede luchtstroom bereikt:
-  Er is een groot verschil tussen de temperatuur in de schoorsteen en de  

buitentemperatuur, zoals tijdens het stoken, d.w.z. wanneer de behoefte aan 

verwarming maximaal is.

- Het is helder weer en er is voldoende wind.

-  De schoorsteen heeft de juiste hoogte, min. 4 meter boven de kachel uit en 

komt boven de nok van het dak uit.
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2.0 De kachel gebruiken/aanmaken

BELANGRIJK!
Hout is een materiaal dat veel gas bevat (ongeveer 75%). Deze gassen komen vrij 
wanneer het hout aangestoken en verwarmd wordt. Daarom is het belangrijk dat 
de gassen snel nadat de kachel is bijgevuld ontbranden.
Indien het hout alleen ligt te smeulen, en met name nadat u pas hout hebt bijge-
vuld, ontstaat er veel rookontwikkeling, wat in het ergste geval een explosieve ont-
branding van de gassen teweeg kan brengen en uw kachel kan beschadigen.

Teneinde de uit het hout vrijkomende gassen te laten ontbranden en tijdens het 
hele verbrandingsproces heldere en constante vlammen te behouden, is het belan-
grijk dat er altijd de nodige hoeveelheid zuurstof (lucht) wordt toegevoerd.

De instelling van de luchttoevoer, de aanmaakmethode en de brandstoftoevoer 
zijn afhankelijk van de trek in de schoorsteen, de wind- en weersomstandigheden, 
de gewenste warmte, de brandstof, enz. Dit betekent dat het enige tijd kan duren 
voordat u de juiste werking van de kachel in alle situaties kent.

Hoewel u in uw Morsø-kachel met bijna alle houtsoorten kunt stoken, raden wij u 
aan geen vochtig of niet opgeslagen hout te gebruiken. Hout moet minimaal 1 jaar 
maar liever nog 2 jaar onder een afdak bewaard worden en wel zodanig dat de 
wind vrij spel heeft. Hout moet zo snel mogelijk na het vellen van de boom gehakt 
worden om het droogproces te bespoedigen. Het hout kan gebruikt worden zodra 
het vochtgehalte minder dan 20% bedraagt. Het hout kan gebruikt worden zodra 
het vochtgehalte minder dan 20% bedraagt. Tijdens officiële tests worden alle ka-
chels getest met hout dat een vochtgehalte van (16 ± 4)% heeft.

Gebruik nooit drijfhout, aangezien dat meestal een hoog zoutgehalte heeft, wat 
zowel aan de kachel als aan de schoorsteen schade kan toebrengen. 
Geïmpregneerd en geverfd hout en spaanplaat scheiden giftige rook en dampen af 
en mogen daarom evenmin als brandstof worden gebruikt.

Let op: er mogen geen vloeibare brandstoffen in de kachel worden gebruikt.

Hout met een grotere diameter dan 10 cm moet altijd gekloofd worden.
De stukken hout moeten kort genoeg zijn om plat op de gloeiende laag te kunnen 
liggen, met lucht aan beide kanten. 
De maximale lengte van de brandstof in de kachel bedraagt ongeveer 45 cm. 
De maximale hoeveelheid brandstof bedraagt 3 kg/uur (max. 3 stukken hout telk-
ens wanneer u hout oplegt).

De eerste paar keer dat u de kachel aanmaakt, mag het vuur niet al te heet worden. 
Op die manier kan de hittebestendige verf harden voordat u krachtiger gaat stoken. 
Tijdens de hardingsfase kan de verf onaangename rook en geuren verspreiden  
wanneer de kachel wordt aangemaakt. Dit is volkomen normaal. Zorg dat de ka-
mer in deze periode goed geventileerd wordt.

De warmte-afgifte van de oven wordt geregeld met de klep die op de deur is gemonteerd.

Daarnaast vindt er een constante toevoer plaats van voorverwarmde lucht, die aan de ver-

branding vlak boven de vuurhaard wordt toegevoerd. Deze luchttoevoer kan niet geregeld 

worden.

