KB-LB L90
Novi dimniški sistem lahkih
dimnikov KB-LB je izdelan iz
kalcijevo silikatnih protipožarnih
plošč z debelino 50 mm.

Primeren je za vse novogradnje,
kot za obstoječe objekte in za vse
vrste kurilnih naprav.
Dimniški sistem KB-LB izpolnjujejo
vse aktualne zahteve za požarno
odpornost dimniških sistemov v
skladu z DIN 18160, del 60.
Dimniški sistem KB-LB zagotavlja
požarno odpornost razreda L90.
CE certificirano pod št.: Z-7.1-1745
Redno preverjanje kakovosti
materiala izvaja Inštitut za
preverjanje materiala MPA iz
Dortmunda.

Karl BecKmann GmBH
Grambartstr. 24 - 26
30165 Hannover
Tel.: 05 11 / 35 39 88 0
Fax: 05 11 / 35 39 88 29
service@beckmann-schornstein.com
www.beckmann-schornstein.com
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Dimniški sistem lahkih dimnikov KB-LB L90
za vse vrste kurilnih naprav
POJASNILA

Pred načrtovanjem in gradnjo dimniškega sistema se
je potrebno posvetovati s svojim dimnikarjem.
Potreben premer dimovodne cevi v dimniškem
sistemu se določi v skladu s standardom EN 133841in 2.

Za stropne in strešne preboje se pripravi dovolj
velika odprtina, katera se po namestitvi dimniškega
sistema ustrezno termično dilatira.
Razdalja med dimniškim sistemom in gorljivim
materialom mora znašati min. 50 mm.

.

VG R A D N J A
.
Na mesto vgradnje dimniškega sistema postavite
tovarniško sestavljen osnovni set, ki vključuje
kondenz podstavek z odtokom, čistilni element z
tesnilnimi vratci, priključni element z tesnili in
gradbeno lepilo/malto za pripravo pete dimnika.
Razdalja med nosilno ploščo in čistilnim elementom
mora biti vsaj 40 cm oziroma kolikor določa
gradbena zakonodaja in predpisi.

Pred vgradnjo sprednje plošče za dimniški
priključek na dimniškem elementu je potrebno iz
plošče izrezati odprtino za dimovodno priključno
cev. Odprtino lahko izrežete s pomočjo vbodne
žage. Pri vstavljanju sprednje plošče uporabite
priloženo lepilo, katerega nanesete na utore
plošče, po vstavitvi plošče le to pritrdite še z
vijaki.

Pri dodajanju naslednjega dimniškega plašča
uporabite priloženo lepilo, katerega nanesite na čisto
in suho površino utora na plašču.

V primeru zamenjave kurilne naprave odstranite
prednjo ploščo dimniškega elementa in vstavite
primerni priključni oz. reducirni kos.

Hkrati z gradnjo dimniških plaščov je potrebno
vstaviti tudi notranjo EW osnovno cev, katero
stabilizirate v jašku s pomočjo priloženih
distančnikov, katerega se vgradi na vsaka 2 m
dimniškega sistema

Zadnji dimniški element se lahko prilagodi –
oddreže na ustrezno višino dimnika. Prav tako
lahko višinsko prilagodite notranjo osnovno cev,
na katero je potrebno pred koncem cevi namestiti
stenski distančnik.

Pri gradnji dimniškega sistema je potrebno zagotoviti
da je snemljiva plošča vedno na sprednji strani
dimnika, kot je dimniški priključek in čistilna vratca, v
kolikor je potrebno kasneje odpreti element, zaradi
popravila ali prilagoditve.

Zunanje dimniške elemente je potrebno zaščititi
pred vremenskimi vplivi z zaključno ploščo,
obročem
proti
padavinam
in
obložnim
elementom.

