Montážny návod Schiedel UNI SMART
1. Založenie z jednotlivých prvkov

kónus

5. Pripojenie dymovodu
16

krycia doska

5.1 Pripojenie dymovodu od spotrebičov na pevné palivá.
Dymovod musí byť napojený s možnosťou dilatácie. Pre napojenie
použite originálny Schiedel napojovací diel.

10

Omietkový
kruh

5

± 0,000

6. Pripojenie prívodu externého spaľovacieho vzduchu

14
11
úprava komína
nad strechou
- zateplenie

14

16

Napojovací diel
1.1 Na dostatočne únosný základ (nie je
súčasťou balenia - dodávka stavby) položte
hydroizoláciu. Horná hrana základu má byť
v úrovni ± 0,000 = čistá podlaha.

izostatická vložka
UNI SMART

1.2 Do tvárnice vyrežte uhlovou bruskou otvor
16 x 16 cm pre kontrolný otvor a otvor 14 x 14
cm pre dosku pre prívod vzduchu ku spotrebiču.
Umiestnenie otvorov na odlišných stenách
tvárnice je možné, podľa potrebnej orientácie
napojenia prisávania vzduchu ku spotrebiču

1.3 Do maltového lôžka osaďte vyrezanú
tvárnicu, vyrovnajte ju do roviny a do jej stredu
umiestnite základ pre šamotové dielce.

1.4 Na základ do malty osaďte podstavec pre
odvod vlhkosti. Plastový vývod odvodu vlhkosti
smeruje do vyrezaného otvoru 16 x 16 cm.
Do ryhy v podstavci vytlačte z kartuše škárovaciu
hmotu RAPID po celom obvode v dostatočnom
množstve. Ak nebude tmelu dostatok, môže cez
prázdne miesta bez tmelu dôjsť k úniku vlhkosti.

Minerálne vláknitá čelná
doska s Alu-fóliou

6.1 Pre čelnú dosku vyvŕtajte do tvárnice otvory
ø 6 mm pre hmoždinky. Povrch okolo otvoru
v tvárnici musí byť suchý a zbavený prachu a mastnoty.
Tmel aplikujte ako v bodoch 4.5 - 4.10.

7. Prestup stropom, odstup od stavebných konštrukcií

8. Prestup krovom

6.2 Čelnú dosku aj s gumovou manžetou
priskrutkujte k tvárnici pomocou skrutiek
do hmoždiniek (súčasť balenia).

9. Statické zabezpečenie

tvárnica
drevené
trámy
s min. 50 mm
odstupem

nehorľavá izolácia 50 mm
1.5 Do tenkovrstvovej malty osaďte ďalšiu
tvárnicu s vyrezaným otvorom pre dvierka šírky
21 cm cez celú výšku tvárnice.

1.6 Tvárnicu osaďte do maltového lôžka,
vyrovnajte ju do roviny.

1.7 Na keramický T-kus pre dvierka (T-kus s kratšou odbočkou bez izolácie) nasaďte pod hrdlo dištančný
krúžok. T-kus osaďte na podstavec. Perá dištančného prvku smerujú do rozšírených častí otvoru
v tvárnici. Škáru medzi podstavcom a T-kusom zahlaďte vlhkou špongiou. Škára musí byť hladká a celistvá.

2. Vytvorenie miesta pre napojenie dymovodu
VermiS ZERO odporúčané
príslušenstvo pre
tesné napojenie
izolačných vrstiev
strechy

7.2 Odstup od drevených konštrukcií musí byť min. 50
mm, od nehorľavých stropných konštrukcií min. 30 mm
(dilatácia). Pre dodržanie odstupových vzdialeností
od horľavých konštrukcií a pre urobenie
parotesného prestupu doporučujeme použiť
systémový výrobok VermiS ZERO. Viď zadná
strana.

8.1 Kotviaci prvok do krovu zabezpečí staticky
a požiarne bezpečný prestup komína strešnou
rovinou. Montáž prvku realizujte podľa
dielčieho montážneho návodu.
NIE JE PRÍPUSTNÉ TRVALE
STABILIZOVAŤ KOMÍN V STRECHE
DREVENÝMI LATAMI!

9.1 Pre prípadné statické zabezpečenie je možné
do otvorov v rohoch tvárnice vložiť výstuž a zaliať
zálievkovou maltou. Podporúčame využiť
statickú súpravu Schiedel - umožňuje
staticky pevné spoje!

10a.3 Osaďte keramickú vložku s návlekom
a dištančným prvkom rovnako ako pri
štandardnom postupe (viď body 3.1, 3.2, 3.5,
3.6) a spolu s prvkami Final pokračujte do
požadovanej výšky.

10a.4 Po osadení posledného prvku Final vložte
do rohových otvorov výstuže a zalíejte ich
zálievkovou maltou. Presah závitových tyčí nad
prvkom Final má byť 9 cm.

