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SILCA LC90
Nová lehkost
Přiznáváme – nenápadné slovíčko „lehký“ používáme velmi často, když popisujeme
naši novou lehkou montážní šachtu SILCA LC90.
S hmotností pouhých cca 7,6 kg však modulový přířez střední velikosti 2 váží
podstatně méně než srovnatelné průmyslově prefabrikované lehké šachty.
Umožňuje to nový montážní systém, jež umožňuje montovat jednotlivé modulové
přířezy přímo na místě instalace. DIBt. v Berlíně udělilo pod číslem Z-7.4-3474
povolení stavebního dozoru.
Lehká ale není jen hmotnost. Jelikož lze přířezy na místě sestavit do základního
modulu, je mimořádně snadné i použití SILCA LC90, a to právě u starých staveb
a rekonstrukcí.
Vysloveně snadné jsou i zpracování a montáž přířezů SILCA. Jednoduchá pila
na dřevo a akumulační šroubovák a montáž může začít.

Výrobek, který ve svém jménu nese to, k čemu je určen:

Lehká montážní šachta SILCA LC90
 Přířezy se vyrábějí průmyslově z protipožární desky SILCA T300.


Ústavem pro stavebnictví a ekologii IBU jako ekologický stavební výrobek
podle ISO 140 25 a EN 15804.
 Modulové přířezy SILCA T300 jsou atestovány podle DIN V 18160-60 pro

montážní kouřovody T400 LA902. Požární atest vychází z EN 1366-1.

 Lehká šachta se podle DIN 18160-1 používá jako vnější skořepina

třískořepinového montážního kouřovodu pro krby s kapalnými,
plynnými a pevnými palivy.

Lze ji tudíž univerzálně použít pro kouřovody s povolením stavebního
dozoru / označením CE.

MADE IN GERMANY!

SILCA LC90 – Nová lehkost …
MAXIMÁLNĚ JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Velikost 1

Přířezy SILCA T300 se dodávají v baleních se 4 deskami o délce 1250 mm.
Desky se lepí a šroubují podle přiloženého montážního návodu.

Montáž se
SILCADUREM HF S
a navíc opatřit univerzálními
šrouby Ø 5,5x100

Přitom je možná montážní varianta i jednoduché tupé pokládání modulových
přířezů na sebe. Další montáž se provádí bez dalších zásuvných spojů.
SILCA T300

Používaná tloušťka izolační vrstvy činí podle DIN V 18160-12006-01 min. 34 mm.

Izolační plášť
Vnitřní potrubí
di=100-120 mm

Jako lepidlo je nutno použít vysokoteplotní lepidlo SILCADUR HFS.
Modulové přířezy SILCA T300 se navíc sešroubovávají ve vzdálenosti 250 mm
univerzálními šrouby umožňujícími rychlou montáž.
Po příslušném předběžném ošetření (omítkový systém SILCACON) lze šachtu
omítnout, natřít a polepit tapetami.
Otvory např. pro čistící dveře a možnosti připojení krbu lze jednoduše
vyříznout do příslušných desek.

Šířka desek 260 mm
pro rozměry šachty 320x320 mm
pro vnitřní potrubí Ø 100 a 120 mm

Velikost 2
Montáž se
SILCADUREM HF S
a navíc opatřit univerzálními
šrouby Ø 5,5x100

Systémové komíny se mohou zřizovat uvnitř a vně budov. Při montáži mimo
budovu je nutno dbát na dostatečnou a odbornou stabilitu.
Montážní kouřovod je třeba dostatečně chránit před účinky počasí.

SILCA T300

Lehkou montážní šachtu lze vést až k horní hraně střešního pláště
a zde odborně zakrýt. Při použití jednostěnného vnitřního potrubí včetně
izolační vrstvy musí být odborně proveden přechod z jednostěnného
kouřového potrubí do dvoustěnného kouřového potrubí.
Ten musí být proveden dle zadání výrobce vnitřního potrubí.
Aby se dosáhlo co nejlepších rozměrů šachty pro potřebné průřezy,
nabízíme montážní šachtu SILCA LC90 ve třech velikostech.

Izolační plášť
Vnitřní potrubí
di=150-160 mm

Šířka desek 300 mm
pro rozměry šachty 360x360 mm
pro vnitřní potrubí Ø 150 a 160 mm

Velikost 3

Technické údaje

Montáž se
SILCADUREM HF S
a navíc opatřit univerzálními
šrouby Ø 5,5x100

Číslo povolení (registrace) DIBt

obecné schválení stavebním dozorem Z-7.4-3474

Klasifikace výrobku

Montážní kouřovod T400 LA 902

CE

Nr.0432-CPD-420002242/4.1

Chování při hoření

A1

SILCA T300

Surová tloušťka (± 10 %)

340 kg/m³

Izolační plášť

Pevnost v tlaku

≥ 2,5 MPa

Vnitřní potrubí
di=180-200 mm

Standardní tloušťka

60 mm

Standardní délka

1.250 mm

Standardní šířka

260 mm, 300 mm, 340 mm

Deklarace ekologičnosti výrobku

EPD-CSP-2013111-D

Tolerance

Tloušťka ± 5 %, délka a šířka ± 5 mm

Šířka desek 340 mm
pro rozměry šachty 400x400 mm
pro vnitřní potrubí Ø 180 a 200 mm

Lepidlo SILCADURHFS
Jako montážní prostředek pro SILCA T300 je třeba použít lepidlo SILCADUR-HFS.
Toto lepidlo je dodáváno ve vědrech nebo podélných plastových obalech,
je připraveno k použití a musí se pouze promíchat nebo prohníst. Lepidlo SILCADUR HFS
se rovněž používá k lepení izolační desky SILCA 250KM při stavbách kachlových kamen a krbů.
Velikost vědra

6,5 kg

Podélný plastový obal:

900 g

Pracovní teplota:

10 – 25 °C

Skladování při teplotách
nad bodem mrazu
a v uzavřených obalech:

18 měsíců

Práce na kouřovodech musí být ohlašovány.
Proto musí být každé stavební opatření na komínu
projednáno se zmocněným krajským kominíkem.
Montáž se provádí dle vyhlášky o topených
zařízeních a skladování paliv (FeuVo) a příp. podle
dalších zákonných rámcových podmínek. Nutno
dodržovat směrnice a stavební předpisy
jednotlivých spolkových zemí ohledně stavby
komínů a topných zařízení. Před zahájením
montáže si prosím promluvte se svým příslušným
krajským kominíkem.
Další informace najdete v našem prospektu
izolačních materiálů SILCA pro krby a kachlová
kamna.
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