
INNAN DU BÖRJAR: 

Tänk på att det är viktigt att ditt fat förvaras  
kylskåpskallt. Om ölet inte är kallt blir det problem med 
kolsyrningen samt att du riskerar att det bara kommer 
skum när du tappar ditt öl.  

KITTET INNEHÅLLER: 

1. 1 st Kolsyrepatron | 430 g 

2. 1 st Trapets | Övergångsstycke 

3. 1 st Regulator 

4. 2 st Slangklämma | Rostfri | 10-12 mm 

5. 1 m Armerad PVC-slang | 6 mm 

6. 1 st Nippel Till Kulkoppling | 1/4” FFL 

7. 1 st Kulkoppling | Gängad Gas 

REGULATORN: 

För att öppna gasflödet skruvar du in knoppen medsols,  
och för att stänga av gasflödet skruvar du knoppen 
motsols. 

KOLSYRESÄTTA ÖLET: 

1. Corneliusfatet desinficerar du som vanligt. 

2. Fyll Corneliusfatet med öl. Tänk på att helst fylla 
nerifrån upp eller längs med kanterna. Lämna plats 
för en gasficka. 

3. Sätt på locket noggrant. Undvik att ta inne i fatet 
med fingrarna eller att smuts kommer i fatet. 

4. Vrid till 2-3 bar. Pys fatet några gånger genom att 
dra i säkerhetsventilen i locket. Detta gör att fatet 
töms på luft och ersätts av kolsyra.  

5. Ställ in korrekt tryck enligt kolsyretabellen. Ställ in 
fatet i kylskåpet. 
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KOLSYRETABELL 
 
• Olika sorters öl har olika mängd  

kolsyra börja därför med att titta på 
var din öl ska ligga på färgschemat. 

 
• Temperaturen på fatet är också  

avgörande då kolsyran löser sig bättre 
i kall öl så mät temperaturen där du 
tänker förvara ditt fat. 

 
• Hitta din temperatur på tabellens 

vänstra sida, följ sedan den raden tills 
du kommer till rätt färg på schemat. 
Gå sedan rakt upp för att få det tryck 
(bar eller psi) du behöver för att få 
rätt kolsyrehalt i din öl. 

 
• Det är självklart väldigt individuellt 

hur mycket kolsyra man vill ha i sin öl, 
vissa vill ha mer och vissa vill ha 
mindre, men med hjälp av detta 
schema kan du se var respektive stil 
brukar ligga och sen anpassa efter 
dina egna preferenser.  


