Installatiehandleiding
Inzethaarden
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1. Inleiding
- D
 e montagehandleiding dient vóór montage nauwkeurig te worden gelezen.
- G
 elieve de aanwijzingen in de montagehandleiding te volgen. Wanneer deze niet worden gevolgd,
is de fabrikant niet verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade en vervalt de garantie.
- O
 njuiste montage kan materiële schade en letselschade veroorzaken!
- W
 anneer de montage vakkundig wordt uitgevoerd en de aanwijzingen in deze montagehandleiding
worden gevolgd, wordt een energiebesparende en milieuvriendelijke werking van de haard
gegarandeerd.
- B
 ij de montage moeten alle geldende plaatselijke, nationale en Europese voorschriften en normen
worden nageleefd.
- D
 e montagehandleiding dient goed te worden bewaard.

2. Controle
van de verpakking
Direct na levering dient deze te worden gecontroleerd:
- Z
 ichtbare transportbeschadiging
- F
 unctioneren van alle bewegende onderdelen en mechanismen
- V
 olledigheid van de levering:
- M
 ontage- en bedieningshandleiding
- G
 arantiebewijs
- H
 ittebestendige handschoen, aansteker
Meld eventuele onvolledigheden en/of schade onmiddellijk aan uw leverancier.
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3. C
 orrecte plaatsing
van de inbouwhaard
Bij de keuze voor een correcte plaatsingslocatie dienen de volgende vereisten in acht te worden
genomen:
- D
 e plaatsingslocatie moet worden goedgekeurd door de projectleider (schoorsteenveger).
- D
 e ruimte moet over voldoende luchttoevoer beschikken. Er moet ca. 12 m3 lucht worden
toegevoerd, om 1 kg hout efficiënt te kunnen verbranden in de inbouwhaard.
- In de wanden en in het plafond van de plaatsingslocatie mag geen stroomleiding worden
ingebouwd.
- B
 ij de plaatsing van de haard moeten de minimaal toegestane afstanden tot wanden, de vloer, in
de wanden en in het plafond ingebouwde stroomleidingen en brandbare materialen, zoals houten
balken, in acht worden genomen.
- D
 e vloer dient over voldoende belastbaarheid te beschikken voor de haard.

Het is verboden de haard in de volgende ruimtes in te bouwen:
- In ruimtes zonder overeenkomstige verbrandingsluchttoevoer.
- In ruimtes waarin licht ontvlambare of explosieve stoffen en mengsels worden geproduceerd.
- In ruimtes waarin een onderdruk ontstaat door luchtafzuiging (ventilatie- en
warmeluchtverwarmingsinstallaties, wasemkappen enz.).

4. Transport op
de bouwplaats
- O
 m de plaatsing van de haard te vereenvoudigen, zijn er 4 draaggrepen verkrijgbaar in het Hoxterassortiment, die apart kunnen worden besteld. De draaggrepen kunnen worden ingestoken in de
aangebrachte openingen in het haardlichaam en bevestigd met de veiligheidsschroeven. (zie
afb. 1).
- V
 óór de werkzaamheden met de haard dient te worden gecontroleerd of de liftdeur
en de chamottebekleding gefixeerd zijn. De chamottebekleding kan te allen tijde worden
uitgenomen.
- H
 et gebruik van diverse transportapparatuur is mogelijk, maar let erop dat de haard niet wordt
beschadigd.
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Afb. 1

5. P
 laatsing van de
inbouwhaard
-

- D
 e inbouwhaard mag alleen worden geplaatst op een vloer die tegen de betreffende belasting
bestand is.
- De inbouwhaard mag alleen worden geplaatst op een vaste, niet beweegbare ondergrond.
- De hoogte van de haard ten opzichte van de vloer is verstelbaar (zie afb. 2, verstelbare voeten).
Door middel van de verstelbare voeten kunnen hoogteverschillen tot 6 cm worden gecompenseerd
(bij hoekhaarden 1 cm). De inbouwhaard moet waterpas worden geplaatst.
Afb. 2

