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Hengeres Keményfa Brikett
A fabrikett természetes alapanyagból,
magas nyomáson, préseléssel készült
tüzelőanyag. Kötőanyagot egyáltalán nem
tartalmaz, ezért kémiai összetétele a
természetes
fával
azonos.
Nedvességtartalma alacsony (kb. 4 – 10 %)
ezért sokkal jobb hatásfokkal ég, mint a tűzifa.
Nem kormol, így a kandallóban és
cserépkályhában is használható. A brikett
hengeres formájának köszönhetően jól
raktározható. Tárolása kényelmesebb és
tisztább és könnyen adagolható.
Szállítás után nincs szükség feldolgozásra, közvetlenül felhasználható. Egyenletes és
hosszantartó égést biztosít.

Minden fa- vagy széntüzelésű tüzelőberendezésben használható. A fabrikett kimagasló
fűtőértékkel rendelkezik. A nyomás és préselés hatására nincs benne levegő és felesleges
nedvesség, tömör szerkezetű tüzelőanyag. Fűtőértéke átlag 16-19 Mj / kg, ami megközelítőleg
kétszerese a frissen vágott fa 7 Mj / kg-os fűtőértékének, de még az átlagos, száraz tüzifánál
is akár 30-40%-kal magasabb lehet. Egy rúd brikett 1,5-3 rúd fának, vagyis egy fél adag ölben
elférő fának felel meg. Környezetkímélő, hiszen előállításához egyetlen fát sem szükséges
kivágni, alapanyaga az amúgy is nagy mennyiségben képződő fűrészipari melléktermék, a
fűrészpor.

Hosszúság: kb. 30 cm
Átmérő: 6 cm
Kiszerelés: 14 kg / csomag
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Tippek fabrikettel történő fűtéshez
Kandalló / Cserépkályha
Begyújtást kis darabokkal kezdjük. Néhány fabrikett
darab elégséges. Ne használjunk benzint, gázolajat,
csakis a speciális begyújtókocka jöhet szóba!!!
Miután kellően meggyulladt és ég (szinte teljes
felületén), utána lehet fokozatosan rátenni többet.
Amennyiben teljesen ég a brikett, lehet a
levegőnyílást lezárni minimumra, hogy izzani kezdjen.
Ez
az
idő
tüzelőberendezéstől
függ,
de
általánosságban mérvadó az, hogy a begyújtástól
számított kb. ¼ óra elég szokott lenni. A brikett izzása
hosszú ideig eltart, ezalatt nem szükséges újabb
adagot rárakni a tűzre, csak ha már a leégés a
végéhez közeledik. A brikettbe, mivel műanyag
zsákokban / dobozokban van, nedvesség, pára
nehezebben tud bejutni. Ennek ellenére sem
ajánlatos szabad ég alatt tárolni, hiszen a
napsugárzás és a csapadék a csomagolást károsítja.
Fedett helyen a brikett több hónapig, akár évekig is
minőségromlás nélkül tárolható.
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