
   
  

 
 

Eldkorg COR-TEN® 

 
Hur levereras Eldkorgen? 
Eldkorgen levereras nytillverkad i sin ursprungliga mörkgrå stålfärg. Vid leverans monterar ni 
den enkelt själva med de skruvar & muttrar som skickas med, och med guide av bifogad 
monteringsanvisning.  

Först rostar COR-TEN® på samma sätt som annat kolstål när det utsätts för omväxlande 
fuktig och torr väderlek. Med tiden omvandlas rosten till ett tätt patinaskikt som skyddar 
ytan från ytterligare korrosion. Färgen övergår successivt från orangebrun till ljus- och 
slutligen mörkbrun. Hur snabbt stålet når sin slutliga färg beror på platsen och luftkvaliteten 
i området. Svavelmättad luft påskyndar oxideringen och resulterar i en mörkare patina. Ju 
mer vädret växlar mellan torrt och fuktigt desto fortare går oxideringen. 

COR-TEN® mår bra av ett varierat klimat där det får stå i fuktig luft och ibland får torka helt, 
detta hjälper till att bilda den skyddande rostiga ytan.  

 

Kan COR-TEN® färga av sig? 
Under tiden som COR-TEN® bygger upp sin rostiga yta bör man vara försiktig med var man 
placerar sin eldkorg. Detta då den rostiga ytan kan missfärga porösa och känsliga underlag, 
som till exempel betongplattor.  
Redan från början är COR-TEN® en naturlig skönhet som samspelar med sin omgivning. År 
efter år blir ytan allt vackrare utan att behöva någon omvårdnad. 

 
Kan patinabildningen påskyndas? 
Det bästa är att inte påskynda rostprocessen, lite tålamod och varierande väder ger det 
bästa resultatet. Om man har bråttom kan man dock påskynda processen något genom att 
spraya COR-TEN® ytan med en blandning av vägsalt och vatten. Efter max ett dygn sköljs 
ytan av ordentligt med vatten. Om man gör det fler gånger riskerar den rostiga ytan inte bli 
lika tålig och jämn, så max en sådan behandling är att rekommendera.  
 

Kan förekomma vassa detaljer i mönstret 
Då vi använder oss av laser för att få fram mönstret i korgen, kan kanterna av mönstret till 
en början vara vassa. Efter eldning och förvaring i väder och vind blir kanterna succesivt 
mjukare.   
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