5

6. D
 emontage van de
veiligheidsschroeven
(alleen bij liftdeur)

- Als de inbouwhaard is geplaatst, dienen de veiligheidsschroeven te worden gedemonteerd
waarmee het liftdeurmechanisme wordt beschermd tegen beschadiging (zie afb. 3). De
veiligheidsschroeven bevinden zich aan de zijkant van de inbouwhaard en zijn zichtbaar
gemarkeerd.
- Als de vastzetschroeven gedemonteerd zijn, dient te worden gecontroleerd of het
schuifmechanisme correct functioneert. Wanneer het mechanisme gebreken vertoont, stopt u de
montagewerkzaamheden en neemt u contact op met de leverancier.
Afb. 3

7. V
 arianten van uitlaatstukken van de inbouwhaard
- D
 e inbouwhaard met gegoten koepel (zie afb. 4a):
- D
 e haarden HAKA 37/50, HAKA 63/51, HAKA 67/51, ECKA 67/45/51 zijn geschikt voor
aansluiting op keramische afvoeren, de buitenste diameter bedraagt 180 mm
- Inbouwhaard met stalen warmtewisselaar (zie afb. 4b):
- D
 e haarden HAKA 37/50, HAKA 63/51, HAKA 67/51, ECKA 67/45/51 zijn geschikt voor
aansluiting op de schoorsteen, de buitenste diameter bedraagt 200 mm, (150 mm bij HAKA
37/50)
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- Inbouwhaard met gegoten adapter (zie afb. 4c):
- De haarden HAKA 37/50, HAKA 63/51, HAKA 67/51, ECKA 67/45/51 zijn geschikt voor
inbouw met opslagringen, de buitenste diameter bedraagt 440 mm. De gegoten adapter ring is,
indien besteld, op de haard gemonteerd.
Afb. 4a

Afb. 4B

Afb. 4C

- Inzethaard met uitlaatstuk naar achteren (zie afb. 5a):
- De haarden ECKA 50/35/45, ECKA 90/40/40 en alle UKA haarden zijn geschikt voor aansluiting
op keramische afvoeren of voor directe aansluiting op de schoorsteen
- Het ongebruikte uitlaatstuk (aan de bovenkant en/of zijkant) kan worden gebruikt als revisieopening
- Inbouwhaard met direct uitlaatstuk (zie afb. 5b):
- De haarden HAKA 89/45, HAKA 89/45 T, HAKA 89/72, HAKA 110/51 zijn geschikt voor
aansluiting op keramische afvoeren of voor directe aansluiting op de schoorsteen
Afb. 5A

Afb. 5B
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8. Uitlaatpijpaansluiting
- V
 óór de aansluiting van de inbouwhaard op de schoorsteen dienen de afmetingen en de staat
van de schoorsteen te worden gecontroleerd (volgens de toepasselijke Landesbauordnung
(bouwverordening van een Duitse deelstaat) en de norm DIN 18160). Het correcte functioneren
van de schoorsteen moet schriftelijk worden aangetoond conform de norm DIN EN 13384. Bij de
schoorsteenberekening moeten de parameters van de inbouwhaard in acht worden genomen.
Verder dient in acht te worden genomen dat een grotere hoeveelheid lucht en uitlaatgas door de
geopende deur (bij bijvulling van brandstof) veilig moet worden afgevoerd.
- D
 e uitlaatgasweg mag niet worden gereduceerd.
- M
 eervoudig gebruik van de schoorsteen is mogelijk op voorwaarde dat de haard beschikt over
een zelfsluitende deur en deze volgens de norm EN 13229 A1 gecertificeerd is. Het is noodzakelijk
de berekening volgens de norm DIN EN 13384 lid 2 uit te voeren.
- B
 ij de montage dienen de normen EN 73 4201, DIN 18160, DIN 18896 en/of de in het betreffende
land voor deze haarden geldende voorschriften te worden nageleefd.
Verbindingsstuk / rookgasafvoerleiding
- D
 e verbindingsstukken moeten voldoen aan de norm DIN EN 13384.
- Als verbindingsstuk tussen de inbouwhaard en de schoorsteen mogen uitsluitend stalen
rookgasafvoerleidingen worden gebruikt die geschikt zijn voor dit doel en van een CE-markering
zijn voorzien. De minimale sterkte van de rookgasafvoerleidingen bedraagt bij zwart staal 2 mm, bij
austenitisch roestvast staal 1 mm.
- W
 anneer de schoorsteentrek tijdens gebruik van de inbouwhaard te hoog is (meer dan 20 Pa),
wordt geadviseerd een trekbegrenzer in te bouwen. De volgende punten moeten in acht worden
genomen:
- D
 e klep mag niet zelfstandig sluiten
- E
 en eenvoudige en duidelijke bediening is vereist; de posities 'gesloten' en 'geopend' moeten
herkenbaar zijn
- D
 e klep dient over openingen te beschikken; deze openingen bedragen minstens 3%. van de
totale oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de klep, ten minste echter 20 cm2.

