
 

FDV Dokumentasjon for Metalbestos Multi 50 Stålskorsten 

Prosjekt Nr. Navn. 

Utførende/entrepenør Tlf. 
  

Virksomhetsnavn. 

Gate/veinavn. 

Postnr. By. 

Prosjektadresse Gate/veinavn. 

Postnr. By. 

Bruksområde   

 

Tekniske data: Metalbestos Multi 50, Isoleret skorstein  

Innvendig dimensjon mm. 130 150 180 200 250 

Utvendig dimensjon mm. 230 250 280 300 350 

Åpningsareal cm2 130 180 255 315 490 

Materiale spesifikasjon   

Ytre - rør rustfrit stål 30 : 1.4301 : X5CrNi 18-10 

Ytre - rør tykkelse mm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 

Sveisesøm Lasersveisning 

Inner - rør rustfrit stål 316L : 1.4404 : X2CrNiMo 17-12-2 

Inner - tykkelse mm 0,60 mm 

Sveisesøm Lasersveisning 

Isolering CMS mineralfibre  

Isolering tykkelse 50 mm 

Varmebestandighet R, 
200oC 0,833 m2/KW 

Driftsforhold uten kondenspakning   med kondenspakning 

Brendsel Gas, olje, ved   Gas, olje, ved 

Konstant Brennetemperatur 600oC   200oC 

Kortvarig 
Brennetemperatur 700oC   200oC 

Termisk sjokk 1100oC   - 

Trykkforhold Undertrykk   Under/overtrykk Maks 200 pa 

 



 

 

Multi 50  
System skorstein  

CE Designation 
T600 - N1 - W - V2 - L50050 - GXX* 
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - GXX* 

EN 1856 - 1: 
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - GXX* 
T400 - N1 - D - V3 - L50050 - GXX*  

 

 

Multi 50  
Forbindelsesrør/røykrør  

CE Designation 
 

T600 - N1 - D - V2 - L50050 - G100 M 
EN 1856 - 2 

 

 

Avstand til brennbart stof kommer an på diameter og installasjonstype! 

 

Metalbestos Multi50 er et multifunksjonsprodukt som kan brukes til alle typer installasjoner. Derfor 

har Multi50 flere betegnelseskoder. 

 

T-klassifiseringen, som indikerer den maksimale nominelle driftstemperaturen skorsteinen kan 

brukes til, må være større enn røykgass temperaturen som leveres av peisen under normal drift. For 

eksempel kan en T400 brukes til røykgass temperaturer under 400 ° C. Den nominelle røykgass 

temperaturen er rapportert av kjeleleverandøren. 

 

N1 og P1 er trykkklassifiseringen. N1 brukes til systemer med underkjøring og overtrykk på opptil 40 

Pa. Det er typiske peisovner, peiser og oljekjeler. P1 brukes normalt til gassfyrte anlegg, samt 

oljekjeler med lave røykgass temperaturer. Bestemmelse av trykkbetingelsene gjøres enten ved bruk 

av dimensjonstabellen og kurvene av henholdsvis. side 20 og 21 i Kierulffs produktkatalog eller ved 

beregning. 

 

 

 



                                                                                                                                                  
 
 

Våt "W" og tørr "D" skorsteinklassifisering brukes i henhold til regelen: 

- tørk skorsteinen, dvs. D-merket, hvis kondens i normal drift kan utelukkes. - Våt skorstein, dvs. W 

mark hvis kondens ikke er mulig under normal drift. 

 

Korrosjonsklassifisering V2 brukes til gass, lett fyringsolje og tre, inkludert trepellets. V3 brukes til 

tung fyringsolje og for eksempel koks. 

Materiellets spesifikasjon angir det indre rørets tekniske data, se tabell på side 2. 

G-klassifisert (brannsikret) brukes til olje- og fastbrenselanlegg. Skorstenen skal være utstyrt med 

minst 25 mm brennbarhet i åpne konstruksjoner og 50 mm i lukkede (isolerte) konstruksjoner, for 

eksempel gulv, indre og ytre vegger, etc. 

O-ratede (ikke-brannsikre) brukes til gassfyrte anlegg. Skorstenen er montert, i både åpne og lukkede 

konstruksjoner, med en avstand på 0 

 

Det må imidlertid alltid utføres i henhold til nasjonal lovgivning ! 

 



 

       

 

Reklamationsrett: 

Kierulff a/s yder 12 måneder garanti på alle produkter. Dog ydes der 10 års garanti mod gjennem – 

korrosjon av isolerte Metalbestos skorsteinsdele. 

Garantiforpliktelsen gjelder kun hvis skorsteinen er dimensjonert etter Kierulffs anvisninger, og at 

fyring kun foregår med gas, olje og ved. 

Installasjonsdato og omfang skal bekreftes gjennem fakturadokumentasjon. 

Garantien omfatter ikke installasjonskostnader. Garantien bortfalder såfremt der finnes uoriginale 

dele i installasjonen. 

Mere informasjon på www.kierulff.com 

 

Vedlikeholds anvisning: 

Foreligger det en service aftale?      Sæt x:      Ja (   )     Nei (   ) 

Hvis Ja, Virksomhets navn:  _______________________________________ 

Renhold, rengjøringsmetoder: Fejes etter behov og kommunale forskrifter. 

Kontroll: Jevnlig visuel kontroll av at emnene ikke er blitt skadet.  

Vedlikeholdsinnstruks og interval: Følg vedlagte instruks til produkt eller søk informasjon på 

www.kierulff.com 

Bilag / dokumentasjon: Montasjeanvisning og CE mærke. 

 

 

Behandlingsmåte for avfald IHT. NS 9431 

Avfaldstype: Blandet materiale 

Avfaldshåndtering: Deponi 

Oprindelese – næring: Byg og anleggKode for avfaldshåndtering: 999/0700/0600/---- 



 

 

 

 

Øvrige oplysninger: 

 

Producent:     Kierulff a/s 

CVR nr:    47298016    

Postadresse:    Nordre løkkebyvej 3 

    5953 Tranekær Denmark  

  

Telefon:    (+45) 6250 1150 

Fax:    (+45) 6250 2093 

Mail:    info@kierulff.dk  

Internet:    http://www.kierulff.com  

 

Importør:     Seljord Varmeservice AS 

Org. nr:    991617744MVA    

Postadresse:    Steinsrudvegen 7 

    3840 Seljord Norge  

  

Telefon:    (+47) 3508 4100 

Mobil:    (+47) 9572 1369 

Mail:    post@seljordvarme.no  

Internet:    http://www.seljordvarme.no 

 

 


