Keraa
amilise korstnas
k
süsteemi Rondo Plus ho
ooldusju
uhend

a suitsulõõrri kogu aeg
g puhtana hoidmine
h
o elementa
on
aarne ja va
ajalik küttessüsteemi
Korstna
turvalissuse ja ohu
utuse tagam
miseks ning
g küttesead
dme normaalseks toim
mimiseks. Korralik
K
ja
regulaa
arne hooldu
us ning puh
hastamine on ka moodulkorstende garantiii aluseks.
asüsteemi ülevaatust tuleb teosttada regula
aarselt küttteseadme hooldamise
h
e käigus (
Korstna
täpsem
malt vt. vasttavalt kütte seadme to
ootja juhiste
ele)
gaasiküttesseadmete puhul
p
on so
oovitav puh
hastada korrstna suitsu
ulõõri ning teostada
Õli- ja g
ülevaattus vähema
alt korra aa
asta jooksu
ul, tahkel kü
ütusel kütte
eseadmete puhul väh emalt korra
a
küttepe
erioodi jook
ksul. Puhasstamine pea
ab toimuma
a vastavaltt kehtivale Tuleohutusse seaduse
ele
( 05.05 .2010) ning
g selle inte nsiivsus pe
eab olema selline, et oleks välis
statud korsttnas
põlengu tekke. Juhul ku
ui korstnass on siiski to
oimunud ta
ahmapõleng
g, tuleb lassta korstna
tahmap
seisuko
orda üle ko ntrollida va
astava kutssetunnistussega korstn
napühkijal.
uslik on kassutada ka korralise
k
ho
oolduse pu
uhul vastava
a kogemus
se ja väljaõ
õppega
Soovitu
spetsia listi , kes omab
o
korstn
napühkija kutsetunnis
k
stust. Kera amilise sisetoruga su
uitsulõõri võ
õib
puhasta
ada nii tera
as- kui ka plastikharja
p
astega puha
astusvahen
ndiga. Juhu
ul kui korsttnas on
kasutattud roostev
vabast terasest detaile
e ja elemen
nte ( nt. siib
ber, vihma mütsi sisettoru vms.)
siis ei t ohi kasutad
da mustme
etallist harja
astega puh
hastusvahe
endeid.
na toimub korstna
k
puh
hastamine läbi ülemisse väljunda
ava, eemald
dades enne
e kas siis
Reeglin
koonusse vihmamü
ütsi või ava
ades alumiiiniumist vih
hmamütsi pealmise
p
ka
atte. Samuti peab
olema a
avatud suittsulõõri paiigaldatud siiber.
s
Puha
astusviis peab olema
a valitud se lline, mis ei
e
kahjustta korstna sisetoru
s
eg
ga detaile (kkeraamiline
e põhi, kon
ndensipott, liiteelemen
ndid jms.
Ettevaa
atust rask usega puh
hastusvagendite kas
sutamisel!)). Kõrgema
ate katusep
pealsete
korstna
aosade puh
hul võib korrstent puha
astada ka lä
äbi sellele osale paigaldatud pu hastusluug
gi.
Puhast use tagajärrjel eraldun
nud tahm eemaldatak
e
kse korstna
a alumises osas asuva
a puhastus
smaluugi ka udu.
või tahm
e
ise süsteem
m, tuleb see
e samuti
Juhul kkui korstnalle on paigaldatud kondensaadi eemaldami
hoida p
puhtana nin
ng töökorra
as. Kontrolliige et kond
densipoti põ
õhjas asets
sev äravoo
oluava olek
ks
puhas n
ning avatud
d. Põhja sa
adestuv tuh
hk ning põle
emisjäägid
d võivad takkistada kon
ndensi
äravoollu korstnas
st!
umite ja täiendavate küsimuste
k
p
puhul
palum
me pöörduda Monier OÜ tehnilisse
Erijuhtu
spetsia listi poole.