9. Verbrandingsluchttoevoer
- D
 e inbouwhaard mag alleen worden gebruikt in ruimtes waarin voldoende verbrandingslucht wordt
toegevoerd.
- Apparatuur voor de luchtafzuiging (bijvoorbeeld ventilatie-installaties, wasemkappen enz.) die
in dezelfde ruimte worden gebruikt als de inbouwhaard, kunnen problemen veroorzaken met
betrekking tot de toevoer van verbrandingslucht. In dat geval dient ervoor te worden gezorgd dat
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er geen onderdruk ontstaat ten opzichte van de plaatsingsruimte.
- H
 et is nodig een geschikte verbrandingsluchtleiding in te bouwen naar het aansluitingsstuk onderin
de inbouwhaard (zie afb. 6a):
- Het wordt aanbevolen een zo kort mogelijke verbrandingsluchtleiding te plaatsen zonder
richtingsveranderingen.
- De diameter van de verbrandingsluchtleiding dient te worden berekend met behulp van het
berekeningsdiagram (zie de geldende Duitse technische regels TROL).
- De verbrandingsluchtleiding moet bestaan uit onbrandbaar, vormbestendig materiaal.
- Om condensvorming te voorkomen, dient de ventilatieleiding goed te worden afgedicht.
- Bij de modellen HAKA 89/45T, 89/72, 110/51 en UKA serie is het mogelijk de aansluitstukken om
te bouwen voor de gewenste zijde, waarbij de niet gebruikte opening dient te worden afgedekt (zie
afb. 6b).
Afb. 6A

Afb. 6B

10. Deurdemontage
Het wordt aanbevolen de deur voor de inbouw van de haard te demonteren, om eventuele
beschadiging of verontreiniging tijdens de werkzaamheden te vermijden.
Gelieve de bijbehorende procedure voor het betreffende type deur in acht te nemen:
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Scharnierende deur (zie afb. 7)
Maak de veiligheidsbeugel bij het hengsel bovenaan de deur los (stap 1). Zet het hengsel onderaan
vast met een steeksleutel nr. 17 en til de deur op (stap 2). Trek het onderste deel van de deur uit
het kozijn zodra het onderste hengsel los is van het kozijn (stap 3). Daarna kan de deur ook uit het
bovenste hengsel worden gehaald. Om de deur weer terug te plaatsen, volgt u de procedure weer
van stap 3 tot stap 1.
Afb. 7