NAVODILA ZA VGRADNJO

Dimniške elemente oz. dimniški sistem se lahko
po vgradnji prepleska, obloži ali obzida.
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Dimniški sistem lahkih dimnikov KB-LB L90
Prikaz sistematskih elementov

Dolžina cevi nad obročem proti padavinam,
mora znašati vsaj toliko, kot je premer cevi

Oddaljenost obroča proti padavinam od krovne plošče
mora znašati najmanj 30 mm

Krovna plošča iz nerjeveče pločevine
Distančnik se pritrdi tik pod zaključno ploščo dimnika
Zaključna plošča dimnika
z zračnikom

Del plašča z utorom mora biti pred uporabo
brez maščob, prahu in popolnoma suh.
Lepilo se popolnoma posuši v približno 24 urah

Osnovni dimniški element

Čistilni element
Čistilni set 1
plošča z odprtino
držala plošče/tesnilo
čistilna vratca na ključ
Čistilni set 2 s posebnimi tesnili za
delovanje v nadtlaku
Za maksimalni odmik notranje cevi od
plašča ne stiskajte distančnih kril na
distančniku

Stensko držalo

Distančnik vstavite na vsaka 2,0 m dolžine
dimniškega sistema

Spojni kos

Za dodatno povezovanje plaščov

Priključni element
Stranica plašča z odprtino za priključek
Držalo/lepilo za ploščo
Tesnilo za priključek v delu plašča
Priključni kos

Pod priključnim elementu je potrebno vgraditi
distančnik osnovne cevi
Pri gradnji dimniškega sistema
istočasno vgrajujemo osnovne
cevi in plašče dimnika!

Osnovni set dimnika
Priključni element
Čistilni element
Podstavek z odvodom kondenza

NAVODILA ZA VGRADNJO
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Dimniški sistem lahkih dimnikov KB-LB L90
Plašči dimniškega sistema

Osnovna cev

Krovna plošča z obročem
proti padavinam

Dimenzija plašča

Zaključna tesnilna plošča

Stensko držalo

Kotnik 150

Čistilni element z
tesnilnimi vratci

Stensko držalo

Spojni kos

Priključni element 900 z dvojnim tesnilom
Osnovni element z čistilnimi vratci in
kondenz podstavkom z odvodom.
Dolžine 500 mm

Podstavek dimnika, po potrebi
dolžine 330 mm

NAVODILA ZA VGRADNJO

Kotnik 300

5

Dimniški sistem lahkih dimnikov KB-LB L90
Plašči dimniškega sistema

Osnovna cev

Dimenzija plašča

Plašč dolžine 1000 mm

Plašč dolžine 250 mm

Kotnik 150 in 300
Čistilni element

Plašč dolžine 333 mm

Plašč dolžine 500 mm

Spojni kos

Priključni element z odprtino
dolžina elementa 500 mm

Čistilni element z odprtino
dolžina elementa 500 mm

Material plašča:
Lepilo:
Podstavek dimnika, po
potrebi dolžine 330 mm

NAVODILA ZA VGRADNJO
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Dimniški sistem lahkih dimnikov KB-LB L90
Prehod iz dimniškega sistema KB-LB na troslojni dimniški sistem DW DESIGN

uschacht sistema
bis unterKB-LB
die določite tako,
Dolžino zadnjega plašča dimniškega
da se prehodni element LB- DW zaključi pod strešno konstrukcijo.
d den Übergang LB / DW
Spodnji del prehodnega
elementa EW/DW se v
uteilen nach Feufo
celoti vstavi v osnovni
gt beachten.
element lahkega dimnika.
arem Material
erschließen.
Slika prikazuje sestavne
dele prehodnega elementa.

Zadnji plašč
dimniškega
sistema se
prilagodi glede
na kot strešne
konstrukcije

DW-Rohre

DW-Rohre

Übergang mit
Hinterlüftung DW / EW
Statik-Set

Osnovni element

NAVODILA ZA VGRADNJO

LB plašč s
prehodom na DW v
statičnem setu
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Dimniški sistem lahkih dimnikov KB-LB L90
Gradnja na nosilni konzoli

Stensko držalo

Nosilni podstavek z
odprtino ali brez

Nosilna konzola

NAVODILA ZA VGRADNJO
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Dimniški sistem lahkih dimnikov KB-LB L90
SET za vertikalno priključitev

Osnovna cev
Premer:

Jašek
Dimenzije:

Dimenzije
odprtine v stropu

Dimenzije nosilne
plošče

Dimenzije za
vrtanje v plošči

Debelina plošče t = 3
spodnja / zgornja

4 Navojne palice M12 x 500
4 Matica z kapo M12
4 Matica M12

Set za vertikalno priključitev kaminske peči
ge
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