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Montání návod - Schiedel MULTI

kónus

5. Provedení komínového ústí

Pøed montáí kónického vyústìní musí být osazena krycí deska, pøípadnì komínový plá s krycí deskou.

profilovaná vloka

E. Úprava komínové hlavy - ústí komína
ROTEMPO
kónus
pøivìtrávací krycí deska

pøivìtrávací lehká deska
pøívod vzduchu íøka
3,5 cm
hrana atypického
oplátìní

montání oka
(po osazení odstranit
- týká se jen nìkterých typù
pláù)
plá z vláknitého betonu

5.5 Na krycí desku poloit kónus a odmìøit
potøebnou délku poslední vloky.

5.6 Na vloce odmìøit délku. Délku mìøit
od hladkého konce vloky, èást s hrdlem
odøíznout úhlovou bruskou.

5.7 Upravenou poslední vloku osadit seøízlým koncem nahoru. Na horní konec vloky
nanést dostateèné mnoství Rotempa.

5.8 Navléknout na vloku kónus tak, aby
dosedl na krycí desku.

E.5 Osadit prefabrikovaný plá z vláknitého betonu. Vyrovnat a pak zajistit aretaèními rouby.

E.6 Osadit lehkou pøivìtrávací krycí desku
(pokud není souèástí prefabrikovaného plátì)
a dále postupovat podle bodù a obrázkù 5.4
- 5.8.

E.7 Pøi obezdívání nadstøení èásti osadit
mezi tvárnice krakorcovou desku a provést
obezdívku. Osazení krycí desky i výztue dle
E.4 - E.6.

E.8 Pøi jiných atypických úpravách nadstøení èásti komína nezapomenout, e
oplátìní musí konèit s horní hranou poslední tvárnice.

5.1 Spojit tyèe výztue a takto spojené
tyèe zasunout do diagonálních armovacích
kanálkù v poslední tvárnici. Zaráka na závitových tyèích brání zapadnutí tyèí.

5.2 Armovací kanálky s vloenou výztuí
zalít zálivkovou maltou. Výztu by mìla být
v kanálku vystøedìna, aby se zálivka
rovnomìrnì dostala a ke koncùm výztue.

5.3 Krycí pøivìtrávací lehká deska nebo
plá z vláknitého betonu s ji pøipevnìnou
pøivìtrávací krycí deskou se nasazují na tyèe
výztue, do maltového loe.

5.4 Pøivìtrávací krycí deska se zajistí
køídlovými matkami (pod nì vloit podloky),
volné otvory v desce se zaslepí pøiloenými
plastovými záslepkami.

E.1 KOMÍNOVÝ PLÁ - Podle obrázku
odmìøit délky pro úpravu prefabrikovaného
komínového plátì podle sklonu støechy.
Pøed tím musí být komín oplechovaný!!!

E.2 Na prefabrikovaný komínový plá
pøenést namìøené délky. Podrobný postup
viz. dílèí návod.

E.3 Úhlovou bruskou seøíznout plá.

E.4 Na horní plochu poslední tvárnice
s vloenou výztuí nanést maltové loe a do
nìj pak osadit prefabrikovaný plá.

Horní deska statického zajitìní
(jen v pøípadì pøedepsaného statického zajitìní
u vyích výek komínù nad
støechou - souèást velké statické soupravy spolu
s tyèemi výztue)

statická souprava tyèí výztue pro zajitìní komínové hlavy

maltové loe

výmìna v krovu
s pøedepsaným odstupem

4. Standardní postup dalí montáe

C. Horní èistící otvor (jen v pøípadì potøeby)

D. Omítání komína

obezdívka
(s odstupem
od stìny tvárnic)

4.5 S pomocí magnetu (pøiroubovat) na
vyhlazovaèi spar vytáhnout zevnitø komína
montání kryt vloek.

Jen v pøípadì potøeby!
Horních èistící dvíøka
s revizním uzávìrem,
stejnì jako ohybová výztu se
pouijí jen je-li pøedepsáno.

