Montážny návod Schiedel ABSOLUT
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VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
Montáž komínového systému Schiedel ABSOLUT vykonávajte podľa tohto
montážneho návodu a dielčich montážnych návodov, ktoré sú súčasťou dodávky.
Montáži venujte maximálnu pozornosť a vykonajte ju starostlivo. Zabezpečíte tým
bezchybnú funkčnosť systému a jeho dlhú životnosť. Okrem toho dôrazne
upozorňujeme na dodržiavanie platných stavebných predpisov a noriem,
rovnako ako príslušných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce. Pri prerušení
montážnych prác je potrebné komínové teleso vždy zakryť, aby nedošlo k
poškodeniu dažďovými (snehovými) zrážkami alebo stavebnými nečistotami.
Pred začiatkom výstavby:
Pred začatím montáže musí byť známa výška, umiestnenie aj orientácia komínových
dvierok aj ďalších čistiacich a revíznych otvorov, 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 doporučujeme kontakt a konzultáciu s kominárom - revíznym technikom.
Všeobecné informácie pre montážneho pracovníka
⌘ Prefabrikovanú komínovú pätu osaďte do maltového lôžka
⌘ Tvárnice sa spájajú tenkovrstvou maltou (3 ks na 1 meter komína)
⌘ Tenkovrstvú maltu nenanášajte na integrovanú tepelnú izoláciu a tiež na otvory
pre statické zabezpečenie komína
⌘ Profilované rúry dĺžky 1,33 m s hrdlovým spojom sa spájajú škárovacou
hmotou RAPID
⌘ Vystreďovacie dielce centrujú rúru v tvárnici.
Statické zabezpečenie komína.
Komín je potrebné každé cca 4 bm výšky zabezpečiť proti vybočeniu. Ako
zabezpečenie proti vybočeniu sa považuje aj prechod stropnou konštrukciou. Pre
bočné zabezpečenie komína 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 (viac ako
1 m voľnej výšky od roviny strechy) a pod., je možné do otvorov v rohoch tvárnic
vložiť výstuž a zaliať zálievkovou maltou. V ponuke je súprava výstužných tyčí pre
vystuženie 2 diagonálnych otvorov v tvárnici (3 m výstuže), ďalej potom jednotlivé
tyče pre vystuženie komínového telesa.
Ukončenie komína nad strechou - úprava komína nad strechou.
Pokiaľ má byť komín nad strechou ukončený plášťom z vláknitého betónu osadzuje
sa tento plášť až na komín vymurovaný do požadovanej výšky a oplechovaný. Výška
oplechovania musí byť min. 15 cm; v prípade strmých striech a horských oblastí
podľa miestnych skúseností. Plášť sa pred osadením zreže podľa sklonu strechy.
Nedoporučujeme úpravu komínových tvárnic nad strešnou rovinou len
omietnutím. Komínové tvárnice bez povrchovej úpravy môžu spôsobovať vlhnutie
komínového telesa. Odporúčame povrchovo upraviť komínové teleso zateplením a
omietnutím.
Iné:
Pri tvárniciach s inštalačnou šachtou je táto šachta určená pre vedenie niektorých
inštalácii prípadne na odvod/prívod vzduchu, materiály osadzované do inštalačnej
šachty musia odolávať teplotám min. 70°C! Pri použití šachty pre vetranie je
potrebné v päte šachty osadiť - revízne dvierka. V mieste, určenom pre vetranie, je
potrebné vyhotoviť otvory pre prívod/odvod vzduchu do vetracej šachty tvárnice a
do týchto otvorov následne osadiť vetracie mriežky.

Pri výške komína väčšej ako 1,0 m nad strešnou rovinou a
bez navrhnutého statického zabezpečenia, kontaktujte
prosím odborného poradcu fy Schiedel alebo zodpovedného projektanta.
V prípade napojenia malého spotrebiča na tuhé palivo
tzv. peteriek, použite pre zaústenie spotrebiča
redukciu, ktorá zabezpečí rozptýlenie spalín na celý
prierez napojenia dymovodu. V prípade priameho
zaústenia spotrebiča nebudú uznané reklamácie v
súvislosti s prasknutým napojovacím kusom dymovodu a prasknutými vložkami.

