
MONTERINGSFORSLAG FOR
TRYSIL STOR/MEDIUM



VERKTØY OG UTSTYR TIL MONTERING

FORHÅNDSINFORMASJON

• Gummihammer
• Murerbøtte og drill med blandespindel til blanding av medføl-

gende leirelim
• Murerskje
• Liten vinkelkutter med diamantskive (for evt. tilpasning av 

gulv og vegger)
• Verneutstyr (støvmaske, hørselsvern, vernebriller, hansker)
• Tilgang til vann og strøm

Byggesettet Trysil er håndstøpt i former og kan føre til noe ujevnheter i 
støpe- og tørkeprosessen, som for eksempel at veggelementer er noe len-
gre enn totalen av takelementene. Dette løses ved å sette veggelementene 
jevnt i forkant av ovnen og starte forfra med montering av takelementene.

Takelementene skal settes inntil hverandre med minst mulig åpning mel-
lom hvert element. Om veggelementene stikker noe ut i bakkant så har 
det ingen betydning da ovnen dekkes til av masse, isolasjon og annet.

Alle sammenføyninger bør ha minst mulig mellomrom. Leirelimet bør 
kun brukes til liming av elementene. Den kan også begynne å smuldre litt 
opp under bruk inne i ovnen.



BYGGING AV FUNDAMENT

Dette kan utføres på  ere måter. Her er det bygget opp i lecablok-
ker og med støpt dekke som er armert. Mål på fundament avhen-
ger av hvor mye du ønsker å isolere og hvilket isoleringsmateri-
ale du ønsker å benytte. Fundamentet kan også være lecablokker 
som stables ”tørt” uten bruk av sement.



INFORMASJON OM DØR I STØPEJERN
Frontveggen er tilpasset den originale luken som er i byggesettet. Om du 
har oppgradert til støpejernsdør så må du tilpasse frontveggen til støpe-
jernsdøren.

Dette gjøres ved å kutte ut med vinkelkutter (ca 1,5 - 2 cm rundt hele åp-
ningen). Og for å unngå sprekker så skal en ha ca 0,5 cm ekspansjonsrom 
siden støpejernet vil ekspandere ved oppvarming. Dobbeltsjekk alle mål 
med din frontvegg og støpejernsdør siden målene kan variere noe fra ovn 
til ovn pga tørkeprosessen av elementene.

Mål opp hvor mye ekstraplass støpejernsdøren 
trenger og tilpass frontelementet ved å kutte 
med vinkelkutter. Som regel er dette ca 1,5 - 2 
cm rundt hele åpningen som skal kuttes (avvik 
kan forekomme).

Borr inn hull som du kan plassere 
metallhylsene inn i frontelementet. Det skal 
være  re hull; en på hver side og to i topp.  Se 
på din støpejernsdør hvor den har hull for 
skruer.

Etter at metallhylsene har blitt montert inn i 
frontelementet så anbefales det å gå videre med 
montering av byggesett. Dette for å unngå tung 
vekt når du skal holde frontelementet og mure 
det fast. Når hele byggesettet har blitt murt 
sammen og du er klar for første innfyring så 
kan du skru fast døra inn i metallhylsene.

Husk! La det være noe ekspansjonsrom mellom 
rammen til støpejernsdøren og frontelementet, 
da støpejern ekspanderer ved oppvarming. Ca 
3 - 5 mm bør holde  nt som ekspansjonsrom.
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HAR DU KJØPT TRYSIL MEDIUM? LES HER...
Sidevegger er tilpasset Trysil Stor, 
derfor må en halvdel på hver side 
kuttes. Det anbefales å montere 
elementene løst, uten noen form 
for lim eller permanent montering, 
for å så  nne ut hvor kuttene skal 
være. Marker hvor det skal kuttes, 
ta sideveggene til sides og kutt med 
vinkelkutter.

Kutt her



Elementene limes mellom og 
over alle sammenføyninger. 
Mellomrommet mellom elementene 
skal være så liten som mulig.

Leirelim
0,3 L vann

1 L leire i pakken

NB! Før du murer...
Vi anbefaler at du tørrstabler opp 
byggesettet for å se at alle mål blir 
riktig slik at du kan planlegge riktig.

MONTERING AV BYGGESETT

PLASSERING AV PIPELØP (HULLELEMENT)

80 cm

60 cm

Sidevegger
Monteres og limes 
sammen slik

Frontelement
med døråpning

Hullelement
Anbefalt montert i front, men kan også monteres i midt 
eller bakre del. bakvegg med røruttak er også mulig.

Den mest optimale plasseringen av pipeløpet er 
som anvist på bildet over. Dette er for best balansert 
varmefordeling i ovnen og gir minimal røykutgang 
gjennom dør. I de tilfellene man fyrer mens mat stekes 
så vil det også gi bedre overvarme da de varme gassene 
beveger seg fra bålet i bakkant og framover i ovnen over 
maten.

Pipeløpet kan plasseres lengre bak i ovnen, evt hull i 
bakvegg, om det er nødvendig for din oppbygning i 
forhold til røkrørgang, men det anbefales slik som i bildet 
over der det lar seg gjøre.

Målene gjelder kun selve 
byggesettet, og ikke ferdig ovn.



PLASSERING AV GULVSTEIN

STANDARD GULVSTEIN OPPGRADERT GULV 25X25 CM
Ekspansjonsfuge (ca 1 cm)
Fylles med aske når ovnen tas i bruk

Ekspansjonsfuge (ca 5 mm)
Fylles med aske når ovnen tas i bruk

Gulvsteinene legges  ytende/løst på sanden 
som anvist på bildet. Montér front- og bakvegg 
oppå gulvsteinen. Dette gjelder ikke når gulvet er 
oppgradert, se eget avsnitt.