4.6 Osadit dalí profilovanou vloku (L=66
cm).

4.7 Vyhladit vyhlazovaèem spar spoj vloek
(pohybem nahoru dolù).

4.8 Standardní postup dle bodù 4.1 - 4.8
opakovat a po ústí komína.

C.1 Revizní uzávìr osadit do T-kusu pro
napojení horních dvíøek.

C.2 Na tvárnice osadit komínová dvíøka.

C.3 Dvíøka pøi omítání peèlivì zaèistit.

D.1 Omítku nanést na výztunou síku nebo
rabicové pletivo. Spáry mezi komínem a jinými
kontrukcemi specielnì upravit (napø. pøekrýt litami).

B. Prùchod stropem, støechou
tvárnice

Revizní uzávìr

døevìné trámky
s min. 5 cm
odstupem od tvárnic

1. boèní a nejvyí zajitìní

dvíøka

2. boèní zajitìní

4.1 Do dráky profilované vloky nanést
bohatì spárovací hmotu Rotempo.

4.2 Osadit montání kryt vloek na vloku
s naneseným Rotempem.

3. Provedení místa pro pøipojení spotøebièe

4.3 Na horní plochu tvárnice nanést
tenkovrstvou maltu.

4.4 Do maltového loe osadit tvárnici
a pak jetì jednu.

nehoølavá izolace

B.1 Okolo komína musí být v místì stropní
konstrukce mezera 3 cm, kterou je nutné
vyplnit nehoølavým materiálem.

(pøíklad pro výku pøipojovacího místa 1,86 m)

B.2 Odstup od døevìných konstrukcí musí
být 5 cm.

B.3 Komín musí být zajitìn proti vyboèení,
pøièem prùchody stropy a støechou lze poèítat jako zajitìní.

B.4 Kotevní prvek do krovu slouí k boènímu zajitìní komína pøi prùchodu krovem.

A. Místo pro pøipojení spotøebièe (kouøovodu)
omítka/
obklad
rozeta

MULTI-napojovací díl:
orientace, osové a výkové umístìní
dle projektu
nebo dle konzultace
s projektantem!

3.5 Úhlovou bruskou vyøíznout do vloky
otvor.

3.6 Vloku osadit a zaèistit vyhlazovaèem
spar spoj vloek.

3.7 Na vnitøní èást napojovacího dílu
nanést Rotempo, díl osadit.

Spodní kovová deska
statického zajitìní
(jen v pøípadech pøedepsaného statického zajitìní u vyích výek
komínù nad støechou - souèást
statické soupravy spolu
s tyèemi výstue)

A.1 Do napojovacího dílu zasunout gumový
adaptér. Pro usnadnìní práce slouí mazací
pasta.

A.2 Na gumový adaptér osadit filcový
krouek.

A.3 Soustøedný kouøovod potøít na konci
mazací pastou a zasunout. Spalinová èást
kouøovodu nesmí zasahovat do prùduchu.

A.4 Podrobný postup na osazení a délkové
úpravy kouøovodu viz. dílèí montání návod
(souèást soupravy napojovacího dílu). Návod
pøedejte montání firmì!

l. Zaloení komína, zdìná komínová pata (po dokonèení pokraèovat bodem 2.1)

3.1 Na tvárnici nakreslit ètverec 21 x 21
cm (budoucí otvor).

3.2 Úhlovou bruskou otvor vyøíznout.
V pøedepsané výce tvárnici s otvorem osadit. Vloku osadit do tvárnice nasucho.

2. Dalí montá a k místu pøipojení spotøebièe

2.2 Na horní plochu tvárnice nanést pachtlí
tenkovrstvou maltu.

3.3 Na vloku osazenou nasucho pøiloit
napojovací díl a oznaèit støed budoucího
otvoru.

3.4 Vloku vytáhnout a podle obrázku
vynést odélník 11,6 x 14,5 cm (íøka x
výka).

I.9 Otvory v tvárnicích pøekrýt krytem paty
komína ze soupravy krytu paty komína.

I.10 Do keramické paty komína osadit
krouek na vyrovnání tlaku ze soupravy
Multi.

