
Gasolbrännare med många möjligheter: 
 
• bekämpa ogräs                      
• värma fast sand på isiga gångar 
• avlägsna is från gångar 
• spränga sten i trädgården 
• tina isproppar i rör 
• tända på lövhögen 
• värma asfalt 
• tända eld i öppna spisen 

Termisk ogräsbekämpning är den snabbaste metoden för  
ogräsbekämpning - och är kemikaliefri.  
Värmeexponeringstiden är en tiondels sekund (0,1 sek).  
Därefter vissnar plantorna. 
För att se om du har värmt tillräkligt, tryck lätt på ett blad och det skall bli en 
mörkt avtryck. Dessa termiska utrustningar som är specialdesignade för 
ogräsbekämpning.  

 
 
     Instruktioner  

1. Kontrollera att avstängningsventilen på brännare är helt stängd. 
2. Anslut brännaren till gasolflaskan med hjälp av slang, slangklämmor och slang-

brottsventil eller reduceringsventil 1-4 bar. Max slanglängd 7,5 meter. 
3. Anslut slangbrottsventilen/reduceringsventilen till gasolflaskans ventil. 
4. Öppna gasolflaskans ventil försiktigt (1-1,5 varv), använder du slangbrottsventil 

skall denna tryckas ihop för att utjämna trycket 
5. Kontrollera samtliga anslutningars täthet med hjälp av läckspray. 
6. Öppna försiktigt brännarens ventilkran (1/2 varv moturs) och tänd i brännarens 

brännarrör med hjälp av lågtändare eller piezotändare. 
7. Öppna brännarens ventilkran för fullt och tryck in handtaget för full effekt. 
8. Stäng alltid av på gasolflaskans ventil när arbetet är avslutat, därefter på bränna-

rens ventil. 
9. Vid byte av gasoltub skall detta alltid göras utomhus och aldrig i närheten av an-

tändningskällor. Skall du starta på nytt, följ start instruktionen från punkt l. 
10. Får endast användas utomhus. 
11. Se till att inga barn kommer i närheten eller få tillgång till brännaren. 
12. Efter användning är flamskyddet på brännaren mycket hett, lagra därför bränna-

ren på ett ställe där inget brännbart material finns. 
13. All användning av öppen eld är riskfyllt - tänk på brandfaran. Brandsläckare är 

ett utmärkt hjälpmedel för säker hantering. 
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