Het nominale warmtevermogen van de kachel bedraagt 5 kW. Uw nieuwe Morsø-kachel is 

EN-getest voor stoken met hout, en is geschikt voor intermitterend gebruik.
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2.1 Aanmaken en brandstoftoevoer
Wanneer u de kachel aanmaakt, is er een grote hoeveelheid lucht nodig. Als u met een koude 

kachel begint, moet het deurtje gedurende de eerste minuten op een kier blijven staan en 

moet de luchttoevoer max. worden geopend.

    

Om een isolerende aslaag op de bodem van de kachel op te bouwen, moet u bij de eerste 

keer aanmaken ongeveer 1-2 kg droog aanmaakhout verbranden. Zorg er daarna voor dat er 

altijd een laag as van ongeveer 1 cm dik op de bodem van de verbrandingskamer ligt.

1. U verkrijgt snel een gloeiende laag wanneer u de ka-

chel aanmaakt met 2-4 aanmaakblokjes of 7-10 op-

gerolde krantenbladen onder ongeveer 1-2 kg droog  

aanmaakhout.

2. Open de bovenste trekklep helemaal. 

3. Zet het deurtje na het aanmaken van het papier/de aan-

maakblokjes op een kier.

 

      

4. Wanneer u (na 5-10 min.) ziet dat de schoorsteen warm 

genoeg is om te trekken, sluit u het deurtje. Als aan alle 

voorwaarden is voldaan, vormt er zich na nog eens 15-

20 min. een dikke gloeiende laag in de verbrandings-

kamer.
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5. Er moet worden bijgevuld als er nog gloeiende koolt-

jes aanwezig zijn. Verdeel de gloeiende kooltjes op de 

bodem, echter de meeste vooraan in de kachel.

6. Leg 2-3 stukken hout van ongeveer 1 kg en een leng-

te van ongeveer 40 cm op de gloeiende kooltjes, in 

één laag met een afstand van ongeveer 1 cm tussen 

de stukken hout.

7. Wanneer de luchttoevoer maximaal is geopend en het 

deurtje wordt gesloten, brandt de nieuwe hoeveelheid 

hout binnen enkele minuten.

8. Stel vervolgens de luchthoeveelheid tot de gewenste 

positie af. De optimale verbranding gaat dan door tot 

gloeien.

 Tijdens de officiële test moest er om de 50-60 minu-

ten brandstof worden toegevoerd.

9. Er kan een nieuwe portie hout worden bijgevuld op de-

zelfde manier als vermeld in punt 5 & 6.
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Vergelijking tussen het stoken met hout en met olie:

Type hout (vochtgehalte 20%)     Aantal kubieke meter per 1000 liter olie

Eik     7,0

Beuk     7,0

Es     7,2

Plataan     7,5

Berk     8,0

Iep     8,9

Gewone spar   10,4

Vurenhout   10,9

Wij raden u sterk af de kachel ’s nachts te laten branden. Dit is schadelijk voor 

het milieu en brengt inefficiënt gebruik van het hout met zich mee, aangezien 

de houtgassen bij deze lage temperatuur niet ontbranden, maar als roet (on-

verbrande gassen) in de schoorsteen en de kachel terechtkomen. In extreme 

omstandigheden, zoals bij een geringe trek in de schoorsteen, grote hoeveel-

heden hout of vochtig hout, kan dit in het ergste geval een explosieve ontbran-

ding veroorzaken.

Wanneer u tijdens de zomerperiode stookt, wanneer de behoefte aan war-

mte minimaal is, zal de verbranding slecht zijn. De kachel geeft te veel war-

mte, zodat men de verbranding moet reduceren. Maar zorg er altijd voor dat er 

constante vlammen te zien zijn tot het hout in houtskool is omgezet. Indien u 

een minder hevig vuur wenst, dient u bij het vullen minder hout te gebruiken.