I.11 Vyjmout z kovového krytu paty spodní
desku s otvorem (pøekrývá sifón). Hadièku
pro odvod kondenzátu pøipojit na kolínko.

I.12 Kolínko s napojenou hadièkou zajistit stahovací spojkou a osadit do desky. Desku pak
vrátit zpátky do krytu paty komína.

I.5 V dalí tvárnici vyøíznout pøes celou její
výku ve stìnì otvor o íøce 16 cm.

I.6 Otevøenou tvárnici osadit do maltového
loe na soklové desce, nanést na horní plochu
tenkovrstvou maltu.

I.7 Do maltového loe osadit plnou tvárnici.

I.8 Na desku osadit vloku ze soupravy T-kus
keramická pata. Hadièku protáhnout otvorem
v soklové desce.

I.1 Do maltového loe poloit hydroizolaci, na
ni nanést vrstvu tenkovrstvé malty a osadit první
tvárnici. Ihned ji podle vodováhy vyrovnat.

I.2 Na tvárnici nakreslit od okraje ètverec
16 x 16 cm (budoucí otvor) a úhlovou bruskou otvor dle nákresu vyøíznout.

I.3 Na horní plochu první osazené tvárnice
nanést pachtlí tenkovrstvou maltu a osadit
vyøízlou tvárnici, podle obrázku (orientace
otvoru dle projektu), opìt nanést maltu.

I.4 Do maltového loe poloit soklovou
desku.

(pøíklad pro výku pøipojovacího místa 1,86 m)

2.3 Do maltového loe osadit tvárnici.

2.4 Na spodní èást vyhlazovaèe spar
pøiroubovat magnet a s ním vytáhnout
montání kryt vloek.

1. Prefabrikovaná komínová pata, odvod kondenzátu
MULTI se zdìnou patou

1.1 Do maltového loe poloit hydroizolaci,
na ni nanést vrstvu malty, osadit patu a ihned ji
vyrovnat.

1.2 Propojení vývodu kondenzátu s kanalizací se pøipraví na stavbì dle projektu.

1.3 Do hrdla vloky T-kus pata komínu
osadit krouek pro vyrovnání tlaku ze
soupravy Multi.

1.4 Do dráky profilované vloky nanést
bohatì spárovací hmotu Rotempo.

Základní sada MULTI obsahuje tyto prvky:

VEOBECNÁ UPOZORNÌNÍ:
Prosím respektovat!
l Schiedel Multi je komínový systém s vnitøní profilovanou keramickou vlokou, urèený
pro odvod spalin od a 10 uzavøených plynových spotøebièù, které mohou být
i nízkoteplotní a kondenzaèní. Obecnì platí, e teplota spalin nesmí pøesáhnout 200oC.
Komín pracuje v podtlakovém reimu.
l Montá komínového systému Schiedel Multi provádìjte podle pøiloeného montáního
návodu. Montái vìnujte prosím maximální pozornost a provádìjte ji peèlivì. Zajistíte
tím bezchybnou funkènost systému a jeho dlouhou ivotnost.
l Kromì toho Vás dùraznì upozoròujeme na dodrování platných stavebních pøedpisù
a norem, stejnì jako pøísluných pøedpisù, týkajících se bezpeènosti práce.

Pøed zaèátkem stavby:
l Pøed zapoèetím montáe musí být známa výka umístìní a orientace komínových
dvíøek i dalích èistících a revizních otvorù, stejnì jako výka a orientace míst pro
pøipojení spotøebièù.
l Zároveò se pøed zaèátkem montáe musí provìøit, zda umístìní vech otvorù odpovídá
poadavkùm normy a pokud tomu tak není musí být zajitìn souhlas s umístìním
dvíøek od pøísluného revizního technika komínù.
l Pro pøípadné statické zajitìní volnì stojících komínù nebo delích nadstøeních èástí
komínù (musí být pøedepsáno v projektu) slouí soupravy výztue, pøípadnì kotevní
prvek do krovu. Konkrétní pouití tìchto prvkù musí být dáno projektem. Pøi montái
je tøeba dbát na vèasné osazení tìchto prvkù.

