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1. PRODUKTBESKRIVELSE 
BMC Elementpipe er den solide og tradisjonelle pipeløsning, som sikrer et 
pipesystem, som er integrert som en del av bygningen og følger levetiden på denne. 
Det er enkelt å bytte ut til annen vedovn, da elementpipen står på 
betongfundamentet i huset. Tilslutning av vedovn kan alltid endres. Elementpipens 
konstruksjon med tunge materialer, som det tar lang tid om å varme opp, gjør det 
enkelt å føre denne gjennom etasje- og takkonstruksjon, da det ikke kreves avstand 
til brennbart materiale (T400) på grunn av den lave overflatetemperaturen. BMC 
Elementpipe systemet har fritt valg mellom innerrør av chamotte eller pimpstein. 
Bruksområde: Systemet egnet til komplett oppbygging av selvstendig skorstein, 
utført med eller uten luftinntak til ildsteds forbrenning.  
T400 N1 D 3 G(0) - T450 N1 D 3 G(10) - T600 N1 D 3 G(50) 
Sikring av kontroll: Produktet er testet av ChimneyLab Europe ihht. 
produktstandardens annex ZA. Kiwa Sverige utfører årlig kontroll av egenkontroll 
ihht. de harmoniserte standarder. Sertifikatnummer utstedt av Kiwa er: 2392-CPR-
1225 
BMC Pipesystem – Chamotte er CE-sertifisert etter EN 13063-1 : 2007 

 NOBB varenummer: NOBB modulnummer 41840976 

Dimensjon: 
 

Farge: 
 

Overflatebehandling: 
 

Øvrige opplysninger: 
   

 
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 
Feies etter behov og ifølge forskrifter. 

Ettersyn/kontroll 
Visuell kontroll i forbindelse med feiing eller etter behov. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Ikke relevant. 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 
> 10 år 
Garanti og vilkår 
5 års reklamasjonsrett. 
Fuktbestandighet 
Ved korrekt montering og bruk påvirkes ikke produktet av fukt. 
Renholdsvennlighet 
Ikke relevant. 
Øvrige opplysninger 
Produktet skal alltid monteres og benyttes i henhold til monteringsanvisning/brukermanual. 

 
4. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør BMC Trading AS 
Postadresse Stoltenbergsgate 58 
Postnr. og poststed 3112 Tønsberg 
Telefon +47 33 30 03 90 
E-post bmc@bmc-norge.no 

Internett www.bmc-norge.no 
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