GEBRUIKS-AANWIJZING VOOR HET STOKEN IN UW NIEUWE OPEN HAARD
6 weken wachttijd:
Iedere pas gemetselde en gestukadoorde open haard bevat nog veel vocht. Dat vocht moet er
eerst allemaal uit om krimpen en scheuren te voorkomen, als er wordt gestookt.
We weten hoe verleidelijk het is om in de kersverse open haard meteen een vreugdevuur te
ontsteken. Er zit gewoon niets anders op: 6 à 8 weken heeft dit bouwwerkje echt nodig om
goed te drogen. Als onze open haarden goed zijn ingestookt, kunnen ze de grootste vuren aan.
Een haard van nieuwe vuurvaste stenen:
Een open haard, die gemetseld is van vuurvaste stenen, kan hier en daar op de voegen een
krimpscheurtje vertonen: de vuurvaste cement wordt nl. niet hard. Een degelijke haard kan
wel gestookt worden zonder bescherming, zoals bijvoorbeeld een haardplaat. De stenen
worden mooi zwart en samen met de chamotte- kleur geeft dat een fraaie sfeer.
Een haard van oude haardsteentjes:
Een haard, die van oude steentjes is opgemetseld (en vooral de vloer van oude steentjes), zal
na verloop van tijd ook hier en daar een losse voeg vertonen. In de vloer kunnen hier en daar
de voegen zelfs geheel verdwijnen. Deze stenen kunnen best goed tegen de hitte, maar de
voegen echter niet. Bij deze haarden moet er een gietijzeren haardplaat tegen de achterwand worden geplaatst om dit metselwerk te beschermen. Hiervoor is het natuurlijk leuk een
mooie, bewerkte plaat uit te kiezen die ook qua maat goed in uw haard past. Voor de vloer
gaat het alleen om het uiterlijk: wilt u alles keurig netjes houden, dan moet ook daar een
gietijzeren plaat op komen. Dit kan gewoon een onbewerkte, gladde plaat zijn
INSTOKEN doe je als volgt:
·
maak van flinke proppen kranten-papier en een stapeltje aanmaakhoutjes (liefst
vurenhout) een luchtige berg. Steek dit aan, zò, dat er direkt een flink vuur ontstaat.
Zorg voor gekloofd openhaard-hout (liefst eiken of beuken) en leg dit na bijvoorbeeld
vijf minuten op het vuur.
·
De eerste maal laat u dit een half uurtje branden, de tweede keer iets langer, enzovoort. Gooi er langzamerhand zwaarder hout bij, als het vuur een hitte heeft dat het
hout meteen doet ontbranden. Na een aantal malen (bijv. 5 keer) kunt u echt gewoon
gaan stoken. Pas dan kunt u de haard de hele avond aan laten.
·
Blijf de open haard op deze manier aansteken! Vooral bij open haarden met een
grotere stook-opening is het beter te beginnen met een flink heet vuur.
.
Gebruik geen aanmaak blokjes: hiermee wordt geen hitte gegenereerd, waardoor de
trek eigenlijk ontstaat.
N.B:

Nooit het hout recht overeind zetten, zoals bij een kampvuur:
dan worden de temperaturen vele malen hoger als bij een gewoon vuur.