Informace pro zpracovatele - montáníky:
l Prefabrikovaná pata komína se osazuje do maltového loe o dostateèné únosnosti.
l Tvárnice (1 m komína = 3 kusy tvárnic) se osazují do tenkovrstvé malty, dodávané
k výrobku. Alternativnì mùe být pouita také malta o stejné únosnosti. Zbytky malty
se z tvárnic musí vdy hned odstranit!
l Profilované vloky mají délku L=66 cm (event. 33 cm) a spojují se spárovacím
tmelem ROTEMPO (souèást dodávky).
l Vystøeïovací objímka po obvodì vloky slouí k jejímu vystøedìní uvnitø tvárnic
a tím k dodrení svislice sloupce vloek.

Dùleité!

Neopomeòte prosím!

l Spojované plochy vloek musí být zbavené prachu (oba
konce vloky). Spárovací hmota/tmel ROTEMPO se
nanáí vdy v dostateèném mnoství. Spojované prvky
nesmí být zmrzlé ani namrzlé. U spárovací hmoty a zdící
malty je nutné dodret aplikaèní hodnoty.
l Transport prefabrikované pata musí být odbornì
i vìcnì správnì proveden. Tzn. e úhel mezi lany závìsu je mení ne 60o, pata musí být vyrovnána svisle a oka
závìsù a transportní kryty a pomùcky musí být po dokonèení transportu odstranìny.
l Zvedání a pøemisování bøemene musí být provádìno jen s pomocí
jeøábového závìsu.
l Pøi pøeruení montáních prací je nutné komínový systém vdy
zakrýt, aby nedolo k pokození deovými (snìhovými) srákami nebo stavebními
neèistotami.
l Pøi montái je nutné vdy chránit vloky kovovým montáním
krytem vloek (souèást dodávky).
l Pøi vlastním osazování vloky je tøeba montání kryt zevnitø komína vdy vytáhnout (s pomocí magnetu, který je nutno pøiroubovat
na tyèku vyhlazovaèe spar).
l Pokud se provádí kovové oplátìní komína nad støechou
(ochrana proti povìtrnosti), je nutné tento obklad provést se zadním provìtráváním.
l Pøi pouití malé statické (armovací) soupravy (2 x 3 m tyèí výztue) je deklarováno
statické zajitìní 1,5 m nadstøení èásti komína (pøi vloení výztue do diagonálních
kanálkù v tvárnicích).
Pøi pouití velké statické (armovací) soupravy (4 x 6 m tyèí výztue) je deklarováno
statické zajitìní 3,0 m nadstøení èásti komína (pøivloení výztue do vech ètyø
kanálkù v tvárnicích a pøi pouití spodní i horní kovové desky - ty musí být umístìny
mezi tvárnice!!!).

l Vzniklý kondenzát, pøípadné deové èi snìhové sráky je tøeba z komína odvést do
kanalizace.
l Nutno dodret vechny vodoprávní pøedpisy.
l Sifón - zápachová uzávìra je souèást keramické paty komína. Tento prvek musí být
kontrolovatelný a musí být pravidelnì nejen kontrolován, ale i èitìn.
l Pro pøípadnou neutralizaci kondenzátu pouijte Neutroset. Pøi jeho instalaci se drte
pøiloeného montáního návodu.
l Parotìsnou zábranou nesmí být opatøeno více ne 50% plochy (povrchu) komína.
l Pøed uvedením komína do provozuje je nutná revize komína, doloená
pøíslunou zprávou a umístìním revizního títku.
l V nadstøení èásti komínù a v prostoru, kde komín prochází nevytápìnými èástmi
objektù, doporuèujeme obloit komín tepelnou izolací (z dùvodu tepelných mostù)

Dalí pøísluenství:

MULTI - základní souprava
Obsah:
Schiedel Rotempo
Kónus
Krouek pro vyrovnání tlaku
Montání návod, Identifikaèní títek
Vyhlazovaè spar, Pistole na vytlaèování tmelu
Montání kryt vloek