Gulvsteinene legges  ytende/løst på sanden som 
anvist på bildet. I bildeeksempelet er det benyttet 9 
stk av de oppgraderte gulvsteinene som kappes og 
tilpasses til innvendig bake ate (ca 60x84 cm) med ca 
5 mm klaring for ekspansjon på alle sider.

Gulvstein skal ikke under front- og bakvegg, benytt 
medfølgende chamottestein (dim 230x114x32 mm) for 
heving av front- og bakvegg.



Å bruke sand til varmemagasin gir deg den beste ettervarmen i en 
bakerovn, det er det ingen tvil om, men om det er plassen som begrenser 
så er det kanskje ikke det beste valget. Eksemplene under er basert på vår 
egen erfaring på ovner vi har bygget og brukt.

SAND ”GROGG”

VARMEMAGASIN - SAND ELLER ”GROGG”?

FORDELER
Best på ettervarme

ULEMPER
Krever mer plass
Tyngre ovnkonstruksjon
Mer arbeidskrevende konstruksjon

Vi har erfart ca 200C i varmemagasinet ett døgn 
etter fyring.

Vi har erfart ca 100C i varmemagasinet ett døgn 
etter fyring

FORDELER
Plassbesparende
Enkel å bygge

ULEMPER
Sand har bedre ettervarme



Termisk masse
Sand
8-10 cm tykkelse
Mer tykkelse = mer ettervarme (og lengre oppvarmingstid),  nn en gylden middelvei

Fiberduk/-matte
Dekker hele ovnen for å unngå sanddryss gjennom evt. sprekker og inn i ovnsrommet.

Isolering
Keramisk isolasjon 2.5 - 5 cm (1 lag er 2.5 cm)

Skallmur i tegl/leca e.l
Dette må være et ”pustende” materiale (diffusjonsåpen), slik at eventuell fukt kan slippe ut.
Ikke bruk betong, da dette ikke slipper ut noe fukt.

FORSLAG TIL OVN MED SANDMAGASIN

Døråpning

Denne oppbygginging har kapasitet til lang ettervarme og eg-
ner seg godt til både langtidssteking, pizza, grilling, røking med 
mer. For å oppnå lang ettervarme kreves lengre oppvarmingstid. 
Skallmur støtter opp frontelement i byggesettet.



Isolasjon
feks keramisk
2.5-5 cm.

FORSLAG TIL OVN MED SANDMAGASIN

OBS! BAKEROVNER ER IKKE GLADE I FUKT! 
For utemontering av ovnen må en utstyre ovnen med tak/halvtak for å beskytte den mot fuktig-
het og det norske klimaet.

Termisk masse
Tørrsand,
ca 8-10 cm på hver 
side.

Alternativ:
Heldekkende pipehatt
Gir bedre beskyttelse 
mot regn/fukt. 
Anbefales!

Pipehatt

Isolasjonsplate
ca 3 cm for isolering.
Legg gjerne et lag 
aluminiumsfolie oppå 
platen for å re ektere 
varme tilbake.

hendel til spjeld

Gulvisolasjon
sand (feks tørrsand 
eller olivinesand)
10-15 cm tykkelse 
termisk masse

Fasade ca 10 cm tykk
For eksempel 
teglstein, leca, pusset 
stein mm.
dette laget må 
kunne ”puste” 
(diffusjonsåpent)

Fiberduk/-matte
Brukes kun ved 
sandmagasin. Unngår 
evt. sanddryss i ovn. 
Dekker hele øvre 
halvdel av byggesettet.



FORSLAG TIL PLASSBESPARENDE OVN

Termisk masse
”Grogg” (se neste side), ca 8-10 cm på hver side og ca 13 cm over

Isolering
Keramisk isolasjon 2.5-5 cm (1 lag = 2.5 cm)
Hønsenetting på yttersiden av isolasjon støtter opp matten.

Ytterlag
For eksempel murpuss + Hey’di Slemming.
Tykkelse ca 1-2 cm.

Døråpning



”GROGG” BLANDINGSFORHOLD
• 3 deler lecakuler
• 2 deler perlite / vermeculite
• 1 del sement (standard)
• vann til passe konsistens

Isolasjonsplate
ca 3 cm for isolering.
Legg gjerne et lag 
aluminiumsfolie oppå 
platen for å re ektere 
varme tilbake.

Tørrsand
Blir ca 8-10 cm avhengig 
av høyde på ringmur.

Ringmur
ca 10-15 cm.
Mures med ildfaste tegl, 
murstein, betong e.l.

Ytterlag
Murpuss + Heydi Slem.
Ovnen må ha et tak eller 
halvtak i tillegg hvis plas-
sert ute for å unngå fukt i 
konstruksjonen.

Keramisk isolasjon
2.5-5 cm. Her bør man 
legge hønsenetting over 
for å holde isolasjonen 
på plass.

”Grogg” legges på
For bedre termiske
egenskaper og isolerende 
masse, ca 8-10 cm.
Kan med fordel forskale 
for å holde massen på 
plass.

FORSLAG TIL PLASSBESPARENDE OVN



INNFYRING AV OVNEN
Ovnen må fyres inn forsiktig etter montering. Dette bør helst skje 
med ”naken” ovn, før videre lag med masse og isolasjon monteres. 
Husk at betong bruker ca 4 uker på å herde.

Lykke til med ny ovn!



BRUK OG VEDLIKEHOLD

Lykke til med ny ovn!