10a. Úprava komína nad strechou - prvky FINAL
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2,16 m
1,82 m
1,49 m
1,16 m
0,82 m

9 cm

Kotviaci prvok do
krovu - odporúčané
príslušenstvo pre
staticky a požiarne
bezpečné uchytenie
komína v strešnej
rovine viď 8.1

7.1 Pri prestupe komína nehorľavým stropom
vynechajte v stropnej konštrukcií otvor na každú
stranu o 3 cm väčší ako je rozmer tvárnice
komína. Tento priestor vyplňte nehorľavou
izolačnou hmotou - minerálnou vlnou.

2.1 Výška miesta pre pripojenie spotrebiča musí
byť určená v projekte alebo investorom.
Uvedeným kótám modulovo zodpovedá
založenie od úrovne spodnej hrany prvej tvárnice!

Hrdlo vložky pre
napojenie dymovodu
umiestnenie, orientácia
podľa
projektu alebo podľa
rozhodnutia investora

h4

2.3 Do očisteného hrdla vložky (T-kus päty alebo
rovná vložka podľa výškového umiestnenia
dymovodu na stavbe) naneste tmel FM RAPID
v dostatočnom množstve.

2.4 Vo výške, kde bude napojený dymovod,
vyrežte otvor šírky 21 cm cez celú výšku tvárnice.

POZOR !
Skontrolujte pred osadením použitie
správneho komponentu pre dvierka.
Kolmá časť je kratšia ako je to v prípade
sopúchu - napojovacieho kusu na
dymovod!

Sada výstužných tyči pre prípadné statické zabezpečenie (vyššia nadstrešná časť komínov a pod.)

prestup stropom
s dilatáciou viď 7.1, 7.2

2.2 Špachtlou naneste tenkovrstvovú maltu.
Malta nesmie upchať otvory pre prípadnú výstuž
ani napadať do vnútra tvárnice.

10a.1 Špachtlou naneste vrstvu tenkovrstvej
malty na očištený a navhlčený horný povrch tvárnice.
Maltu naneste tiež na spodnú stranu prvku Final.
Malta nesmie upchať otvory pre prípadnú
výstuž ani napadať do vnútra tvárnice.

10a.2 Prvok Final otočte a osaďte na tvárnicu.
Srovnako namaltujte , osaďte a vyrovnajte ďaľšie
prvky. POZOR! Po položení ďaľšieho prvku sa
malta nesmie vytlačiť do vnútra tvárnice ani
nesmie upchať otvory pre prípadnú výstuž.

UPOZORNENIE! V ochladzovanej časti dôrazne odporúčame komínové teleso Schiedel UNI SMART zatepliť!
Ukončenie FINALom môže mať za následok v teplom a vlhkom prostredí interiéru vytváranie kondenzátu na povrchu komínového telesa z dôvodu nízkej teploty!

10b. Úprava komína nad strechou - zateplenie - ODPORÚČAME V OCHLADZOVANEJ ČASTI KOMÍNA

2.5 Tvárnicu osaďte do maltového lôžka,
vyrovnajte ju.

2.6 Keramický T-kus pre dymovod (T-kus
s dlhšou odbočkou a osadenou izoláciou
a dištančným prvkom) zospodu očistite a osaďte.

2.7 Vyhladzovačom škár zahlaďte spoj vložiek.

3. Štandardný postup montáže
Wakaflex®

10b.3 Na dosku naneste lepidlo, priložte
a zatrite sieťku. Následne komínové teleso čo
najskôr omietnite.

10b.4 Čo najskôr zabezpečte utesnenie
prechodu komína , odporúčame napr.
WAKAFLEXom. Oplechovanie na stavbe
býva častou príčinou zatekania pre jeho
nesystémové riešenie!

11.1 Všetky povrchové úpravy nadstrešnej časti (omietka, zateplenie, obklad, oplechovanie, a pod.) musia
byť ukončené s hornou hranou poslednej tvárnice, aby byla zachovaná privetrávacia medzera pod krycou
doskou po celom obvode v plnej šírke. Minimálna vzdialenosť vonkajším okrajom povrchovej
úpravy a hranou krycej dosky musí byť min. 30 mm. S izolačným návlekom na vložke skončite
na hrane poslednej tvárnice a zároveň osaďte dištančný prvok.

11.2 Do otvorov v rohoch tvárnice osaďte
hmoždinky pre uchytenie krycej dosky. Pokiaľ sa
realizuje vystuženie komínového telesa, kotví sa
krycia doska k závitovým tyčiam. Presah tyčí nad
tvárnicou má byť 9 cm.

11.3 Kryciu dosku osaďte, na dosku položte
kónus. Odmerajte dĺžku od hrdla predposlednej
vložky po horný okraj kónusu. Poslednú vložku
skráťte uhlovou brúskou podľa nameranej
hodnoty.

11.4 Do očisteného hrdla vložky naneste
v dostatočnom množstve škárovacieho tmelu FM
Rapid.

11.6 Kryciu dosku zabezpečte skrutkami (skrutky
a podložky sú súčasťou dodávky krycej dosky).
Ak ste použili výstužné tyče, prichyťte dosku
prostredníctvom krídlových matíc

11.7 Na horný povrch poslednej vložky naneste
tmel FM Rapid a osaďte kónus. Úlohou tmelu je
zamedziť vlhkosti v prieniku na vonkajší porch
vložky. Tmel tiež naneste na spoj kónusu a dosky.
Kónus dolieha priamo na dosku!