Liftdeur met vlak zichtvenster (zie afb. 8)
Open de deur in de positie voor de glasreiniging (stap 1). De scharnieren voor de vergrendeling van
het liftdeurmechanisme moeten uitgetrokken zijn (stap 2)! Maak de veiligheidsbeugel bij het hengsel
rechtsonder los (stap 3). Maak de vergrendelingen los – gebruik inbussleutel nr. 3 – om de deur te
openen (stap 4). Schuif de deur naar rechts zodat deze loskomt van het linker hengsel. De deur kan
vervolgens in zijn geheel worden uitgenomen (stap 5). Om de deur weer terug te plaatsen, volgt u de
procedure weer van stap 5 tot stap 1.
Afb. 8
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Liftdeur met hoekvenster (zie afb. 9)
Open de deur in de positie voor de glasreiniging (stap 1). De scharnieren voor de vergrendeling van
het liftdeurmechanisme moeten uitgetrokken zijn (stap 2)! Maak de veiligheidsbeugel bij het bovenste
hengsel los (stap 3). Til de deur op. Daardoor komt het onderste hengsel los en kunt u de deur uit
het kozijn tillen (stap 4). Om de deur weer terug te plaatsen, volgt u de procedure weer van stap 4 tot
stap 1.
Afb. 9

Liftdeur - UKA haarden (zie afb. 10)
Trek alle veiligheidsscharnieren uit in de positie voor de glasreiniging (stap 1). Verwijder de
veiligheidsbeugel bij het hengsel onderin de deur (stap 2). Maak de schroeven aan de deurvleugels
aan de zijkant los (stap 3). Til de deurvleugel eruit (stap 4). Om de deur weer terug te plaatsen, volgt u
de procedure weer van stap 4 tot stap 1.
Afb. 10
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11. Deursluiting
Bij Hoxter inbouwhaarden zijn twee deursluitingen mogelijk:
A – de deur moet handmatig worden gesloten
A1 – zelfsluitende deur
Standaard wordt de A-variant (handmatig) geleverd. Bij deze variant is meervoudig gebruik van
de schoorsteen niet mogelijk. Indien meervoudig gebruik van de schoorsteen gewenst is, dient
een berekening volgens de norm DIN EN 13384 te worden uitgevoerd en dient de deur te worden
omgebouwd naar variant A1 – zelfsluitende deur.

Ombouw van de deur naar de A1-variant – zelfsluitende deur:
Scharnierende deur (zie afb. 11)
Maak de veiligheidsbeugel bij het hengsel bovenaan de deur los (stap 1). Zet een steeksleutel nr. 17
op het hengsel onderaan en til de deur op (stap 2). Zodra het onderste hengsel los is, draait u dit
met behulp van de steeksleutel richting de inbouwhaard (stap 3). Bij het draaien is de spanning van
de veer voelbaar. Houd het onderste hengsel met de steeksleutel onder spanning en plaats de deur
terug in het kozijn (stap 4). Plaats de in stap 1 losgemaakte veiligheidsbeugel bovenin de deur weer
terug.
Afb. 11

Liftdeur met vlak zichtvenster en UKA serie (zie afb. 12)
Haal de zijdelingse delen van de bekleding eruit, zodat u toegang krijgt tot de revisie-openingen
(aan de linker- en aan de rechterzijde) (stap 1). Demonteer de afdekkingen van de revisie-openingen
met inbussleutel nr. 3 (stap 2). Neem een overeenkomstig aantal gewichten uit beide zijden van
het mechanisme, zodat de deur vanzelf sluit (stap 3). Bouw de afdekkingen weer in en plaats de
zijdelingse delen van de bekleding weer terug (zie stappen 1 en 2).
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Afb. 12

Liftdeur met hoekvenster: model ECKA 67/45/51, 90/40/40 (zie afb. 13)
OPGELET: Bij deze modellen is de ombouw naar een zelfsluitende deur niet mogelijk via de revisieopeningen in de stookruimte! Houd hier rekening mee vóór de inbouw van de inbouwhaard!
Verwijder de afdekkingen in de bovenste hoeken van de inbouwhaard (stap 1). Laat de deur
zakken zodat de tegengewichten naar boven worden getrokken. Neem een overeenkomstig aantal
gewichten uit beide zijden van het mechanisme, zodat de deur vanzelf sluit (stap 2) Bouw de in stap
1 verwijderde afdekkingen weer in.
Afb. 13
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12. Kozijnmontage
Alle blind- en opbouwkozijnen worden geleverd met schroeven en/of opsteekschroeven (modellen
met liftdeur), zodat de kozijnen kunnen worden bevestigd op de inbouwhaard.
Bij het monteren van de afzonderlijke kozijntypes dient de volgende procedure te worden gevolgd:
Montage van blindkozijn (zie afb. 14)
Steek de opsteekschroef op de verzinkte plaatstalen rand (stap 1). Steek het blindkozijn op de haard
en bevestig het kozijn met de schroeven op de onderste en bovenste rand (stappen 2 en 3).