MULTI - Souprava napojovací díl
(samostatnì na vyádání)
Obsah:
1 - napojovací díl
2 - adaptér vnìjí (pøívod vzduchu)
3 - vymezovací krouek pro omítku
4 - adaptér vnitøní (odvod spalin)

MULTI - Souprava kryt paty komína
Obsah:
Kovový kryt paty komína (vèetnì dvíøek)
Klíèek pro otevøení dvíøek
Materiál pro pøipevnìní krytu

MULTI - Soklová deska

Tenkovrstvá malta musí
být po celé ploe tvárnice.
Firma Schiedel poskytuje záruku jen na komíny, postavené z originálních materiálù Schiedel. Záruka je poskytována za pøedpokladu, e instalace komína byla
provedena v souladu s pøísluným montáním návodem Schiedel pøi dodrení
veobecnì známých technických pravidel a komín byl revizním technikem zrevidován.

Prosím zanechte tento montání návod po dokonèení
montáe topenáøùm, pøípadnì dalím profesím.
Pøi øezání a vrtání dodrujte opatøení pro
bezpeènost práce. Mìlo by se pouívat øezání
za mokra nebo odtah prachu.

Pouívej
ochranné brýle

Pouívej
chránièe sluchu

Pouij
respirátor

Pokyny zajiování bezpeènosti práce
Øada stavebních výrobkù, jako jsou napø. komínové prvky, je vyrábìno
z pøírodních surovin. Tyto suroviny obsahují urèitou èást krystalického oxidu
køemièitého.
Pøi mechanickém obrábìní, jako je øezání a vrtání výrobkù, se uvolòuje
urèité mnoství køemièitého prachu, který by mohl být vdechován.
Pokud je doba vystavení tomuto prachu dlouhá nebo práce trvá v delím
èasovém období, mùe to vést k plicnímu onemocnìní (silikóze) a ke
zvýenému nebezpeèí plicní rakoviny tam, kde dolo k onemocnìní silikózou.
Jsou vyadována následující bezpeènostní opatøení
l pøi øezání a vrtání nutno pouívat respirátor schváleného typu
P3/FFP3 pro zachycování èásteèek.
l kromì toho by mìla být zavedena technická opatøení, jako pouití
zaøízení pro øezání za mokra nebo k odtahu spalin.

MULTI - Souprava T-kus pro napojení
horních dvíøek
(pokud je souèástí objednávky)
Obsah:
T-kus pro napojení horních dvíøek, L=66 cm
Revizní uzávìr
Dvíøka

MULTI - Souprava T-kus keramická pata
Obsah:
T-kus s odvodem kondenzátu, L=66 cm
(napojení komínových dvíøek)
Sifón, hadièka pro odvod kondenzátu

MULTI - Souprava komínové hlavy
(pokud je souèástí objednávky)
Obsah:
Pøivìtrávací lehká deska
Výztuné tyèe 4 ks
Závitové tyèe 2 ks
Krytky 2 ks
Spojovací materiál

Schiedel a.s. - centrála
Horouanská 286
250 81 Nehvizdy
tel.: 326 999 011
fax: 326 999 010
e-mail: schiedel@schiedel.cz

www.schiedel.cz

Závod Zliv
Nádraní 738
373 44 Zliv
tel.: 387 692 228
fax: 387 963 083

Závod Olomouc
U panelárny 8
772 00 Olomouc 2
tel.: 585 311 470
fax: 585 311 471

spoleènost skupiny

Technické zmìny vyhrazeny
CZ 01.09. 2005

MULTI s prefabrikovanou patou

2.1 Na vloku s èerstvì naneseným Rotempem poloit montání kryt vloek.

Prosím pozor!!!
odvod
kondenzátu
do kanalizace provést
dle projektové dokumentace!

3.8 Po zatuhnutí Rotempa zvnìjku napojovací díl maltou zaèistit (otvor ochránit vlnitou
lepenkou).

adaptér
pøívodu
vzduchu