12.3 Tesniaci pás 8 x 2 mm nalepte dookola
po celom obvode dvierok a príslušne ho skráťte.

12.4 Dvierka pribite na tvárnicu súmerne
s otvorom v tvárnici.

10b.1 Lepidlo naneste celoplošne na
zateplovaciu dosku. Zateplovacia doska
musí byť z nehorľavého materiálu
triedy reakcie na oheň A. EPS, XPS nie
je dovolené použiť!

10b.2 Zateplovaciu
dosku
nalepte
na komínové tvárnice. Doska sa nesmie kotviť
do komínového telesa hmoždinkami

11. Komínová hlava
3.1 Každý spoj keramických vložiek musí byť
zaistený okrem nepoškodeného hrdla aj nanesením
škárovacej hmoty FM Rapid v dostatočnom
množstve. Škárovacia hmota sa nanáša do očisteného hrdla, hrdlo musí byť zbavené prachu a suché.

3.2 Špachtľou naneste tenkovrstvovú maltu.
Malta nesmie upchať otvory pre prípadnú výstuž
ani napadať do vnútra tvárnice.

3.3 Tvárnicu osaďte do maltového lôžka,
vyrovnajte ju do roviny.

3.4 Podľa bodov 3.2 a 3.3 osaďte druhú tvárnicu.

Dištančný prvok

b4

Povrchová úprava komína musí
končiť v línii hornej hrany
poslednej tvárnice

Venujte pozornosť pri montáži správnej
voľbe dvierkového (s kratšou kolmou
odbočkou) a sopúchu (s dlhším kolmým
napojením)
Skontrolujte , či sú komponenty
nepoškodené, pri preprave môže dôjsť
k ich poškodeniu.
Nesmú byť do spalinovej cesty
zabudované prasknuté komponenty,
s odbitým hrdlom a podobne.

3.5 Na vložke je nasadený izolačný návlek. Pod
hrdlo vložky je potrebné osadiť dištančný prvok,
ktorý vložku fixuje vo vnútri otvoru v tvárnici
a zabezpečuje vystredenie.

3.6 Spodnú časť vložky očistite, vložku osaďte
a zatlačte do tmelu. Perá dištančného prvku
smerujú do rozšírených častí otvoru v tvárnici.

3.7 Vyhladzovačom škár zahlaďte spoj vložiek.

Za škody spôsobené prepravou
a za škody spôsobené použitím
poškodených komponentov naša
spoločnosť nepreberá záruku!

Hrúbka
dodatočnej
stavebnej úpravy

Vzduch

Minimálne 30 mm
voľná medzera
pre prívod vzduchu

4. Čelná doska
h2

b2

h3
b3

h1

11.5 Skrátenú vložku (bez izolácie) zo spodnej
strany očistite a osaďte; viď štandardný postup.
Rezaný koniec vložky smeruje nadol, hladký
koniec vložky hore. Spoj vložiek vyhlaďte.

b1
4.1 Pred rezaním opatrne odstráňte špeciálnu
Alu-fóliu od čelnej dosky.

4.2 Odstráňte vnútorné vložené jadro a kruhy
podľa veľkosti keramickej vložky v sopúchu.

4.3 Výšku čelnej dosky upravte zrezaním
plátkom pílky (súčasť balenia).

4.4 Uholníky zarazte do boku čelnej dosky
a dosku vložte do otvoru v tvárnici.

4.5 V oblasti utesnenia musí byť tvárnica suchá
a zbavená prachu a mastnoty. Body 4.5 - 4.10
obdobne aplikujte aj pre miesto pripojenia
prívodu externého spaľov. vzduchu, viď časť 6.

4.6 Zostavte tubu s tmelom. Otvor v tryske
upravte na cca 8 mm.

4.7 Naneste pás tmelu s hr. 8 mm na tvárnice
okolo otvoru pre čelnú dosku. Nanášanie je
potrebné urobiť po celom obvode bez
prerušenia!

4.8 Fóliu zrežte podľa potreby. Minimálne
prekrytie otvoru v tvárnici je 20 mm, inak podľa
naneseného tmelu.

12. Záverečné úpravy - osadenie dvierok, omietanie
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Varianty skladby
z jednotlivých prvkov

svetlý
priemer
(cm)
16 - 18

Veľkosť otvoru predvierka

svetlý
priemer
(cm)
16 - 18

Veľkosť otvoru pre dosku
pre prisávanie vzduchu
b3 (cm)
h3 (cm)
14
14

svetlý
priemer
(cm)
16 - 18

Veľkosť otvoru pre pripojenie
dymovodu
b4 (cm)
h4 (cm)
21
výška tvárnice

b2 (cm)

h2 (cm)

21

výška tvárnice

BLOWERDO
OR
FRONTPLA
TTE

BLOWERDO
OR
FRONTPLA
TTE

BLOWERDO
OR
FRONTPLA
TTE

3. Prípustné je vŕtať do tvárnice maximálne
do hľbky 30 mm!

4.10 Tlakom dookola fólie pritlačte k tvárnici.
Nezatlačujte viac ako ako 4 mm - fólia by
sa mohla poškodiť! Počas tuhnutia nesmie
dôjsť k žiadnemu ďalšiemu pohybu fólie!