Afb. 14

Inbouw van het opbouwkozijn bij de modellen met vlak zichtvenster (afb. 15)
De zijdelingse delen van het opbouwkozijn dienen van binnen te worden bevestigd aan de zijdelingse
delen van het lichaam met de meegeleverde schroeven (stap 1). Steek de opsteekschroef op de
verzinkte plaatstalen rand en bevestig het smalle deel van het opbouwkozijn van onderen aan de
rand (stap 2). Leg het onderste deel van het opbouwkozijn op het onderste deel van het lichaam en
bevestig het met de meegeleverde schroeven (stap 3). Corrigeer de speling tussen de afzonderlijke
delen van het kozijn en trek de schroeven nog eens vast.
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Afb. 15

Montage opbouwkozijn bij modellen met hoekvenster en liftdeur (afb. 16)
Zet het kozijn bij de hoeken in elkaar (stap 1). Op de lijst van de inbouwhaard bevinden zich vier
voorbereide rechthoeken – breek deze af (stap 2). Steek de opsteekschroef op de verzinkte
plaatstalen rand en bevestig het opbouwkozijn met de meegeleverde schroeven aan de inbouwhaard
(stap 3). De lijsten met de uitgebroken rechthoeken aan het lichaam van de inbouwhaard zijn
verstelbaar. Stel deze naar wens in.
Afb. 16
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13. Opbouw van de inbouwhaard
- B
 ij de opbouw dienen alle plaatselijk, nationale en Europese voorschriften en normen te worden
nageleefd.
- B
 ij de opbouw dienen met name de brandveiligheidsvoorschriften, gebruikte bouwmaterialen en
luchtroosterafmetingen (zie technische gegevens) in acht te worden genomen.
- D
 e haard dient zo te worden ingebouwd dat de reiniging van de haard, de
schoorsteenverbindingsstukken en de schoorsteen mogelijk zijn.
- O
 p de tekeningen 17a en 17b zijn de afzonderlijke veiligheidselementen en bouwonderdelen
afgebeeld.
Afb. 17A

1.
2.
3.
4.
5.
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Wand			
Warmte-isolatie (rookgasafvoerleiding)
Verbindingsstuk / rookgasafvoerleiding
Warmte-isolatielaag (achterste wand)
Convectieruimte

Afb. 17b

6.	Toevoerluchtrooster
7.	Betonplaat met een sterkte van minstens 6
cm (in geval van een beveiligd plafond)
8. Plafond
9. Warmte-isolatielaag (vloer)

10. Verbrandingsluchttoevoer
11. Ombouw (van ruimte)
12. Warmte-isolatie (plafond)
13. Warmeluchtafvoerrooster
14. Beschermende bedekking van onbrandbaar
materiaal
15. Warmte-isolatielaag (van de zijdelingse
wand)
16. Ombouw (van ruimte)
17. Stralingszone

18. Brandbaar materiaal
19.	Aan beide zijden geventileerde
stralingsbescherming
20. Veiligheidswand
21. Brandbeveiliging bij vrijkomen rookgas
22.	Voormuur van minerale grondstoffen
23.	Meubels van brandbaar materiaal; afstand
minstens 5 cm van de wand van de
haardombouw