1. Prefabrikovaná päta a odvod kondenzátu.
1.1 Naneste maltové lôžko, položte zodpovedajúcu izoláciu proti vlhkosti a naneste
ďaľšiu vrstvu malty.
1.2 Položte na predpripravené miesto s maltovým lôžkom prefabrikovanú pätu.
Nezabudnite, že: vzniknutý kondenzát, prípadne dažďové a snehové zrážky je potrebné
z komína odviesť do kanalizácie. Odvod do kanalizácie musí byť prevedený so
zápachovou uzávierkou – sifónom (je súčasťou prefabrikovanej päty). Pri tom je
potrebné dodržať všetky predpisy pre ochranu životného prostredia. Pre prípadnú
neutralizáciu kondenzátu použite Neutroset. Pri jeho inštalácii dodržte priložený
montážny návod.
2. Stavba komína od prefabrikovanej päty po tvárnicu pre zaústenie dymovodu
2.1 Očistite hrdlo profilovanej rúry od prachu a nečistôt. Styčnú plochu na tvárnici
očistite od nečistôt, v prípade vyšších teplôt povrch navlhčite.
2.2 Naneste do hrdla súvisle dostatok škárovacej hmoty RAPID
2.3 Osaďte na pätu adaptér podľa požadovaného priemeru. Dôkladne preverte v
prípade dvojprieduchového komína s rozdielnymi veľkosťami komínových prieduchov
ich správnu polohu!
2.4 Naneste na adaptér dostatok škárovacej hmoty pre dôkladne tesný spoj.
2.5 Naneste tenkovrstvú maltu aj do priestoru medzi izoláciu a otvor pre statické
zabezpečenie komína.
2.6 Osaďte ďaľšie 2 tvárnice s rovnakým postupom.
3. Postup montáže napojovacieho kusu dymovodu (výška napojenia napr. 1,94 m)
3.1 Vyberte z balenia napojenia dymovodu kratšiu 33 cm rúru a osaďte ju.
3.2 Vystreďovacie dielce použite pre vystredenie osadenej rúry v tvárnici. Rozložte ich
rovnomerne po obvode.
3.3 Naneste do hrdla rúry dostatok škárovacej hmoty pre dôkladne tesný spoj.
Naneste tenkovrstvú maltu aj do priestoru medzi izoláciu a otvor pre statické
zabezpečenie komína a osaďte tvárnicu s vyrezaným otvorom pre napojovací kus
dymovodu
3.4 Osaďte napojovací kus dymovodu s dĺžkou 33 cm pre priemery 14-20 cm a s
dĺžkou 66 cm pre priemer 25 cm
3.5 Rozložte rovnomerne po obvode vystreďovacie dielce
3.6 Naneste do hrdla rúry dostatok škárovacej hmoty pre dôkladne tesný spoj.
3.7 Osaďte tvárnicu a vložte 33 cm rúru
3.8 Vložte do druhého komínového prieduchu profilovanú rúru s dĺžkou 1,33 m
4. Štandardný postup montáže
4.1 Očistite hrdlo profilovanej rúry od nečistôt
4.2 Naneste do hrdla rúry dostatok škárovacej hmoty RAPID
4.3 Naneste tenkovrstvú maltu
4.4 Osaďte tvárnicu, následne ďaľšie 3 kusy
4.5 Vložte do tvárnic profilovanú rúru s dĺžkou 1,33 m
4.6 Rozložte rovnomerne po obvode vystreďovacie dielce
4.7 S vyhladzovačom škár odstráňte zvyšky škárovacej hmoty RAPID
4.8 Postup montáže dodržujte a opakujte až po ďalší napojovací kus alebo až po
ukončenie komínového telesa.
Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že každý spoj rúr musí byť vykonaný
prostredníctvom hrdlového spoja s nanesením dostatočného množstva škárovacej
hmoty RAPID
5. Ukončenie komína
5.1 Použite kónické vyústenie na vymeranie potrebnej dĺžky profilovanej rúry pre
ukončenie
5.2 Použite časť vložky bez hrdla, vyznačte miesto rezu a rezačkou odrežte
požadovaný kus
5.3 Očistite miesto spoja
5.4 Naneste škárovaciu hmotu RAPID
5.5 Osaďte rúru, hladký kus vložky smeruje nahor, naneste škárovaciu hmotu
5.6 Osaďte kónické vyústenie tak aby úplne dosadlo spodnou časťou na kryciu dosku
5.7 Zvyšky škárovacej hmoty v prieduchu odstráňte vyhladzovačom škár
5.8 V prípade napojenia spotrebiča s nasávaním vzduchu cez komínové teleso
(kondenzačný turbo-kotol), odstráňte kryt mriežky. Pri výstavbe je potrebné dodržať
všetky všeobecné zásady a predpisy podľa platnej legislatívy. V prípade otázok ohľadom
statického zabezpečenia, alebo zakladania kontaktujte prosím zodpovedného
projektanta. Uvedené platí aj v prípade zateplenia komínového telesa. Poradiť Vám
môže tiež kominár, projektant, stavebný majster alebo kontaktujte priamo našich
pracovníkov.
Dôležité upozornenie:
Pri prerušení prác na výstavbe komínového telesa, toto vždy prekryte, aby
poveternostná vlhkosť a stavebný odpad nepoškodili komín ani prvky v ňom.
Zabezpečte rozostavané komínové teleso aj staticky!.

