
 

EI 90 
 

Dimniki za kurišča 
na plinasta goriva 

 

1 Promatect L elementi debeline 
40 mm za EI 90 

2 Promatect elementi so lahko 
vgrajeni tudi nad streho, vendar 
morajo biti zaščiteni pred 
vremenskimi vplivi 

3 Prezračevanje elementa nad streho. 
4 Opora dimnika 
5 Lepilo Promat Kleber K84 
6 Etažna plošča 
7 Priključek na kurišče 
8 Čistilna vratca 
9 Talni element 

10 Nosilni masivni element 

• lahka konstrukcija, 
• hitra montaža, 
• suha montaža, 
• majhne dimenzije, 
• nizka toplotna prevodnost, 
• enostavna zaključna obdelava,  
• negorljiva obloga A1, 
• nagib možen do 30o. 
• do 3 priklopi na 1 jašek 
• za več priklopov možna izdelava 

vzporednih jaškov  



EI 30 / EI 90 
 

Dimniki za kurišča na 
tekoča in plinasta goriva 

2 Promatect elementi 
25 mm za EI 30 
40 mm za EI 90 

2 Promatect elementi so lahko vgrajeni tudi 
nad streho, vendar morajo biti zaščiteni 
pred vremenskimi vplivi 

3 Promatect elementi so lahko prislonjeni na 
gorljive materiale, če temperatura dimnih 
plinov ne presega 160 oC. 

4 Priključke v Promatect element izvedemo z 
izdelavo odprtine s pomočjo vbodne žage. 

5 Tuljava iz nerjavne pločevine 
6 Distančnik na vsakem prehodu skozi etažo 

ali približno vsake 3m ali glede na navodila 
proizvajalca tuljave. 

7 Zajem zraka za LAS sisteme 
8 Zaključni kos 
9 Kritina 

 10 Vijaki 5,0x60 (EI30); 6,0x80 (EI90) 
 11 Vijaki 4,0x30 (EI30); 4,0x45 (EI90) 
 12 Lepilo Promat Kleber K84 

 

• lahka konstrukcija, 
• hitra montaža, 
• suha montaža, 
• majhne dimenzije, 
• nizka toplotna prevodnost, 
• enostavna zaključna obdelava,  
• negorljiva obloga A1, 
• LAS Sistem, 
• Nagib možen do 30o, 
• Naknadna vgradnja, tudi iz etaže. 

 



 

EI 90 

Dimniki za kurišča na 
tekoča plinasta in trda 
goriva 

3 Promatect elementi 
40 mm za EI 90 

2 Promatect elementi so lahko vgrajeni 
tudi nad streho, vendar morajo biti 
zaščiteni pred vremenskimi vplivi 

3 Kamena volna min. 30 mm. 
4 Priključke v Promatect element 

izvedemo z izdelavo odprtine s 
pomočjo vbodne žage. 

5 Odvodnik iz nerjavne pločevine po 
navodilih proizvajalca.  

6 Spoj  
8 Zaključni kos 
9 Kritina 

10 Vijaki 5,0x60 (EI30); 6,0x80 (EI90) 
11 Vijaki 4,0x30 (EI30); 4,0x45 (EI90) 
12 Lepilo Promat Kleber K84 

 

• lahka konstrukcija, 
• postavitev iz etaže 
• hitra montaža, 
• suha montaža, 
• majhne dimenzije, 
• nizka toplotna prevodnost, 
• enostavna zaključna obdelava,  
• negorljiva obloga A1, 
• Nagib možen do 30o. 
• Primeren tudi za kurišča na trda 

goriva 

 


