skursteņi
Betona pārseguma plāksne
neapmūrētam skurstenim
Metāla manžete
Dekoratīvā apmetuma vai skārda
apdare (neietilpst komplektācijā)

Fibo skurstenis ir augstas kvalitātes, pilnībā nokomplektēta konstrukcija,
ko pamatā veido speciālas formas Fibo skursteņa moduļbloki un siltumizolēts šamota dūmkanāls. Tam var droši pieslēgt gan malkas, gan
gāzes un šķidrā kurināmā apkures iekārtas ar jaudu līdz 120 kW un ekspluatācijas temperatūru līdz +600oC. Fibo piedāvā dažādus skursteņa
komplektācijas veidus, tai skaitā īpašus blokus, no kuriem blakus skurstenim uzreiz izbūvēt arī papildus ventilācijas kanālus.

Betona pārseguma plāksne
apmūrētam skurstenim
Dekoratīvie apdares ķieģeļi
(neietilpst komplektācijā)
Betona plāksne
apmūrējuma atbalstam

Šamota caurules, mūrētas
ar karstumizturīgo mūrjavu
weber.vetonit ML TULI

Šamota savienotājcaurule
90O vai 45O leņķī
Siltumizolācija

Fibo skursteņu moduļbloki,
mūrēti ar mūrjavu
weber M100/600

Sodrēju tīrīšanas metāla lūka
Sodrēju tīrīšanas lūkas šamota
plāksne
Šamota caurule ar sodrēju tīrīšanas
atveri
Šamota trauks kondensāta
savākšanai

Fibo skursteņi tiek piegādāti tikai pilnā komplektācijā. Uz vienu Fibo skursteņa dūmvadu drīkst ierīkot ne vairāk par vienu pieslēgumu. Visām pieslēguma caurulēm jābūt projektētām, izbūvētām un noblīvētām tā, lai
siltumizplešanās rezultātā nerastos konstrukcijas defekti. Attālumam no
dūmkanāla iekšējās malas līdz ugunsnedrošai konstrukcijai ir jābūt vismaz 160 mm. No hermētiskuma viedokļa Fibo skursteņa moduļblokiem
obligāta apdare nav nepieciešama, tāpēc dekoratīvo apdari ar apmetumu vai skārdu var veikt tikai skursteņa redzamajām daļām. Visplašākā
informācija par visa veida Fibo konstrukciju izbūvi pieejama videopamācībās www.e-weber.lv.

• Piemēroti apkures iekārtām ar jaudu līdz 120 kW un temperatūru līdz +600OC
• Universāli komplektējami, izcila vilkme
• Izturīgi pret koroziju un skābēm, kas veidojas dūmvados
• Noturīgi pret izdegšanu un augstām temperatūrām
• Slāpē skaņas, kas rodas, izvadot dūmgāzes
• Izcila mehāniskā un nodilumizturība
• Nevada strāvu - nav nepieciešams zibensnovedējs
• Ātri un viegli izbūvējami, skursteņa metrs sver tikai 115 kg

Ø 200 mm dūmvads

Ø 160 mm dūmvads
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Kamīniem, mazjaudas apkures
katliem, podiņu un pirts krāsnīm
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Iespēja piebūvēt papildus
ventilācijas kanālus
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Kamīniem, lieljaudas apkures
katliem un speciālajām kurtuvēm
(ilgstoši līdz +600oC)
Iespēja piebūvēt papildus
ventilācijas kanālus
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Ø 160 mm dūmvads + Ø 200 mm dūmvads
Ø 200

400

Divu apkures iekārtu pieslēgšanai (kamīns + apkures katls)
Iespēja piebūvēt papildus ventilācijas kanālus

720

Ø 160 mm dūmvads vai Ø 200 mm dūmvads
Ar brīvu kanālu ventilācijas un/vai komunikāciju ierīkošanai

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv

