
FRISKARE 
INNEKLIMAT 

I EN MER 
ENERGISMART 

FASTIGHET
Tätning av ventilations- och imkanaler 

med VentilFlex® och FuranFlex® 



80 % AV ALLA FLERBOSTADSHUS HAR 
VENTILATIONSKANALER SOM LÄCKER*
Konsekvenserna av läckande ventilations- och imkanaler är allvarliga. Föroreningar och 
lukter sprids, vilket leder till undermålig luftkvalitet och försämrad boendehälsa. Dessutom 
går pengar upp i rök när kostsam energi sipprar ut ur fastighetens ventilationssystem.

Vad bör fastighetsägare och bostadsrättsföreningar göra?
Ventilationssystemet är en viktig grund till en energismart fastighet. Många investerar i 
FTX-system eller frånluftsvärmepumpar för att minska fastighetens energiförbrukning. I de 
flesta fall är detta bra investeringar – men allt för ofta glöms de stora energiförluster som 
orsakas av otäta ventilations- och imkanaler.

En lönsam ekonomisk affär
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har allt att vinna på att se över sina ventila-
tions- och imkanaler. Tätning, eller relining som det brukar kallas, av otäta kanaler är en 
lönsam ekonomisk affär för fastigheten som också ger friskare luft och mer nöjda boende. 
Relining av kanalerna medför också att brandsäkerheten ökar.

Vanliga anledningar till relining av kanalerna
• Energiförluster 
• Dålig luftkvalitet
• Hög radonhalt
• Problem med fläktbuller
• Önskan om en långsiktig lösning som sänker energikostnaderna och 
 stärker fastighetsägarens och bostadsrättsföreningens ekonomi

*Förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014. Fastigheter byggda före 1990 är särskilt drabbade.

Perfekt!
Här vill jag bo!

Luktar mat!
Här mår jag gott!

Vi som skulle
ha fredagsmys...

Orkar inte med
den här

ventilationen!

Älskling, varför äter du inte?
Ska jag vädra?

Vad kan det vara?
Stinker utedass!

Det där
kommer jag
aldrig äta!

Luktar
skit! Inte ens med öppet

fönster blir luften bra!

SkorstensFolket Sverige



80 % AV ALLA FLERBOSTADSHUS HAR 
VENTILATIONSKANALER SOM LÄCKER*

FÖR ALLA VENTILATIONSSYSTEM
I SAMTLIGA FASTIGHETER
Alla ventilationssystem kräver täta kanaler för att fungera optimalt. Det gäller FTX-system, 
men också ventilation med frånluftsvärmepumpar, mekanisk ventilation samt självdrag.  
Att täta kanalerna är minst lika viktigt som att uppgradera ventilationssystemet. 

Ger fullständigt täta kanaler
VentilFlex® och FuranFlex® är insatsrör av komposit som är kompatibla med samtliga ventil- 
ationssystem på marknaden. Produkterna installeras enkelt i den befintliga kanalen, både 
för frånluft och tilluft. Insatsrören formas med tryckluft för att sedan härdas med vattenånga. 
Antalet håltagningar minimeras och kanalen blir slät – helt utan skarvar – samt fullständigt tät. 
VentilFlex® och FuranFlex® passar alla kanaler, oavsett material i omslutningsväggarna, och 
är till och med lämpliga för infodring av kanaler i Eternit. VentilFlex® och FuranFlex® installeras 
i mer än 30 länder över hela världen. Totalt har mer än 300 000 meter VentilFlex® och Furan-
Flex® installerats i svenska fastigheter.

Brandsäkert, giftfritt och miljövänligt
VentilFlex® och FuranFlex® består av ett kompositmaterial som ger en brandsäker och 
giftfri boendemiljö. Insatsrören släpper inte ifrån sig några skadliga ämnen och är även ett 
klokt val ur miljösynpunkt. Båda produkterna är bedömda av SundaHus och rekommen-
deras av Byggvarubedömningen. Vidare är VentilFlex® och FuranFlex® BASTA-registrerade. 
BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att dessa produkter klarar överenskomna 
egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

VentilFlex® eller FuranFlex®? Kanaldimensionen avgör
VentilFlex® och VentilFlex® RKV kombinerar hög kvalitet med ett pressat pris och erbjuds 
upp till dimensionen 1 000 mm. Vid ännu större dimensioner, upp till 1 200 mm,  
används FuranFlex®.

Skål för att
helgen är här!

Äntligen
fredagsmys!

Vilken
snygging!!

Visst är det
gott älskling!?

Ja
mamma! Magen är i topptrim!

Blir smaskigt
med mat!

