
Vigtig information om brug af Mexicansk Ler ovne
samt HEAT 3i1 stone og woodlook.: 
Gode råd vedr. brug af 3i1 stone og wood look
Pejsen er en udendørs ler Ovn og er ingen brændeovn. Den er ingen primær varmekilde, 

men skaber stemning og hygge til omgivelserne. Ovnen afgiver strålevarme til glæde for de, 

der sidder omkring den. 

Nedennævnte info er væsentlige punkter i forbindelse med brugen af ovnen 

Forberedelse 

Fyld alm. sand i bunden af ler Ovnen, vi anbefaler ca. 10 cm. Sandets formål er at beskytte 

bunden af pejsen mod direkte og vedvarende kontakt med Ilden. 

Optænding 

Brug aldrig flydende optændings væsker – kun tænd blokke eller aviser. Start med at lave ca. 

10 mindre bål i pejsen over en periode, så pejsen langsomt hærdes. Fyr op midt i pejsen. De 

Små bål varmer pejsen op på omkring 30 min. Større bål kan ikke anbefales uanset størrelsen 

på pejsen, da man ikke vil få væsentlig mere varme ud af voldsom op fyring. Når pejsen er så 

varm, at man ikke kan holde en hånd på den, skal ilden blot holdes ved lige, ligesom man gør 

ved en almindelig brændeovn. Der anbefales Træ som brændsel i pejsen, anvend IKKE 

briketter – de afgiver for meget strålevarme og det kan være med til at nedbryde pejsen meget 

hurtig. Brug aldrig vand til at slukke ilden med. Lad i stedet pejsen brænde færdig eller sluk 

ilden med sand. 

Levetid 

En Ler ovns levetid er afhængig af brugerens måde at tænde op i pejsen, ligesom forståelse 

for teknikken med ”at holde ilden ved lige” er af stor betydning. En ler Ovn der over fyres, vil få 

reduceret levetid. Der er set pejse på 1-2 år hvor man tydeligt fornemmer at de har haft et 

hårdt liv på grund af forkert varmestyring. Så hvor lang tid man har Ler Ovnen er meget 

afhængig af den enkelte bruger. 

Vinter opbevaring 

Ler ovnen skal om vinteren opbevares tørt; stil den f.eks. i et cykelskur, en garage, en carport 

eller en overdækket terrasse. Står den ude hele vinteren hvor den er udsat for sne, regn, slud 

og frostgrader, risikerer man at den kan revne eller skalle af. Det er derfor en rigtig god ide 

med frostfri tør opbevaring i vinterhalvåret. 

Sikkerhed og Garanti 

Vær opmærksom på, hvor ler ovnen placeres. Pas på at den ikke står i nærheden af fx stråtag 

eller andet let antændeligt materiale uden ekstra afskærmning. Afhængig af hvilken træsort 

man anvender, kan der springe gnister ud af Ovnens åbning. Placer på jævnt underlag på 

foden. Stilles. 

Bemærk at grundet den specifikke brug af en ler Ovn er der udelukkende Garanti for at ovnen 

leveres i god og brugbar stand er den først taget i brug bortfalder enhver garanti for 

følgeskader af Anvendt ild. Følg derfor ovennævnte instruktioner nøje, så du kan få glæde af 

Ler ovnen længst muligt. – Go fornøjelse… 