4.11 Omietkový kruh s tkaninou umiestnite
na Alu-fóliu, vystreďte a pripevnite klincami.
Alu-fólia sa nesmie poškodiť!

4.12 Lepidlo naneste na armovaciu tkaninu
najskôr až po 48 hodinách. Dodržte potrebný čas
na vytvrdnutie tmelu P 270. Omietkový kruh
bráni spojeniu omietky s budúcim dymovodom
a sopúchom a zabezpečuje možnosť dilatácie.

Miesto pre napojenie dymovodu/spotrebiča

Iné:

●

Schiedel UNI SMART je viacvrstvový komínový systém s prívodom vzduchu medzi
tvárnicou a tepelne izolovanou vložkou.
Montáž komínového systému Schiedel UNI SMART vykonávajte podľa tohto
montážného návodu a dielčich montážnych návodov, ak budú súčasťou dodávky.
Montáži venujte maximálnu pozornosť a vykonávajte ju dôsledne podľa tohto návodu!
Zabezpečíte tým bezchybnú funkčnosť systému a jeho dlhú životnosť.
Okrem toho dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie platných stavebních predpisov
a noriem, rovanko ako príslušných predpisov, týkajících se bezpečnosti práce.

●

●

Pri prerušení montážnych prác je potrebné komínové teleso vždy
zakryť, aby nedošlo k poškodeniu dažďovými (snehovými) zrážkami
alebo stavebnými nečistotami.

●

●
●
●

Minimálna osová výška pripojenia dymovodu spotrebiča je 82 cm. Ak je potrebné
osadiť dymovod vyššie, je možné tak urobiť vkladaním ďalších tvárnic a vložiek
s izoláciou - viď štandardný postup, teda v násobkoch 33/66 cm.
Napojenie dymovodu nie je možné urobiť cez roh tvárnice.
Okolo hrdla vložky pre pripojovanie spotrebiča (sopúch) sa osádza, do výrezu
v tvárnici, čelná doska z minerálnych vlákien.
Kovové uhoľníky, ktoré sa zapichávajú do izolácie, bránia prílišnému zatlačeniu dosky
za hranu tvárnice.
Medzi dymovodom a sopúchom musí byť zabezpečená dilatácia. Použite originálne
napojovacie diely. Používajú sa pripojovacie diely z nehrdzavejúcej ocele osadzované
zväčša na šamot, je nimi umožnená dilatácia a nedôjde k prasknutiu sopúcha!

Před začátkem stavby:
●

●

Pred začatím montáže musí byť známa výška, umiestnenie
aj orientácia komínových dvierok aj ďalších čistiacich a revíznych
tvorov, rovnako ako výška a orientácia miesta pre pripojenie spotrebiča
Zároveň sa pred začatím montáže musí preveriť, či umiestnenie všetkých otvorov
zodpovedá požiadavkám noriem a predpisov. Už v tejto fáze odporúčame kontakt
a konzultáciu s kominárom - revíznym technikom.

Vložky majú dĺžku L = 66 cm (event. 33 cm)
a spájajú sa škárovacou hmotou RAPID (súčasť
dodávky), Škárovacia hmota sa nanáša vždy
v dostatočnom množstve. Spojované plochy vložiek
musia byť zbavené prachu (oba konce vložky).
Pokiaľ to je potrebné , nanáša sa hmota vo dvoch
vrstvách. Pri montáži vložiek sa musí prebytočný
(vytlačený) tmel ihneď odstraňovať pomocou
vyhladzovača škár.

12.6 Komín omietnite a začistite. Do omietky
odporúčame
vložiť
výstužnú
sieťku.
Spoje komína s inými konštrukciami tiež
odporúčame presieťkovať a styky vyspraviť
akrylátovým tmelom.

Dôležité!
●

Komín musí byť založený na pevnom, dostatočne únosnom základe, na ktorom
je už urobená hydroizolácia.

●

Výška založenia komína musí byť taká, aby dvierka pre prístup k odvodu
vlhkosti a doska pre prívod externého vzduchu v prvej tvárnici boli osadené
nad úrovňou čistej podlahy.

Firma Schiedel poskytuje záruku len na komíny postavené

Vzniknutý kondenzát, prípadne dažďové a snehové zrážky je potrebné z komína
odviesť do kanalizácie. Odvod do kanalizácie musí byť vybavený zápachovou
uzávierkou - sifónom. Pri tom je potrebné dodržať všetky predpisy pre ochranu
životného prostredia. Sifón (zápachová uzávierka) musí byť kontrolovateľný a musí
byť pravidelne kontrolovaný aj čistený, prevýšenie hladín sifónu min. 5 cm.

za predpokladu, že inštalácia komína bola uskutočnená v súlade
s príslušným montážnym návodom Schiedel pri dodržaní všeobecne
známych technických pravidiel a predpisov a komín bol pred
uvedením do prevádzky skontrolovaný osobou odborne spôsobilou -

Pri rezaní a vŕtaní sú potrebné ochranné opatrenia.
Treba používať rezanie za mokra alebo odsávanie prachu.

dymovodu a prasknutými vložkami.

