„Schiedel Isokern Air“ montavimo instrukcija
1. Padėkite kaminą ant lygaus ir nedegaus
paviršiaus, pavyzdžiui, 10 cm betono
dangos.
Įsitikinkite, kad vidinis ir išorinis kamino
moduliai stovi horizontaliai. Jeigu reikia,
panaudokite pleištus, kad elementai
stovėtų horizontaliai. Nuspręskite, kurioje
išorinio modulio pusėje bus montuojamas
į krosnį vedamas oro padavimo
elementas, pasižymėkite elemento vietą.
Prieš pradėdami montuoti, atlikite
bandymus: išdėliokite apatinius
elementus su išvalymo durelėmis bei
dūmtakio prijungimu, bet neklijuokite
elementų klijais ir nenaudokite
karščiui atsparių virvučių.

2. Prieš pradėdami montuoti vidinį ir išorinį
modulius, užtepkite kamino klijų ant
pagrindo.

3. Pastaba: vidinis pradinis
modulis yra trumpesnis modulis. Jį
galima dar labiau patrumpinti
kampiniu šlifuokliu arba
siaurapjūkliu.
Išoriniame pradiniame modulyje
yra išgręžta anga oro tiekimui į
židinį.
Sumontuokite vidinį ir išorinį modulius, o po
to užtepkite kamino klijų ant vidinio ir
išorinio modulių viršaus.

4. Sumontuokite vidinį ir išorinį modulius su
pusapvale anga ir įdėkite 3 tarpiklius į vietą.
Vidinio modulio apačia užpildoma smėliu
arba keramzitu maždaug 3 cm žemiau
išvalymo durelių krašto, išliekite pagrindą iki
maždaug 1 cm po išvalymo durelėmis.

5. Karščiui atsparios virvutės įdedamos prieš
montuojant išvalymo dureles.
Įstatykite išvalymo dureles į jai skirtą angą,
apvyniokite karščiui atsparias virvutes ir
užtepkite klijų ant elementų.

6. Sumontuokite kitą rinkinį su
pusapvalėmis angomis. Įdėkite 4 tarpiklius.
Tuomet užtepkite kamino klijų ant vidinio ir
išorinio modulių kaip anksčiau, o tuomet
sumontuokite kitą vidinį ir išorinį modulius.
Tuomet užtepkite klijų ant vidinio ir išorinio
modulių viršaus. Šviežio oro jungtis
priklijuojama kamino klijais.

7. SVARBU!
• Nuspręskite, kokiame aukštyje turi
būti dūmtraukio jungtis. Kad aukštis
būtų tikslus, pripjaukite žemiau
jungies esantį išorinį bloką ir
suformuokite išlyginamąją dalį, kad,
virš jo sumontavus išorinį bloką su
pusapvale anga, jis atsidurtų
reikiamame aukštyje.
• Tada galima išmatuoti ir atitinkamai
pripjauti vidinį bloką.
• Matavimai turi būti tikslūs, kad
vidiniame ir išoriniame moduliuose
esančios angos atitiktų viena kitą.
• Atpjaukite išlyginamąją dalį.
Nepamirškite apsauginių akinių ir
ausų apsaugos, saugokitės nuo
dulkių.
• Priklijuokite ir sumontuokite
išlyginamąją dalį.

8. Apatinis rinkinys su pusapvalėmis
angomis sumontuojamas, įdedamos karščiui
atsparios virvelės ir dūmtraukio jungtis
įstatoma į vietą. Vadovautis ta pačia kaip ir
išvalymo durelių montavimo instrukcija.
SVARBU: netepti klijų ant dūmtraukio
jungties.
Užtepama klijų ant viršutinės rinkinio su
pusapvalėmis angomis dalies, sumontuojami
tarpikliai.

9. Vidiniai ir išoriniai moduliai montuojami
tokiu pačiu būdu, kol sumontuojamas
kaminas (nepamirškite kas 3-ią modulį įdėti
4 tarpiklius).

10. Kamino užbaigimas
Kaminas užbaigiamas uždedant viršutinį
žiedą:
Ant paskutinio vidinio modulio netepami
klijai, kol nenustatytas jo aukštis.
Pirmiausia sumontuojamas paskutinio
išorinio kamino modulio dangtis:
a) Įkišami kaiščiai su sriegiu į 2 išorinio
modulio angas (jeigu reikia, naudokite
gumuotą plaktuką).
b) Dangtis sumontuojamas ir priveržiamas
kaiščiais su sriegiu.
c) Vidinis modulis turi būti išsikišęs 2 cm virš
dangčio. Tai užtikrinama paskutinį vidinį
modulį uždedant, bet neklijuojant.
Atmatuojami 2 cm nuo dangčio viršutinio

krašto (kraštas apvalios angos viršuje) ir
pažymimi vidiniame modulyje. Tuomet
nupjaunama nereikalinga vidinio modulio
dalis, vidinis modulis suklijuojamas ir
sumontuojamas, sumontuojami tarpikliai.
Tuomet pritvirtinamas viršutinis žiedas.
Nepamirškite šiek tiek įlenkti viršutinio žiedo
dantukus, kad viršutinis žiedas laikytųsi
vidinio modulio išorėje.
NEPAMIRŠKITE: visi lauke esantys
kamino paviršiai turi būti apdoroti
tinku, plonu skiedinio sluoksniu ar
pan.

11. Galimas kamino armavimas.
Vietovėse, kur pučia stiprus vėjas arba
iškrenta daug sniego, arba jeigu kaminas
išsikišęs virš stogo 1,5 m, kaminas turi būti
armuojamas su Schiedel armavimo
komplektu, vadovaujantis armavimo
instrukcija.
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