Indien u de kachel met nat hout stookt, wordt een groot deel van de thermis-

che energie van de brandstof gebruikt om het water uit het hout te verwijderen, 

zonder dat daarbij enige warmte aan de kachel wordt afgegeven. Dergelijke 

onvolledige verbranding veroorzaakt roetvorming in de kachel, het rookkanaal 

en de schoorsteen.

De kacheldeur moet normaal gesproken de eerste 2-3 centimeter voorzichtig worden geo-

pend, waarna u moet wachten tot de druk zich gelijkmatig heeft verdeeld voordat u het deur-

tje volledig opent. Op deze manier voorkomt u dat er rook naar buiten komt, in het bijzonder 

wanneer de trek zwak is. 

De kacheldeur mag nooit geopend worden wanneer de kachel hevig brandt.

Wanneer het hout is opgebrand, wordt het omgezet in gloeiende houtskool. Als er zich in-

middels een goed gloeiende laag heeft gevormd op een aslaag van voldoende dikte, kan de 

kachel nog zeer lang warm blijven, ook dankzij het gietijzer, dat goede isolerende eigens-

chappen bezit.
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3.1. Extern onderhoud
Het oppervlak van de kachel is geverfd met warmtebestendige Senotherm-verf. Dit kan het 

best worden onderhouden met behulp van een stofzuiger met een zacht mondstuk of door 

het af te vegen met een droge, stofvrije doek.

Indien de kachel te intensief wordt gestookt, kan het geverfde oppervlak op termijn een grijs-

achtige tint krijgen. Het uiterlijk kan echter eenvoudig worden opgefrist met Morsø spuitverf, 

die bij uw plaatselijke dealer verkrijgbaar is. De kachels van Morsø zijn geverfd in de kleur 

Morsø houtskool en de verf is zowel in spuitbussen als in blikken verkrijgbaar.

3.2 Intern onderhoud
Glazen venster

Indien u de kachel op de juiste manier met hout stookt, wordt er slechts zeer weinig of geen 

roet afgezet op het keramische glazen venster. Als er zich tijdens het aanmaken van de ka-

chel roet op het glas heeft gevormd, zal dit verbranden zodra de normale verbranding in de 

kachel begint. Indien er door onjuiste bediening veel roet op het glazen venster neerslaat, kan 

dit eenvoudig worden verwijderd met behulp van een schoonmaakmiddel, zoals Morsø Glass 

Cleaner. Het glas moet koud zijn wanneer u het schoonmaakt. Zorg ervoor dat u geen stuk-

ken hout in de kachel steekt die zo lang zijn dat ze tegen het glazen venster drukken wanneer 

het deurtje wordt gesloten.

Vervanging van keramisch glas

Keramisch glas is niet geschikt voor hergebruik omdat het een hogere smelttemperatuur heeft. 

Wanneer keramisch glas met gewoon glas wordt gemengd wordt de grondstof onbruikbaar en 

kan het proces van recyclen worden afgebroken. Zorg ervoor dat hittebestendig glas niet in de 

glasbak terechtkomt. Dat is van groot belang voor het milieu.

Let op: het glas moet als keramisch glas bij een afvalstation worden ingeleverd. 

Vervanging van stenen

Schroef de twee bouten aan de achterzijde van de oven, die de rookgeleidingsplaat op zijn 

plaats houden, los en verwijder ze, zodat de rookgeleidingsplaat los in de kachel ligt. Til de 

rookgeleidingsplaat op zodat de oude stenen uit de oven kunnen worden gehaald en de nieu-

we gemonteerd kunnen worden. Plaats de zijstenen in de sporen in de vermiculietbodem-

plaat. Als de stenen correct zijn geplaatst, laat dan de rookgeleidingsplaat op de stenen zak-

ken en schroef deze weer aan de gegoten achterzijde van de kachel vast. 

Interne delen van gietijzer en/of aan slijtage onderhevige delen

Rookschotten, reinigingsluiken en andere delen die rechtstreeks in contact komen met het 

vuur en de gloeiende brandstof, zijn aan slijtage onderhevig. Ze kunnen daarom kapot gaan 

als gevolg van doorbranden. Wanneer er correct met deze onderdelen wordt omgegaan, 

kunnen ze jarenlang dienstdoen, maar overmatig gebruik zal de doorbranding uiteraard  

versnellen. Deze onderdelen kunnen eenvoudig worden vervangen. 