Veľa stavebných produktov ako aj komínové prvky, sa vyrábajú za

*VIĎ ZADNÁ STRANA NÁVODU

použitia prírodných surovín, ktoré obsahujú čiastočky kryštalického

Pred uvedením komína do prevádzky je potrebná revízia komína,

kremeňa. Pri strojovom opracovaní produktov, ako je rezanie alebo

Ukončenie komína nad strechou - úprava komína nad strechou

doložená príslušnou správou o kontrole a preskúšaní od kominára -

vŕtanie, sa uvoľňujú čiastočky kremeňového prachu, ktoré vnikajú

●

revízneho technika.

do pľúc a môžu spôsobiť zdravotné problémy.

●

●

Štandardný postup montáže sa vykonáva od spodných čistiacich dvierok k miestu
napojenia dymovodu a ďalej až k horným čistiacim a kontrolným dvierkam,
a až po ústie komína.

Komín nad strechou a v ochladzovanej časti je nevyhnutné zatepliť, 50 mm vrstvou
nehorľavej izolácie z minerálnej vlny.
NIE EPS, XPS a iným horľavým materiálom!
Ukončenie zateplenia komína je potrebné zakončiť s hranou poslednej tvárnice,
aby bola zachovaná privetrávacia medzera pod krycou doskou po celom obvode v plnej
šírke.

Osadenie kónického vyústenia - kónusu
●
●

Pred osádzaním kónického vyústenia komína musí byť osadená krycia doska.
Odmerať o koľko je potrebné skrátiť poslednú vložku. Naniesť tmel do hrdla spodnej
vložky a následne vložiť poslednú vložku a osadiť na ňu kónus viď. obr. 11.1 - 11.7.

Užívateľ je povinný podľa platnej legislatívy sám zabezpečiť pravidelné čistenie

Komín je potrebné každé cca 4 bm výšky zabezpečiť proti vybočeniu. Ako
zabezpečenie proti vybočeniu sa považuje aj prechod stropnou konštrukciou.
Pre bočné zabezpečenie v oblasti krovu je možné použiť kotviaci prvok do krovu.
Tento prvok je možné umiestniť nad, pod alebo medzi krokvy.
Pre prípadné statické zabezpečenie voľne stojacich komínov, vyšších nadstrešných
častí a pod., je možné do otvorov v rohoch tvárnic vložiť výstuž a zaliať zálievkovou
maltou. V ponuke je súprava výstužných tyčí pre vystuženie komína v nadstrešnej
časti. Odporúčame ich použitie ak komín presahuje rovinu strechy viac ako 1 m!

Druh komínového systému

SCHIEDEL UNI SMART
� T400 N1 D3 G50
� T400 N1 W2 050

Používaj ochranné okuliare

Použi respirátor

Používaj chrániče sluchu

Tepelný odpor komína

pre priemery
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Obsah súpravy komínového systému UNI SMART.

Statické zabezpečenie komínov
●

Názov a sídlo montážnej firmy

a kontrolu telesa osobou odborne spôsobilou - revíznym technikom
v pravidelných časových odstupoch podľa druhu použitého paliva.
Komín Schiedel UNI SMART je nevyhnutné nad strechou a v jeho
ochladzovanej časti zatepliť 50 mm hrubou vrstvou nehorľavej
izolácie z minerálnej vlny.

Schiedel Slovensko, spol. s r.o.,
Zamarovská 177,
911 05 Zamarovce
Tel.: 032/746 00 11
info.sk@schiedel.com

platných predpisov.

nebudú uznané reklamácie v súvislosti s prasknutým napojovacím kusom

Napojovací diel pre krbové
kakachle (90°) - čierny

Výrobca komínového
systému (distribútor)

revíznym technikom a bola naň vystavená revízna správa v zmysle
Pokyny pre ochranu a bezpečnosť pri práci:

Napojovací diel cez stenu

NR - 0907 334 964
BB - 0905 660 452
PO - 0905 726 941
KE - 0905 901 361

Schiedel Slovensko s.r.o.
Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce
☎ 032 / 746 00 11
e-mail: info.sk@schiedel.com
www.schiedel.sk

Podmienky záruky:

spalín na celý prierez napojenia dymovodu. V prípade priameho zaústenia

Napojovací diel univerzálny

Technické poradenstvo v regiónoch

z originálnych materiálov Schiedel. Záruka je poskytnutá

Nezabudnite prosím!
●

12.7 Vnútorný uzáver osaďte až po zatvrdnutí
omietky.

BA - 0905 726 942
TT - 0908 700 468
TN - 0905 726 940
ZA - 0907 896 378

použite pre zaústenie spotrebiča redukciu, ktorá zabezpečí rozptýlenie

PID

●

RA

●

Brúsené tvárnice (1 m komína = 3 tvárnice) sa spájajú tenkovrstvovou maltou
(malta je súčasťou dodávky). Zvyšky malty sa z tvárnic musia vždy hneď odstrániť!
Malta pre spájanie tvárnic nesmie zaniesť a upchať rohové otvory pre prípadnú výstuž
ani napadať do vnútra tvárnice. Okolo keramickej vložky s izolačným návlekom musí
byť vždy zachovaný dostatočný priestor pre prívod vzduchu, čo je zabezpečené
dištančnými prvkami nasadenými na keramickú vložku.

