
 

 
 

 
Brugsanvisning 
Ukrudtsbrænder MiniMax 
Kosan Gas varenr. 12002 
 

Vigtig information 
Læs sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt før anvendel-
sen af MINIMAX ukrudtsbrænder. 
Gem instruktionen til senere brug. 
Alle tal i parentes, fx (1), henviser til figuren på side 1. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Komponentliste 
1. Ventilhus 
2. Pakning/adapter 
3. Reguleringsventil (on/off) 
4. Gasdåse fastspændingsring 
5. Håndtag 
6. Forlængerrør 
7. Brænderhoved 
8. Piezotænder 
 
1. Gas 
MINIMAX ukrudtsbrænder tilsluttes gasdåse (propan/butan)  
EU 7/16” gevind eller gasflaske med regulator reduceret til 
max. 2 bar og gasslange med nippel EU 7/16” gevind. 
 
2. Anvendelse 
2.1 Tilslut gasdåse 
Sørg for at reguleringsventilen er lukket. Drej on/off ventilen 
(3) til højre. Hold gasdåsen i lodret position og skru gasdåsen 
på ukrudtsbrænderen (fig. 1). Fastlås gasdåsen (4) og sikr, at 
der ikke er gaslækage. 
 
ADVARSEL! – Anvend aldrig åben ild til tæthedskontrol! 
 
2.2 Demontering af gasdåse 
Sørg for at reguleringsventilen er lukket. Drej on/off ventilen 
(3) til højre. Drej fastspændingsringen (4) mod uret for at løs-
ne den fra gasdåsen. Hold gasdåsen i lodret position og skru 
gasdåsen af ved at dreje mod uret (fig. 2). 
 
Sikkerhed 
Montering og demontering af gasdåser skal ske i velventilere-
de omgivelser, helst udendørs og på afstand af varmekilder, 
åbne flammer samt mennesker og dyr. 
Udstyret må ikke anvendes, hvis pakningen (2) mangler eller 
er beskadiget. 
Punktér ikke og brænd ikke gasdåsen selv om den er tom. 
Skaf gasdåsen af vejen på betryggende vis. 
 
 
 



3. Sikkerhedsregler 

 Kontrollér, om alle samlinger er forsvarligt sammen-
spændte. Brug ikke vold eller uegnet værktøj. 

 Hold altid øje med flammen, når du behandler. 

 Sluk altid brænderen, når du forlader den - også selvom 
det kun er et øjeblik.  

 Sluk omgående brænderen, hvis der lugter af gas. 

 Sørg for, at der er slukningsudstyr i nærheden. 

 Ved afslutning af flammebehandling lukkes på on/off 
knappen (3) eller, ved brug af gasflaske, på regulatoren, 
og brænd restgassen af. Regulatoren afmonteres. 

 Lad aldrig børn betjene ukrudtsbrænderen. 

 Brug aldrig brænderen i nærheden af træbygninger, dø-
re, fuger, lavtsiddende vinduesrammer eller brændbart 
materiale i øvrigt. 

 Vær forsigtig med brug af brænderen i nærheden af alle 
former for bygninger. 

 Brug ikke brænderen i nærheden af områder med tør 
bevoksning. 

 Skift aldrig gasdåse/gasflaske i nærheden af åben ild. 

 Læg aldrig gasdåsen/gasflasken ned - flasken skal stå 
sikkert i oprejst stilling under brug. 

 Kontrollér jævnligt gasslangerne for revner i overfladen, 
og udskift dem ved den mindste tvivl. 

 Pas især på i perioder uden nedbør. 

 Utætheder må aldrig opsøges med åben ild. Brug en 
50% sæbevandsopløsning, som påsmøres slange og 
samlinger med en pensel. Eventuelle utætheder vil vise 
sig ved bobler. 

 Forsøg ikke selv at foretage reparationer, men henvend 
dig til din gasforhandler. 