Indien de rookschotten beschadigd zijn en niet op tijd worden vervangen, wordt de boven-

plaat blootgesteld aan dermate hoge temperaturen dat deze ook beschadigd kan raken. 

3.0 Regelmatig onderhoud van de kachel

Oorzaken voor roetvorming op het glazen venster:

- Te vochtige brandstof.

- Te grote stukken brandhout/ongekloofd hout.

- Te lage verbrandingstemperatuur.

- Te veel lucht door het bodemrooster.
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Oorzaken van te snelle slijtage van interne delen

- Te hevige verbranding. Te veel lucht door het bodemrooster.

- Gebruik van te droog hout (hout van oud meubilair).

- Te veel roet op de rookschotten (zie de paragraaf De kachel schoonmaken).

- Te veel as in de asla (zie de paragraaf As).

  Let op: de onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de 

  uitgebreide garantie van Morsø.

Uw Morsø-dealer biedt u een compleet productassortiment voor onderhoud (onderdelen,  

glasreiniger, verf, pakkingset, enz.) voor uw kachel.

3.3 De kachel schoonmaken
Als gevolg van de trek in de schoorsteen, en na het vegen van de schoorsteen, vormt er 

zich een as- en roetlaag, vooral op het rookschot. Deze as heeft een isolerend effect, wat het 

doorbranden van het rookschot kan bespoedigen aangezien de warmte niet weg kan. Bij de 

normale reiniging kunnen het gegoten reinigingsluik en de isolatiemat uit de kachel worden 

verwijderd. Tegenwoordig is de schoorsteenveger niet alleen verantwoordelijk voor het vegen 

van de schoorsteen en het reinigen van het rookkanaal, maar ook voor het verwijderen van 

het roet uit de kachel. Spreek met uw schoorsteenveger af hoe vaak u de schoorsteen op 

jaarbasis moet laten vegen en de kachel moet laten reinigen.

As

Zoals hierboven vermeld, moet er een isolerende laag as met een dikte van ongeveer 1 cm op 

de bodem van de verbrandingskamer liggen om een hoge verbrandingstemperatuur te ver-

krijgen. Wanneer de aslaag te dik wordt, kan de as met een asschop, een handveger e.d. 

verwijderd worden.

In de meeste gevallen moet de as door de gemeentereiniging worden opgehaald. Aangezien 

sintels enkele dagen in de asla kunnen blijven gloeien, kan het nodig zijn de as in een bak van 

niet-brandbaar materiaal te bewaren voordat u deze in een vuilniszak deponeert.

As van een houtkachel kan niet als meststof voor uw tuin gebruikt worden. Als u in uw kachel 

gekleurde brochures, geverfd of geïmpregneerd hout enz. hebt verbrand, mag de as hiervan 

niet over de grond worden uitgestrooid, aangezien deze dan zware metalen kan bevatten.

Let op: er mogen geen wijzigingen in de constructie worden aangebracht, en de bes-

chadigde onderdelen dienen altijd door originele Morsø-onderdelen te worden vervan-

gen. 

Pakkingen

De pakkingen in het deurtje zullen op termijn versleten raken en vervangen moeten worden 

om een te sterke verbranding te voorkomen. Gebruik de originele Morsø-pakkingset. Daar 

wordt een goede handleiding bijgeleverd.
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MORSØ JERNSTØBERI A/S . DK-7900 NYKØBING MORS

E-Mail: stoves@morsoe.com · Website: www.morsoe.com

Morsø Jernstøberi A/S - 10.12.2009 - 72208000

Onderhoudsonderdelen van de 2B Standard

Beschrijving Productnr.
Rookschot 54203600

Reinigingsluik bij rookschot 34203800

Glas  790715 

Zijplaat 79209000

Achterstenen 79209100

Bodemplaatstenen 79209300 