V prípade použitia tvárnic s multifunkčnou šachtou je táto šachta určená
pre odvod/prívod vzduchu, prípadne na vedenie technických inštalácii. Materiály
osadzované do šachty musia vedieť odolávať teplotám min. 70°C! Pri použití šachty
pre odvetrávanie je potrebné v päte šachty osadiť revizne dvierka. V mieste, určenom
pre prívod vzduchu, je potrebné urobiť otvory pre prívod/odvod vzduchu do šachty
tvárnice a do týchto otvorov potom osadiť vetracie mriežky.

● V prípade napojenia malého spotrebiča na tuhé palivo tzv. peteriek,

Informácia pre montážnikov:
●

12.5 Podľa bodov 12.1 - 12.4 rovnako
postupujte aj pri montáži dvierok pre prístup
k odvodu vlhkosti

Tento montážny návod platí pre všetky typy UNI SMART.

Prosíme rešpektovať!

●

2. Zvážte spôsob uchytenia bleskozvodu
na komín, pôsobením vetra dochádza
k rezonancii oceľovej tyče bleskozvodu ktorá
sa môže prenášať do interiéru a postupne
sa tiež môže uvoľniť z uchytenia
v hmoždinke!

BLOWERDO
OR
FRONTPLA
TTE

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA:

●

12.2 Tesniaci pás musí byť nalepený okolo
celého rámu dvierok. V rohoch dvierok tesniace
pásy prilepte bez medzery tesne k sebe.

UPOZORNENIE!
1. Na komínové teleso nepripevňujte
satelitný tanier!

4.9 Špeciálnu Alu-fóliu pripravte a osaďte do 10
minút od nanesenia tmelu. Fólia nesmie byť
poškodená!

●

12.1 Tesniaci pás 30 x 5 mm rozdelte
na dva kusy s dĺžkou 380 mm a dva kusy
s dĺžkou 215 mm.

Základná súprava UNI SMART
Kónické vyústenie, čelná doska, revízny uzáver na pevné palivá,
Tesniaci set na dvierka, špongia, vyhladzovač škár, škárovací
tmel RAPID, komínové dvierka, krídlo kondenzátnych dvierok,
rám kondenzátnych dvierok, čelná doska pre blower door test

Zvážte orientáciu dvierok s ohľadom na umiestnenie spotrebiča,
aby bol zabezpečený zodpovedajúci prístup
pre kontrolu a čistenie komína!
Prosím odložte tento montážny návod po dokončení montáže kúrenárom,
strechárom, vodárom, prípadne ďalším profesiám.
Deklaráciu o vlastnostiach (certifikát) nájdete na webovej stránke
www.schiedel.sk v sekcii na stiahnutie (download).

Pre ďalšie informácie OTOČTE!
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Priemer komínového
prieduchu alebo dymovodu

mm

Účinná výška komína
Najnižšia/najvyššia
vstupná teplota spalín

m

°C /

°C

Technické zmeny vyhradené
SK 01/2022

Veľkosť otvoru
pre kontrolný otvor
b1 (cm)
h1 (cm)
16
16

Odložte tento komínový štítok pre kominára – revízneho technika. Je podkladom pre udelenie revízie na komínové teleso.

svetlý
priemer
(cm)
16 - 18

VermiS ZERO
Jednoduché, bezpečné riešenie.

•

Spĺňa svojou konštrukciou požiadavky Blower door testu.

•

Vermikulitová doska s vysokou tepelnou odolnosťou spĺňa
NULOVÚ vzdialenosť od horľavých materiálov.

Vyvinutý pre kľúčové požiadavky
moderných domov…

•

2
3

3

1

Ideálny prvok pre vytvorenie tesného prestupu komínového telesa obálkou budovy.

VermiS ZERO je osvedčené riešenie pre napojenie parozábrany a zaistenie vzdialenosti
od horľavých materiálov v nízkoenergetických a pasívnych domoch.
VermiS ZERO slúži pre bezpečné napojenie parotesných fólií na keramické komíny.
Vermikulitové dosky musia byť chránené pred priamym pôsobením vody. Pri použití vermikulitového
prestupu VermiS ZERO je dodržaný predpísaný odstup horľavých konštrukcií od plášťa komína.

6

4
7

5

1. Keramický komínový systém Schiedel:
KOMBIGAS, STABIL, UNI ADVANCED, UNI SMART
2. Zateplenie nadstrešnej časti komína
3. Vermikulitový prestup VermiS ZERO
4. Tepelná izolácia
5. Napojenie parozábrany
6. Drevené prvky krovu
7. Tepelne-odolný montážny tmel
Použi ochranné okuliare.
Chráň si zrak!

Použi respirátor.
Chráň si dýchacie cesty!

Používaj chrániče sluchu.
Chráň si sluch!