Convectieruimte
- Als de inbouwhaard voorzien is van een convectiemantel moet tussen de inbouw en de warmteisolatielaag (4, 15) zowel van achter als van de zijkanten een afstand van minstens 6 cm bestaan
- Alle wanden moeten worden geïsoleerd van de convectieruimte; dat geldt niet voor wanden die de
warmtewisselende oppervlakken van de ombouw vormen
- De wanden, het plafond en de vloer van de convectieruimte moeten schoon en slijtvast zijn
Convectieluchtleidingen uit de convectiemantel
- Alle convectieluchtleidingen moeten uit vormbestendig en onbrandbaar materiaal bestaan
- Als de inbouwhaard voorzien is van een convectiemantel, moet de leiding waardoor de verwarmde
lucht naar de woonruimte wordt geleid, zowel op de aansluitingsstukken van de convectiemantel
als op het warmeluchtafvoerrooster worden aangesloten.
Gebruik zonder luchtrooster (hypocaustum)
- De convectielucht circuleert binnen de gesloten ombouw; de warmte uit de convectieruimte wordt
via de warmtewisselende oppervlakken van de ombouw afgegeven aan de woonruimte
- De warmtebelasting binnen de convectieruimte is duidelijk hoger dan bij gebruik met luchtroosters;
er dient rekening te worden gehouden met de hogere warmtebelasting – de convectieruimte moet
over overeenkomstige extra isolatie beschikken
- Grootte en uitvoering van de warmtewisselende oppervlakken van de ombouw moeten
overeenkomen met het warmtevermogen van de inbouwhaard
Voormuur (bescherming van de wand van het gebouw)
De voormuur wordt gebruikt als bescherming van de wanden van het gebouw (20); de voormuur
bestaat uit een minerale grondstof met een dikte van minstens 10 cm
- De voormuur moet minstens 20 cm over de rookgasafvoerleiding (3) uitsteken
- Er kan worden afgezien van de voormuur:
- Als de wand van het gebouw ten minste 10 cm dik is
- Als de wand van het gebouw uit onbrandbaar materiaal bestaat
- Als de wand van het gebouw geen dragende wand van beton of gewapend beton is
- De regionale en nationale bouwvoorschriften dienen te worden nageleefd!
Warmte-isolatielagen (bescherming van de overige wanden)
- De voormuur (22) en de wand van het gebouw (20) moeten worden voorzien van een warmteisolatielaag (4, 16) van minstens 9 cm
- De ombouw (11) moet worden voorzien van een warmte-isolatielaag als de bouw zo wordt
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beveiligd dat het oppervlak van de bouw tot maximaal 85 °C wordt verwarmd; de oppervlakken van
natuursteen of keramiek waarop geen voorwerpen worden gelegd, kunnen tot maximaal 120 °C
worden verwarmd (geldt alleen voor verticaal of schuin gebouwde oppervlakken van de bekleding,
bijvoorbeeld verwarmde kachelwanden)
Bescherming van de ondergrond
- Ondergrond die bestaat uit brandbaar materiaal moet worden beschermd door een betonplaat met
een dikte van minimaal 6 cm (7); op de betonplaat dient nog een geschikte warmte-isolatielaag (9)
te worden aangebracht
- Dragende vloeren van beton en gewapend beton moeten worden beschermd met een warmteisolatielaag (9)
De ombouw
- De wanden van de ombouw stralen de warmte uit naar de woonruimte; de wanden moeten uit
onbrandbaar materiaal groep A1 bestaan
- De verticaal gebouwde oppervlakken van natuursteen of keramiek mogen tot een temperatuur van
120 °C worden verwarmd
- De horizontaal gebouwde oppervlakken waarop ook voorwerpen kunnen worden gelegd, mogen
tot 85 °C worden verwarmd
- De ombouw mag op geen enkele wijze direct verbonden worden met de inbouwhaard; de ombouw
moet zelfdragend zijn
- Tussen de inbouwhaard en de ombouw (en ook tussen het draagframe en de ombouw) dient
geschikt isolatieband en/of isolatiepapier te worden geplaatst. Het isolatieband absorbeert de door
de door de thermische uitzetting van de materialen veroorzaakte verschillen.
Luchtroosters
- Bij de warmeluchtuitlaten moet een minimumafstand worden aangehouden van 50 cm tot het
plafond en 30 cm tot wanden van brandbaar materiaal, dragende betonnen wanden en vast
binnenmeubilair
- Luchtroosters voor de warmeluchtuitlaten moeten op het hoogste punt van de bekleding zo
worden ingebouwd dat de warme lucht niet in de ombouw wordt verzameld; bij het inbouwen
van de luchtroosters dient er ook voor te worden gezorgd dat ze probleemloos kunnen worden
gereinigd
- De vereiste vrije doorsnedes dienen te worden nageleefd. (zie technische gegevens)
- De luchtroosters dienen zo te worden ingebouwd dat ze niet verstopt kunnen raken
Bescherming van het plafond boven de inbouwhaard
- Wanneer de ombouw van de inbouwhaard tot aan het plafond reikt, moet dit worden beschermd
middels een geschikte isolatielaag volgens de plaatselijk geldende normen en/of voorschriften
Vloer voor de inbouwhaard
- De vloer voor de inbouwhaard mag alleen uit onbrandbaar materiaal bestaan of deze moet worden
beschermd door een onbrandbare plaat met voldoende draagkracht (bijvoorbeeld met een
begaanbare glazen plaat)
- Afstanden tussen brandbare materialen en inbouwhaard:
- Naar voren is de afstand afhankelijk van de hoogte van de stookruimtebodem boven de vloer; bij
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deze hoogte moet 30 cm worden opgeteld, de afstand moet echter minstens 50 cm bedragen
- Naar de zijkant is de afstand afhankelijk van de hoogte van de stookruimtebodem boven de
vloer; bij deze hoogte moet 30 cm worden opgeteld, de afstand moet echter minstens 30 cm
bedragen
In het stralingsbereik van de inbouwhaard
- Onderdelen of componenten van brandbaar materiaal en/of vast binnenmeubilair moeten in alle
richtingen (naar voren, naar beneden, naar boven en naar de zijkanten) minstens 80 cm verwijderd
zijn van de stookruimte-opening
- Indien er een aan beide zijden geventileerde stralingsbescherming voorhanden is, bedraagt de
vereiste afstand minstens 40 cm
Buiten het stralingsbereik van de inbouwhaard
- De afstand tussen de ombouwwand en de voorwerpen van brandbaar materiaal en/of vast
binnenmeubilair moet minstens 5 cm bedragen; deze tussenruimte moet open blijven om
oververhitting te voorkomen
- Onderdelen die slechts kleine oppervlakken van de bekleding bedekken, zoals vloeren,
wandbekleding en isolatielagen op plafond en wanden, mogen zonder afstand op de bekleding
worden aangebracht

