Gebruiksaanwijzing
Hartelijk dank voor je keuze voor deze Gardeco buitenhaard!
Om lang van je aankoop te kunnen genieten, lees dan deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Voor alle haarden geldt:
Zet eerst de haard op de juiste plaats. Plaats de haard nooit dichtbij een houten schutting of tegen een
stenen muur. Heb je gekozen voor een model waarbij de achterzijde ook gevuld kan worden met stenen,
dan wordt minimaal 10 cm afstand houden aanbevolen. Heb je een haard zonder steen rand aan de
achterzijde dan dien je behalve deze afstand ook extra brandwerende maatregelen te nemen. Laat je
hierover vooraf voldoende informeren.
Nu kun de je de haard vullen. Probeer te voorkomen dat er stenen in de holle ruimte vallen, je komt dan
misschien stenen te kort. Plaats nu de kachelpijp over de voor gemonteerde ring. Indien de haard niet
voldoende trekt, dan is dat in de meeste gevallen op te lossen door de kachelpijp te verlengen.
Voor het behoud van de haard en ter voorkoming van het vrijkomen van giftige gassen zijn een aantal
zaken erg belangrijk:
• Stook géén geïmpregneerd of geverfd hout.
• Stook géén resten spaanplaat, pallethout, triplex of hardboard.
• Stook alléén goed droog hout maximaal 20% vochtgehalte.
• Stook liever niet bij mist of windstil weer, de schoorsteen trekt dan niet voldoende, pas als de
kachelpijp warm is zal deze goed gaan trekken.
• Stook de haard minimaal twee keer alvorens u de haard als BBQ gebruikt.
• Plaats je de haard onder een overkapping, dan heb je minimaal een dubbelwandige kachelpijp set
nodig. Bel gerust voor een advies op maat.
• Gebruik bij het aanmaken van een vuurtje nooit spiritus of andere vloeibare brandstoffen.
• Voorkom dat de temperatuur te hoog wordt.
• Stook de haard minimaal drie keer alvorens je de haard als BBQ gebruikt en gebruik voor het
grillen alleen een goedgekeurd grillrooster.

•

Stook, als het stookgedeelte open is aan twee zijden, met de windvanger.

Goed om te weten:
Wij raden je aan om te stoken volgens de Zwitserse methode.
Deze manier van branden kun je vergelijken met het branden van een kaars, deze brandt ook van
boven naar beneden. Begin op het brandrooster met wat grotere blokken hout te leggen,
schorszijde onder. Leg daar dwars overheen de volgende blokken hout. Je eindigt met bovenop
het meest brandbare, wat dunnere hout te leggen, met daarop een aanmaakblokje. Het voordeel
van het stoken op deze Top-down manier is, dat er zo weinig mogelijk rook ontwikkeld wordt.
Bijvullen: laat het hout opbranden en leg nu met de schorszijde omhoog er wat grotere blokken
op. Gebruik altijd goed droog hout, bijv. eik, berk, of beuk, het vochtgehalte moet onder de 20%
zijn.
Wil je een haard onder een overkapping plaatsen dan gelden er veiligheidsvoorschriften.
Je hebt dan minimaal een dubbelwandige rookgasafvoer nodig.
Laat u vooraf goed informeren.
Wij wensen je heel veel plezier met je haard!