Podmienky záruky:
Firma Schiedel poskytuje záruku len na komíny postavené z originálnych
materiálov Schiedel. Záruka je poskytnutá 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 - revíznym technikom a
bola naň vystavená revízna správa v zmysle platných predpisov.
Pokyny pre ochranu a bezpečnosť pri práci:
Pri rezaní a vŕtaní sú potrebné ochranné opatrenia. Treba používať rezanie za
mokra alebo odsávanie prachu. Veľa stavebných produktov, ako aj komínové prvky,
sa vyrábajú za použitia prírodných surovín, ktoré obsahujú čiastočky kryštalického
kremeňa. Pri strojovom opracovaní produktov, ako je rezanie alebo vŕtanie, sa
uvoľňujú čiastočky kremeňového prachu, ktoré vnikajú do pľúc a môžu
spôsobiť zdravotné problémy.

Záručné podmienky Schiedel ABSOLUT
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 priemyselné účely.
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. Zistená vada musí byť oznámená písomne bezodkladne ihneď po jej zistení a to
doporučeným listom alebo elektronickou poštou s potvrdením doručenia spoločnosti.
2. 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
f. V prípade, že komínový systém bol postavený dodávateľsky, je potrebné priložiť k
listu faktúru montážnej spoločnosti
5. Zánik záruky
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.
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.

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.
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.
Vyobrazené napojenia sú aj z iných komínových systémov, nielen z ABSOLUT,
preto sú vyobrazené iné typy vložiek.

1. Montáž päty a napojenie odvodu vlhkosti

1

Pripravte pod pätu maltové
lôžko, do ktorého položte
izoláciu proti vlhkosti..
Opätovne naneste maltové
lôžko.

2

Osaďte pätu a zrovnajte ju
do roviny.. Ak je možnosť
napojenia odvodu vlhkosti
do kanalizácie, urobte ho

3

Pre stavbu tesného a úsporného 4
komína neváhajte použiť deliaci
prvok pre prerušenie teplného
mostu

Očistite spoj na päte špongiou

7

Naneste škárovaciu hmotu
na adaptér

8

Na pätu naneste tenkovrstvú
maltu.

2. Montáž napojovacieho adaptéra

5

Naneste škárovaciu hmotu v
dostatočnom množstve

6 Osaďte zodpovedajúci adaptér
podľa požadovaného priemeru

3. Montáž od päty po napojenie dymovodu

9

Do malty osaďte tvárnicu.
POZOR: V prípade dvojprieduchovej varianty (rôzny
priemer komínového prieduchu)
postupujte podľa požiadaviek
projektu alebo investora!

10

Vložte do tvárnice profilovanú
vložku s dĺžkou 66 cm (z balenia
napojovacieho kusu dymovodu)

11

Zatlačte do izolácie vystreďovacie
dielce (3 ks)

12 Položte šablónu a vyznačte miesta
rezov.

14

Tepelnoizolačnú vrstvu
prerežte ručne pílkou.

15

Osaďte tvárnicu s vyrezaným
otvorom pre napojovací kus
dymovodu.
Pre vyrezanie použite priložené
šablóny.

16 Po nanesení škárovacej hmoty
vložte napojovací kus dymovodu
L=33cm do priemeru 14 cm
L=66cm pre priemer 16 -20 cm

4. Montáž napojenia dymovodu

13

Prerežte stenu tvárnice
po izolačnú vrstvu.

17

Zatlačte vystreďovacie diely.

Do maltového lôžka z tenkovrstvej 20 Osaďte profilovanú rúru
(1,33 m) pre druhý priemalty položte ďaľšiu tvárnicu.
duch.

18

Naneste dostatočné množstvo
škárovacej hmoty.

19

22

Naneste dostatočné množstvo
škárovacej hmoty RAPID.