14. T
 oegestane
warmte-isolatiematerialen
- V
 olgens AGI-Q 132 moeten de gebruikte warmte-isolatiematerialen aan de volgende criteria
voldoen:
Materiaal:

Groep 12,13

Steen- of slakkenwol

Levering:

Groep 06,07,08

Platen, matten, schalen

Warmtegeleiding:

Groep 01-21

Bovenste gebruikstemperatuur:

Groep 70 en hoger

≥ 700°C

Nominale droge dichtheid:

Groep 08 - 18

80 - 180 kg/m3

- H
 et bij de inbouw gebruikte bouwmateriaal moet ten minste voldoen aan de criteria van groep A1
volgens de norm DIN 4102 deel 1 met een hoogste gebruikstemperatuur van ten minste 700°C en
een nominale droge dichtheid van meer dan 80 kg/m3
- Andere soorten isolatiemateriaal moeten over de certificering DIBT (Deutsches Institut für
Bautechnik) beschikken, zoals Promat calciumsilicaat – warmte-isolatieplaat 'Promasil 950 KS',
Wolfshöher warmte-isolatieplaat 'Prowolf', 'Vernilite 2000'.
- Isolatiematerialen binnen de convectieruimte zonder gebruik van de convectiemantel moeten
slijtvast zijn
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