
LECA VENTI 
RØYKINNFØRING STÅL
Leca Venti Røykinnføring stål er forbindelsen mellom Leca-
pipas innerrør og ovnsrøret. Røykinnføringen leveres i flere 
dimensjoner tilpasset ovnens røykuttak.  
Leca Venti Røykinnføring Stål er en del av løsningen Leca 
Venti Pipe. Se hele løsningen her.

Produkter
Leca Venti Røykinnføring stål er forbindelsen mellom Leca-pipas innerrør og ovnsrøret. Røykinnføringen leveres i flere 
dimensjoner tilpasset ovnens røykuttak.  
Leca Venti Røykinnføring Stål er en del av løsningen Leca Venti Pipe. Se hele løsningen her.

Generelt
Røykinnføringen er laget av 2 mm tykt emaljert stål. Produsent Tolmer AS. Vær omhyggelig med tilkoplingen av ildsted og 
med montering av røykinnføring. Følg for øvrig nøye ovnsprodusentens anvisninger. Merk at røykinnføringen aldri må stikke 
innenfor innerrørets innerkant, og at den har en svak skråning oppover.
Nødvendig redskap: drill, betongbor eller kjernebor, blyant eller kritt og murskje
I tillegg skal det brukes Leca ildfast masse til monteringen

Utførelse
Montering med murbor
Det merkes av for røykinnføringen (litt større enn flensens ytterkant). Det bores tett med hull i ytterelementet etter 
merkingen og Leca biten meisles ut, - og steinulla fjernes.

Merkingen på innerrøret utføres på samme måte, men innvendig i røykinnføringen. Det bores først 4 hull sentrisk i innerrøret. 
Deretter bores det tett med hull utenfor merkingen. Ujevnheter mellom hullene «slipes» jevne med bor. NB! Ikke slagbor! 
Innerrøret må ikke skades!

Skarpe kanter på innerrøret avrundes jevnt med boret.
Det legges godt med ildfast masse på flens på røykinnføringen og den presses mot innerrøret. Den ildfaste massen vil hindre 
falsk trekk til pipa. 

En liten Leca-bit kiles inn under røykinnføringen for å holde den på riktig nivå, og det dyttes godt rundt med steinull.
Et meget tynt pusslag påføres, evt. Benyttes «pyntering»
Tett igjen og glatt til med hånden evt. åpninger mellom røykinnføringen og innerrøret.

Montering med kjernebor
Merk av på skorsteinen hvor hullet skal plasseres
Bor hullet i ytterelementet. OBS! Husk riktig dimensjon på boret 
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La senterboret merke av en boranvisning på innerrøret.

Bytt til riktig bor for innerrøret.
Når hullet er ferdig, sjekk at røykinnføringen passer til innerrøret på pipa. Det er viktig at den slutter helt til, slik at det ikke 
kan oppstå lekkasje.
Påfør rikelig med Leca ildfast masse på røykinnføringens flens før den monteres.

Plasser røykinnføringen mot innerrøret og press hardt slik at tetningsmassen tyter ut mellom innerrøret og kragen.
Tørk av overflødig Leca ildfast masse innvendig mellom innerrør og røykinnføring.

Fyll inntil kragen på røykinnføringen med steinull og et tynt pusslag påføres evt. brukes «pyntering»  
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Tekniske spesifikasjoner

Produkt
NOBBnr

 
Varenr

Røykinnføring Ø125 mm Leca Venti (røkrør RI Ø125-180) 42194634 plast á 1 stk

Røykinnføring Ø150 mm Leca Venti (røkrør RI Ø150-180) 42194895 plast á 1 stk
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