Montážny návod VermiS ZERO

1. Montážna sada sa skladá zo štyroch
segmentov, montážneho tmelu
a sťahovacej pásky a je k dispozícií
pod označením VermiS ZERO.

2. Segmenty je možné krátiť
a tvarovo upravovať pomocou
pílky na kov alebo na drevo.

3. Pred začiatkom montáže prestupu
je potrebné štvrtinové segmenty zlepiť
tmelom tak, že vzniknú dva diely.

4. Lepené diely k sebe priložiť,
aby sa navzájom podopierali
a nechať tmel zatuhnúť.

5. Na obidve časti naniesť tmel po obvode,
na stykové plochy segmentov a na plochu,
ktorá bude v styku s komínovým plášťom.

Obsah sady VermiS ZERO:

6. Časti priložiť na komín a zaistiť
sťahovacou páskou. Sťahovaciu pásku
po zatuhnutí tmelu odstrániť.

7. Lepený spoj môžeme spevniť
pomocou priložených vrutov, ktoré sa
umiestňujú do predvŕtaných otvorov.

8. Medzeru medzi vermikulitovými doskami
a komínovým plášťom pretmeliť tmelom.

V prípade použitia dvojprieduchovej
tvárnice alebo tvárnice s vetracou
šachtou, použite prídavné rovné diely
a postupujte podľa montážneho návodu.

Diely VermiS ZERO* (4 ks)
Kartuša spojovacieho tmelu (1 ks)
Páska so sponou (5 m)
Spojovacie vruty (8 ks)
Montážny návod (1 ks)
Výška dielov VermiS ZERO: 40 cm
* Rozmery dielov v závislosti na veľkosti komína

Napojovacie diely novej generácie

PRED MONTÁŽOU
•

So zaručenou dilatáciou

•

Plochá samolepiaca tesniaca šnúra

•

Variabilita inštalácie dilatácie

Plochá samolepiaca tesniaca šnúra

PO MONTÁŽI

Napojovací diel výhradne pre 90° napojenie

Univerzálny napojovací diel
(pre napojenie 45° a 90°)

Prechod PRIMA na ABS, ADV, STABIL

Napojenie Schiedel UNI SMART
Pred uvedením spalinovej cesty do prevádzky je užívateľ povinný dať skontrolovať a preskúšať spalinovú cestu osobe odborne spôsobilej (ďalej OOS). Za OOS sa považuje kominár - revízny technik komínov v zmysle Zákona o Komore kominárov
Slovenska.
OOS overí dodržanie montážnych postupov a tesnosť spalinovej cesty, správnosť napojenia dymovodu a spotrebiča na spalinovú cestu, overí bezpečné odstupy vonkajšieho povrchu komínového plášťa od horľavých častí stavby.

h3

Schiedel Slovensko dôrazne odporúča použiť originálne dielce pre správne napojenie dymovodu na komínové teleso.
Originálne komponenty zaručujú bezpečné a tesné napojenie dymovodu.
Napojenie realizujte tzv. po vode, ako je vyobrazené. Zabezpečte zasunutie oceľovej časti dymovodu do prechodky tak, aby
nebolo zasunuté hlbšie ako 60 mm, z dôvodu zabezpečenia dostatočného odstupu vyústenia spalín od protiľahlého povrchu
šamotovej vložky.
Použitie nesprávneho spôsobu napojenia alebo neoverených komponentov máva za následok nezvratné poškodenie komínového telesa. V takom prípade Schiedel Slovensko odmietne uplatnenie záruky a reklamácia nebude uznaná.

Záručné podmienky Schiedel UNI SMART
Záruka spoločnosti Schiedel Slovensko, s.r.o. ( ďalej len spoločnosť) sa vzťahuje na komínové systémy
za nasledovných podmienok:

1. Rozsah záruky
A. 30 ročná záruka za bezpečnosť komína pri vyhorení sadzí
Spoločnosť ručí za prevádzkovú a funkčnú bezpečnosť systému pri riadenom i samovoľnom vyhorení sadzí. Pokiaľ
dôjde k vyhoreniu sadzí v komíne, ide o extrémne zaťaženie komínového telesa s teplotami 1000 – 1500°C v priebehu
pár minút až hodín, komínové teleso nebude zdrojom požiaru. Teda konštrukcia komína nepustí tento požiar
do okolitých stavebných konštrukcii. Môže dôjsť k prasklinám vo vložkách alebo napojovacích kusoch, nedôjde však
k poškodeniu obvodového plášťa komína. Vyhoreniu sadzí zabráni pravidelné čistenie komína podľa aktuálne platnej
legislatívy ( Vyhl. MV SR 401/2007 Z.z. – napr. spotrebič na tuhé palivá s výkonom do 50 kW každé 4 mesiace) alebo
podľa spôsobu využívania spotrebiča a teda aj komína. Intenzívne využívanie, nedodržiavanie pokynov výrobcu
spotrebiča, používanie nevhodného typu paliva, alebo dokonca používanie spotrebiča na spaľovanie domového odpadu,
vyžaduje oveľa častejšiu starostlivosť.
B. 30 ročná záruka za odolnosť proti prevlhnutiu
Spoločnosť ručí, že zostane zachovaná spoľahlivosť a funkčnosť komínového telesa, a to bezpečný odvod spalín
nad strechu, tak aj ochrana pred prejavmi prevádzkového prevlhnutia a presiaknutia v smere zvnútra von. To znamená,
že vlhkosť preniknuvšia cez vnútornú vložku určenú pre odvod spalín do izolačnej vrstvy sa neprejaví na vonkajšom
povrchu komínového plášťa.
C. 30 ročná záruka za odolnosť proti korózii
Spoločnosť ručí, že nedôjde vplyvom pôsobenia kondenzátu zo spalín k prehrdzaveniu vnútornej steny komína, ani
k úbytku jej hmoty, ktorý by viedol ku strate funkčnosti a spoľahlivosti. Záruka sa nevzťahuje na komíny používané pre
priemyselnéúčely.

