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ICS 25
Schiedel PRIMA PLUS
Toepassing :

Dubbelwandig geïsoleerd schoorsteensysteem
voor alle type ketels, kachels en haarden
in residentiële en niet-residentiële toepassing.

Installatie :

Binnen en buiten

Brandstoffen :

Gas, olie en vaste brandstof

Werkingstemperatuur :

≤ 450 °C (≤ 200 °C in positieve druk)

Schoorsteenbrandbestendig :

Ja

Werking :

Negatieve druk (N1 ≤ 40 Pa)

Positieve druk (P1 ≤ 200 Pa)
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• Geschikt voor gas, olie en vaste brandstof
leverbaar vanaf een diam. 80 tot 700 mm met alle toebehoren.
Materiaal binnen :
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Prima Plus bestaat eveneens in een variante met rubberen dichtingen voor
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Dikte producten
binnenkanaal
:
0,5 mm (1,0 mm optioneell)
(Nr. 0036 CPD - 91236-002)
van het TÜV in Duitsland en Gastec in Nederland doorstaan.
Dikte buitenkanaal :
0,5 mm
0,6 mm
0,7 mm
Gewicht (kg/m) 1,0 mm
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