23 Naneste tenkovrstvú maltu, otvory 24 Osaďte 4 tvárnice do tenkovrstvej
v rohoch tvárnice musia zostať
malty.
voľné!.

5. Štandardný postup montáže

21

Očistite hrdlo šamotovej vložky.

Upozornenie
Pri výške komínového
telesa viac ako 1 m nad
strešnou rovinou kontaktujte prosím
zodpovedného projektan ta alebo
odborných poradcov spoločnosti
Schiedel.

25

Do otvoru spustite opatrne
profilovanú vložku.

26

Zatlačte vystreďovacie diely..

27

Zvyšky škárovacej hmoty vytlačenej
zo spoja do prieduchu odstráňte
vy- hladzovačom škár.

Pri nehorľavom strope je
požadovaný odstup kvôli dilatácii
30 mm

30

Pri horľavom strope je
požadovaný odstup horľavých
častí stavby 50 mm

6. Prechod stropom a strechou

28

Otvor v strope, rozmerovo väčší 29
z každej strany o 3 cm, vyplňte
minerálnou vlnou.

31

Statické zabezpečenie komína
(KOP) v strešnej rovine proti
vychýleniu.

7. Montáž čistiach a revíznych dvierok
Ak inštalujete čistiace dvierka
do podkrovia alebo na najvyššie
poschodie, postupujte podľa
pokynov na rezanie otvoru
(obrázky 11–14). Potom osaďte
napojovací kus dvierok(z balenia
PA) a postupujte podľa pokynov
na obrázkoch 16 a 17.
32 Pribite dvierkový rám.

33

Osaďte štandardný revízny uzáver. 34
(Je spôsobilá len do 200°C teploty
spalín.

V prípade tuhých palív použite
zodpovedajúci uzáver.

8. Montáž kónického vyústenia

35

39

Položte nad prieduch na dosku
kónické vyústenie a odmerajte
potrebnú dĺžku zvyšku vložky.

36 Použite časť vložky bez hrdla, 37
vyznačte miesto rezu a rezačkou
odrežte požadovaný kus.

Naneste tmel na zrezanú vložku 40
pre spojenie s kónusom

41
Osaďte vložku, hladký kus vložky
smeruje nahor, naneste škárovaciu
hmotu.

Očistite miesto spoja.

38 Naneste škárovaciu hmotu
RAPID.

Zvyšky škárovacej hmoty v
prieduchu odstráňte
vyhladzovačom škár.

42

Osaďte foliu so sieťkou , aby ste
uzavreli napojenie dymovodu pre
vykonanie blower-door testui.

46

V prípade napojenia spotrebiča s
nasávaním vzduchu cez komínové
teleso
(kondenzačný
kotol),
odstráňte
kryt
mriežky
(pri priem. 12 a 14 cm).

9. Finalizácia napojenia dymovodu

43

Možné
napojovacie
spotrebičov.

výšky 44 Osaďte čelnú dosku

45

Komín omietnite.

10. Napojenie dymovodov na komínové teleso

47

Štandardné napojenie bez použitia prechodového kusu (redukcie) pre pevné 48
palivá. Odporúčame použiť originálne produkty od spoločnosti Schiedel. Pri
nesprávne urobenom napojení hrozí prasknutie napojenia dymovodu. Priestor
medzi dymovodom a napojením utesnite keramickou šnúrou.

Štandardné napojenie pre plyn – varianta pripojenia kondenzačného kotla s
uzavretou spaľovacou komorou. (Maxim.teplota spalín do 200°C) Osaďte sadu
adaptérov po ich prispôsobení podľa zvláštneho, priloženého montážneho
návodu. (Pre Ø 12 in 14 cm.)

11. Rôzne

Na zatepľovacie prvky izolácie
naniesť celoplošne vrstvu
lepidla a obložiť teleso
komína.

Sieťku spolu s rohovníkmi
nalepiť maltou stavebným lepidlom.

Po celej ploche izolácie
naniesť maltu a zarovnať
plochu. Odporúčame zatepliť
plochu komína v celej ochladzovanej oblasti a impregnovať kvôli pôsobeniu poveternostných vplyvov - vlhkosti.

Do poslednej tvárnice
opatrne vtlčte hmoždinky z
pripevňovacej sady, položte
dosku a pritiahnite skrutky
pre uchytenie dosky opatrne
rukou. Nedoťahujte na pevno
kľúčom!

Rozmery päty a výšky

Riešenie pre prívod externého vzduchu

Napojovacie výšky dymovodu,
ak neskrátite štandardné komponenty
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