GEBRUIKSAANWIJZING TERRASKACHELS
Gefeliciteerd met uw aankoop! Uw kachel is handmatig vervaardigd in Mexico. Om zo lang mogelijk te
genieten van uw haard, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
De terraskachel, of het principe ervan, komt uit de staat Jalisco, Mexico. Oorspronkelijk gebruikten de
Mexicanen deze vuurpotten als verwarming in huis. Men voerde de verbrandingsgassen (rook) af via
een rookpijp die men op de kachel plaatste. Omdat de Mexicanen in kleine huizen woonden, sliep
men wanneer het s’nachts koud was, gewoon bij de smeulende kachel.
De vuurpotten zijn handgemaakt en elk exemplaar is dus uniek. Door een goede samenstelling van 3
soorten klei (de bakkleur mag niet te rood zijn) verkrijgt men een zeer vuurvaste kleisoort. De klei
moet, nadat deze in mallen is gevormd tot een gedeelte van de kachel, worden gedroogd. Vervolgens
bevestigt men de pijp en het geheel wordt wederom gedroogd in de schaduw. Na het bakken van de
potten met een temperatuur van ongeveer 700 graden Celsius, worden de potten geverfd. De meeste
potten krijgen dan het zo typische karakter van Mexicaans aardewerk. Men sponst de potten met
mooie kleuren in de meest onvoorstelbare combinaties. De nog natte pot wordt dan ingewreven met
aarde, waardoor het ruwe en ‘oude’ effect wordt verkregen. Bij langdurig gebruik zal de vuurpot haar
oorspronkelijke rode kleur terugkrijgen.
Voordat u de kachel aansteekt, dient u zand tot een hoogte van ongeveer 6 centimeter onder de
opening van de kachel te doen. Begin vooral rustig met stoken, leg niet teveel hout in één keer in de
kachel, maar spreid dit in de loop van de avond uit. In het begin dient in de kachel ongeveer 10 keer
een klein vuur aangestoken te worden. Daardoor wordt de binnenkant vuurvaster. Stook vooral met
mate, voor uw gezelligheid en de duurzaamheid van de kachel. De kachel dient in ieder geval 6 meter
van ieder soort brandbaar materiaal geplaatst te worden. De buitenkant van de kachel wordt heet,
vandaar dat kinderen en huisdieren tijdens het stoken uit de buurt van de kachel vandaan dienen te
blijven.
De door u gekochte kachel is geen allesbrander. De kachel is er niet voor geschikt om een groot vuur
mee aan te leggen of extreme hitte mee te creëren. Gebruik alleen natuurlijke brandstoffen zoals
hout. Hout is één van de prettigste brandstoffen, vraag naar eiken- of beukenhout, tweejarig
gedroogd. Dit brandt het best, schoonst en mooist. Sommige houtsoorten kunnen vonken
veroorzaken. De verbrandingstemperatuur van houtskool is hoger dan die van gewoon hout. Niet alle
kachels kunnen daarom op houtskool worden gestookt, alleen de speciale daarvoor bestemde
kachels. Gebruik in ieder geval geen stro of tuinafval, omdat deze een dusdanig hoge temperatuur
veroorzaken dat scheuren in de kachel kunnen ontstaan. Kleine scheurtjes kunnen ten alle tijden in de
kachel ontstaan en kunnen geen kwaad.
Wanneer de kachel met zand is gevuld, kunnen 3 a 4 houtblokken op elkaar in het midden van de
kachel worden gelegd, zodat voldoende luchtcirculatie kan worden bewerkstelligd. Leg het
aansteekmateriaal (kleine twijgen, papier e.d.) tussen de houtblokken. Gebruik om het geheel aan te
steken geen benzine, terpentine of andere vloeibare producten op benzine- of oliebasis. Deze
vloeistoffen ontwikkelen grote vlammen met hoge temperaturen, wat schadelijk is voor de kachel. Het
vuur dient langzaam opgevoerd te worden, zodat de kachel langzaam verwarmt wordt en kan
uitzetten. Wacht met het toevoegen van nieuwe houtblokken, totdat het reeds brandende hout goed is
doorgegloeid. Hout, briketten of turfblokken vooral niet in de brandende kachel gooien, doch
voorzichtig voorin leggen en met een langwerpig voorwerp op het vuur schuiven. Ook beslist geen
brandstof via de bovenkant in de kachel gooien.
Wanneer de kachel nat is geworden willen wij u erop attenderen dat het aardewerk zachter is dan
normaal. U dient de kachel dan niet te verzetten. Wanneer uw kachel brandt, is een regenbui geen
probleem. Als u uw kachel wilt doven, dan alleen met zand en niet met water.
Wanneer er vorst in het weer zit de kachel op een houten plank of tegel zetten en de kachel volledig
afdekken met een plastic zak. Beter nog is de kachel te zetten in de schuur of de garage. Blijft de
kachel echter buiten staan, dan dient al het zand uit de kachel te worden gehaald. Er dient op gelet te
worden dat er geen vocht in de kachel kan komen en bijvoorbeeld invriest. Tijdens de zomermaanden
dient een deksel op de pijp te worden geplaatst om te voorkomen dat er water in de kachel blijft staan.
Zet de kachel niet op vochtige grond of gras.