2. Doba platnosti záruky
Doba platnosti záruky začína okamihom zapojenia tepelného spotrebiča s napojením odvodu spalín na komínové teleso.
Za dátum uvedenia do prevádzky a teda za začiatok platnosti záruky sa považuje doklad – „Potvrdenie o preskúšaní
komínového telesa“ v zmysle Vyhl. MV SR č. 401/2007. Pokiaľ tento doklad nebol vystavený a doložený v zmysle
Reklamačného poriadku pri podaní reklamácie, považuje sa za deň, kedy začala plynúť záručná doba, deň predaja
produktu zákazníkovi prostredníctvom obchodného partnera spoločnosti Schiedel Slovensko. Doba platnosti záruky
končí dňom uplynutia 30 rokov (resp. doby na ktorú bola poskytnutá) odo dňa jej vzniku.

3. Uspokojenie nárokov z vád
Spoločnosť sa po posúdení vady, podľa svojho slobodného rozhodnutia, rozhodne pre výmenu alebo opravu
poškodených dielov. Záruka sa vyslovene nevzťahuje na škody, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vadou nami
dodanej časti, ako sú napr. náklady vzniknuté v súvislosti s odstavením vykurovacieho systému, náklady na presťahovanie
nájomcu alebo užívateľa počas opravy atď.

4. Postup pri uplatnení nárokov z vád v zmysle záruky
1.
2.

Zistená vada musí byť oznámená písomne bezodkladne ihneď po jej zistení a to doporučeným listom alebo
elektronickou poštou s potvrdením doručenia spoločnosti.
Oznámenie vady musí obsahovať:

a. Fotodokumentáciu poškodenia/ reklamovanej vady
b. Informáciu o pripojenom spotrebiči (výrobca, typ, výkon, použitý typ paliva)
c. Fotodokumentáciu spôsobu napojenia (dymovod a spôsob napojenia na komínové teleso)
d. Potvrdenie o preskúšaní komína
e. Doklady o čistení, prípadnej kontrole komína v zákonných lehotách stanovených Vyhl. MV SR 401/2007
3.

V prípade, že komínový systém bol postavený dodávateľsky, je potrebné priložiť k listu faktúru montážnej spoločnosti

5. Zánik záruky
1. Pretože sa naša spoločnosť na výstavbe a navrhovaní komínových systémov priamo nepodieľa, platia záruky iba v
prípade kumulatívneho splnenia nasledujúcich predpokladov:
• komínový systém musí vyhovovať požiadavkám vykurovacieho zariadenia a stavebnej konštrukcie.
• komínový systém musí byť postavený z originálnych dielov dodávaných poskytovateľom záruky, podľa uznávaných
stavebných pravidiel (tzn. podľa platných noriem, resp. podľa nášho montážneho návodu).
• komínový systém musí byť používaný podľa svojho určenia a musí byť zaistená jeho údržba podľa platných predpisov,
resp. musí byť prevádzkovaný podľa pokynov k obsluhe, pokiaľ boli udelené.
2. Záväzok našej spoločnosti zaniká v prípade, že:
• k poškodeniu častí komínového telesa došlo na základe zanedbania povinností súvisiacich s údržbou komínového telesa
• bolo komínové teleso používané v rozpore s deklaráciou vlastností komínového telesa výrobcom
• boli použité nesprávne komponenty a spôsoby napojenia dymovodu od spotrebiča
• na napojenie dymovodu neboli použité originálne prechodky zaručujúce dostatočnú a zodpovedajúcu dilatáciu
• poškodené diely boli vymenené pred tým, ako sme vyhotovili posudok škody a zistili jej príčinu a skôr ako sme dali
s výmenou písomný súhlas
• reklamácia nebola podaná v súlade s pravidlami pre riešenie reklamácie v zmysle Reklamačného poriadku spoločnosti
Schiedel Slovensko (oznámenie, sprístupnenie komína na kontrolu, fotodokumentácia).
V prípade, že sú Vám tieto informácie poskytnuté v tlačenej podobe, overte si ich správnosť a platnosť na webovej stránke
spoločnosti Schiedel Slovensko, kde je k dispozícii vždy aktuálne platná verzia.

9. Rovnaký postup zvoliť aj v spodnej časti.

Odporúčanie:
Naniesť montážny tmel na celú
hornú aj dolnú časť rovnomerne.

