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Smart Varme Stålpipe Ventilert
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Smart Varme Stålpipe Ventilert til bolig og næringsbygg. Stålpipen
består av stålrør og isolasjon, samt en ventilasjonskanal som gjør at
ildstedet for direkte tilluft til forbrenningen.
Innerrøret i pipen er produsert av 0,6 mm rustfritt syrefaststål 1.4404
(AISI 316L), den midtre og ytre kappen er produsert i 0,6 mm rustfritt
syrefast stål EN 1.4506. Alle tilbehørsdeler, fittings og lengder til bruk
utendørs er produsert i rustfritt syrefast stål. Denne er merket med en
«S» bak produktnavna. Ventilert stålpipe er Isolert med mineralull i et
sjikt på 3 cm.

Farge:

Ø150 og Ø180 innvendig.
Matt svart (RAL 9005), pipen er behandlet med
en sterk poliester pulver lakk. Kan også leveres
i matt hvit og grå, samt rustfri blank finish.

CE-merking:

Ventilert elementer – CE 0432-CPR-00095-320

Dimensjon:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Benytt milde vaskemidler.
Alle som har ildsted og pipe skal motta feiing fra kommunen. Kommunene har rutiner på hvor ofte de kommer for å feie ift
forskrifter.

Ettersyn/kontroll
Ved skade på stålpipen, kontaktes feievesenet i kommunen for kontroll.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Ved rund løsning over tak hvor det er lagt en tettmasse i overgangen mellom pipe og regnkrage, skal denne fugen kontrolleres
årlig.
Utover dette er det ikke nødvendig med vedlikeholdsrutiner for produktet, utenom feierens rutiner.
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen
skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren
sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> 20 år
Garanti og vilkår
25 års garanti på innvendig stålrør
CE-merking
Ventilert elementer – CE 0432-CPR-00095-320
Øvrige opplysninger
 Følg monteringsveiledning
 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028?q=sikkerhet%20helse%20og%20arbeidsmilj%C3%B8
 Forskrift om brannforebygging
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710?q=brann
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. (Avfallsforskrift)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/*

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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Smart Varme AS
Minde Allè 4
5063 Bergen
55 70 65 82
post@smartvarme.no
www.smartvarme.no/forhandler