Pappas
hemlagade! Kan ligga här

i timmar!

Får bygga bo hos
grannen istället...

SkorstensFolket Sverige

Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata



25 ÅRS GARANTI 
PÅ ARBETE OCH MATERIAL
Den genomgående höga kvalitén i VentilFlex® och FuranFlex® understryks 
av att SkorstensFolket Sverige AB alltid lämnar 25 års garanti. Garantin
gäller såväl arbete som material vid relining av ventilationskanaler 
och imkanaler.

Typgodkända av Kiwa Sverige
VentilFlex® och FuranFlex® finns i tre utföranden för ventilations- och imkanaler. Det finns 
också ett fjärde insatsrör, FuranFlex® RWV, för fastbränsleeldning i rökkanaler. Samtliga 
uppfyller stränga krav som gäller allt från brandklassificering till täthetsklass.

TG 1217 TG 1216 TG 0235 

Täthetsklass D enligt  
SS EN 12237

Täthetsklass D enligt  
SS EN 12237

Täthetsklass D enligt  
SS EN 12237

Brandklassificering 
B-s1,d0

Brandklassificering  
A2-s1,d0

Brandklassificering 
B-s1,d0

Klass EI 15 enligt  
EN 13501-3

Klass EI 60 enligt  
EN 13501-3

ENKEL INSTALLATION STEG FÖR STEG

VentilFlex® och Fur-
anFlex® ser ut som 
en brandslang vilken 
förs ner i det befintliga 
kanalsystemet. 

En behörig installa-
tör drar in slangen i 
lägenheten genom 
arbetshålet.

Vid installationen 
används en särskild 
ångmaskin som drivs 
med gas. 

VentilFlex® och Furan-
Flex® ansluts till ång-
maskinen och slangen 
formas med tryckluft. 

Vattenånga gör att 
slangen härdas. Resul-
tatet blir ett insatsrör 
som utnyttjar hela 
kanalarean. 

Insatsröret kapas 
av och man ser hur 
det format sig efter 
kanalen. 

Installationen är färdig 
och plastfolien avlägs-
nas.

VentilFlex® och Furan-
Flex® har anslutits till 
köksfläkten. Utsuget av 
matos blir effektivt och 
hela fastigheten får ett 
friskare inomhusklimat.

VentilFlex® VentilFlex® RKV FuranFlex® 



VENTILFLEX® OCH FURANFLEX® 
INSTALLERAS SNABBT I BEFINTLIGA 

KANALSYSTEM UTAN PROBLEM 
FÖR DE BOENDE

Ventilations- och imkanalernas form spelar ingen 
roll. VentilFlex® och FuranFlex® utnyttjar hela 
kanalarean.

Installationen sätts igång på avtalad tid. Varda-
gen pågår som vanligt för den boende medan 
installatören arbetar snabbt och självständigt. 

VentilFlex® och FuranFlex® installeras under en 
effektiv arbetsprocess. Fastighetsägaren och 
bostadsrättsföreningen får en komplett doku-
mentation över utfört arbete. 

25 års garanti lämnas på både material och 
arbete. En trygghet för beställaren och ett 
tecken på tillförlitligheten hos VentilFlex® och 
FuranFlex®.

Slutresultatet blir en trevligare boendemiljö med 
fräschare luft och mindre buller. Och, utöver 
det: en mer energisnål fastighet som stärker 
fastighetsägarens och bostadsrättsföreningens 
ekonomi.  

Med VentilFlex® och FuranFlex® höjs livskvalitén i 
flerbostadshus. Trivsammare för de boende och 
en bra affär för fastighetsägaren och bostads-
rättsföreningen. 



SkorstensFolket Sverige AB är landets ledande 
entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanal- 
renovering. Vi har verksamhet på mer än 40 orter i  
Sverige och huvudkontor i Göteborg. Arbetet utförs 
av erfarna entreprenörer som uppfyller bransch- 
standarden Behörig SkorstensEntreprenör® och är  
certifierade att arbeta med VentilFlex® och FuranFlex®  
i rök-, ventilations- och imkanaler. Som kund får du  
25 års garanti på både arbete och material.

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Ringögatan 6, 417 07 Göteborg

031-91 28 00, 08-651 79 00
info@skorstensfolket.nu

www.furanflex.se, www.skorstensfolket.nu

”
Med VentilFlex® och FuranFlex® får 
fastighetsägare och bostadsrätts-
föreningar ett tryggt kanaltätnings-
system som ger friskare luft och 
bättre ekonomi i fastigheten. 

Jörgen Tellestam, 

VD på SkorstensFolket Sverige AB