 
4. Instruktion 
Drej on/off knappen (3) til venstre. 
Tryk straks på piezotænderen (8) indtil brænderen tænder. 
 
Sikkerhed 
Brænderhovedet skal pege nedad i en vinkel på max 45 gra-
der og væk fra mennesker og dyr. 
 



Flammen kan justeres ved at dreje højre/venstre på on/off 
knappen (3). 
 
Efter brug 
Drej on/off knappen til højre, til den er helt lukket. 
 
ADVARSEL 
Hæng eller læg aldrig håndbrænderen i nærheden af 
brændbart materiale.  
 
Lad aldrig gas stå i slangen. 
 
Når brænderen lægges væk efter brug, må den hverken 
komme i berøring med brand- eller smeltbart materiale el-
ler gasslangen. 
 
Transporter aldrig håndbrænderen monteret på gasfla-
sken, når der kun er lukket for gassen på håndtaget. 
 
5. Reklamation 
Ved reklamation indleveres ukrudtsbrænder og faktura til den 
forhandler, hvor den er købt.  
Forhandleren vil derefter behandle reklamationen. 
Ukrudtsbrænderen er omfattet af reklamationsret i henhold til 
købeloven gældende på købstidspunktet. 
 
6. Tekniske specifikationer 

Gasart Kategori I3B/P (F-gas) 

Forbrug 274 g/h 

Effekt 3,8 kW 

Gas Tilsluttes gasdåse (propan/butan) 
med EU 7/16” gevind 

Vægt 477 g 

Godkendelse DG 3992 
 

  



Flammebehandling af ukrudt 
 
Hvor 
Flammebehandling er ideel på grus, asfalt, natursten, beton-
fliser og lignende. Med forsigtighed kan der også behandles i 
bede med træer og buske. Ved flammebehandling tæt på bu-
ske, hække og prydplanter bør flammen afskærmes.  
 
Hvornår 
Når man bekæmper ukrudt med en ukrudtsbrænder, kan an-
tallet af behandlinger variere fra år til år.  
 
Det er en fordel at starte bekæmpelsen tidligt om foråret, 
mens ukrudtsplanterne er på kimstadiet (lige efter planterne 
begynder at spire - har 2 kimblade). Behandlingen bør fort-
sættes til sent på efteråret, idet visse græsarter gror og spre-
der frø ved en temperatur over 4°C. Græsfrøene brændes af, 
og jordens frøreserve reduceres. 
 
Det bedste resultat opnås ved at behandle, når planterne er 
saftspændte. Et godt tidspunkt er om morgenen, eller når bla-
dene efter et let regnvejr er tørre igen. I tørre perioder er be-
handlingen overflødig. I en tør sommer kan der derfor være 
flere uger mellem behandlingerne. 
 
 
 
 
 



Hvordan 
Brænderen føres i en passende hastighed hen over ukrudtet i 
en afstand af 5-10 cm.  
 
Ukrudt skal blancheres og ikke brændes væk eller forkulles. 
Når man blancherer, skal bladene opvarmes netop så meget,  
at de bliver mørke og falder lidt ned mod jorden. Det er nemt 
at kontrollere effekten ved at klemme et blad mellem to fingre. 
Har ukrudtet fået tilstrækkeligt, aftegnes der en mørk plet. I 
løbet af et par dage vil planterne være udsultet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved store, kraftige ukrudtsmængder er det en fordel at “kom-
me i bund” ved at gentage behandlingerne med 8-10 dages 
mellemrum. Herefter behandles efter behov. Flerårigt ukrudt 
som fx mælkebøtter kan kun udsultes ved mange, gentagne 
behandlinger. Eventuelt bør de fjernes manuelt. 
 
På arealer med fliser og lignende kan planternes vækstpunkt 
være så langt nede, at flammen ikke kan blanchere alle plan-
tedele. Derfor kan det være nødvendigt at give planterne eks-
tra varme. Eventuelt kan man fylde fugerne op med sand, så 
planternes vækstpunkt hæves. 
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