
 
 

 

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ  

TUB FLEXIBIL INOX DUBLU PERETE 

 

- tubul flexibil din inox dublu perete se va utiliza doar pentru aplicatiile unde legislatia si 

normativele in vigoare permit utilizarea unui astfel de produs.  

- tubul se va monta in cadrul sistemului de evacuare a gazelor de ardere in sensul indicat de 

sagetile imprimate pe tub, astfel incat acestea sa indice directia de curgere a gazelor. 

- tubul se va cupla cu celelalte elemente ale sistemului  de evacuare prin elemente tip mufa care 

vor avea unul din capete dimensionat sa intre interiorul tubului. Fixarea si etansarea cu aceste 

elemente se va realiza cu ajutorul colierelor de fixare si a unui etansant siliconic pentru 

temperaturi ridicate. 

DEPOZITAREA produselor se va realiza in locatii unde se va evita umiditatea, depunerea prafului si a 

grasimilor. 

EXPLOATAREA tubului flexibil inox dublu perete este în mod direct legată de reglarea și exploatarea 

în parametrii prescriși ai sursei de caldură. Utilizarea improprie a sursei de căldură sau a unor 

combustibili cu umiditate mare poate duce la producerea gudronului ale cărui posibile efecte 

(coroziune chimică sau incendiu pe cos) nu este acoperită de această garanție. 

ÎNTREȚINEREA tubului flexibil de inox dublu perete se va face de către persoane autorizate, periodic 

conform prevederilor legale în vigoare in cadrul intretinerii sistemelor de cos de fum.  

Reclamațiile referitoare la probleme ce ar putea să apară și sunt acoperite de această garanție se vor 

trimite în scris pe adresa SC PRO INVEST SRL sau pe email-ul office@proinvest.com.ro în maxim 30 

de zile de la apariția motivului reclamației și vor fi însoțite de factură/bonul fiscal și copia 

certificatului de garanție. Certificatul de garanție trebuie să fie semnat și de cel care a realizat 

montarea tubului flexibil in cadrul sistemului de cos de fum. Garanția constă în înlocuirea tubului 

flexibil dublu perete.  

SC PRO INVEST SRL nu răspunde și/sau de deficiențele de motaj. Această răspundere revine exclusiv 

montatorului. 

                                                Montator …………............ 

                                                                 Semnatura……................ 
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