Montážny návod Schiedel MULTI
5. Prevedenie komínového ústia

Pred montážou kónického vyústenia musí by osadená krycia doska prípadne komínový pláš s krycou doskou.

E. Komínový pláš - úprava komínovej hlavy

kónus

ROTEMPO
kónus

profilovaná vložka

privetrávacia krycia doska

prívod vzduchu
šírka > 3,5 cm
hrana atypického opláštenia

krycia doska
s prívodom vzduchu
montážne oká
(po osadení odstráni )

5.5 Osadi kónus a odmera potrebnú dĺžku
poslednej vložky.

5.6 Použijeme hladký koniec profilovanej
rúry, naznačíme a skrátime.

5.7 Osadíme poslednú vložku. Na jej koniec
dôkladne nanesieme škárovaciu hmotu
ROTEMPO.

5.8 Kónus navlečieme na vložku tak, aby
dosadol na kryciu dosku.

E.5 Komínový pláš osadíme a aretačnými
skrutkami vyrovnáme.

E.6 Osadíme kryciu dosku.

E.7 Diagonálne priskrutkujeme, vyčnievajúce
závitové tyče opatríme krídlovými matkami.

E.8 Pri opláštení prevádzanom na mieste
majte na pamäti: opláštenie musí siaha
max. po horný okraj komínovej tvárnice.

5.1 Dve závitové tyče zoskrutkova s
výstužou a diagonálne osadi do armovacích
kanálikov v poslednej tvárnici.

5.2 Armovacie kanáliky zalia zálievkovou
maltou. Pozor na vystredenie výstuže v
kanálikoch.

5.3 Na maltové lôžko osadi kryciu
privetrávaciu dosku.

5.4 Kryciu privetrávaciu dosku priskrutkova ,
vyčnievajúce závitové tyče opatri krídlovými
matkami, zvyšné otvory opatríme
umelohmotnými čiapočkami.

E.1 Zistíme dĺžky šikmého rezu komínového
pláš a.

E.2 Dĺžky prenesieme na komínový pláš .

E.3 Zrežeme uhlovou brúskou.

E.4 Nanesieme maltové lôžko.

pláš z vláknitého betónu

doska

maltové lôžko

statická súprava pre zaistenie komínovej hlavy

  
ž  
 
    
 

výmena krovu - ako postranné
a vrchné zaistenie

4. Štandardný postup montáže

4.5 Ochranné viečko vyberieme pomocou
vyhladzovača škár s magnetom.

obmurovka
(zadné odvetranie)

C. Horný čistiaci otvor (iba v prípade potreby)

4.6 Osadíme profilovanú rúru
(L - 66 cm).

4.7 Škáry zahladíme vyhladzovačom škár.

4.8 Štandardný postup opakova až po ústie
komína.

C.1 Osadíme revízny uzáver do T-kusu pre
napojenie dvierok.

C.2 Na tvárnicu osadíme komínové dvierka.

D. Omietka

C.3 Dvierka začistíme.

D.1 Pri nanášaní omietky dáva pozor na
styk so susediacou stenou.

B. Prechod stropom, strechou
tvárnice

Iba v prípade potreby
- vrchné čistiace dvierka
s revíznym uzáverom,
ako aj ohybová výztuž

drevené trámy
s min. 5 cm
odstupom od tvárnic

1. bočné a najvyššie
zaistenie
2. bočné zaistenie

revízny uzáver

nehor avá izolácia

4.1 Do drážky profilovanej rúry dôkladne
nanesieme škárovaciu hmotu ROTEMPO.

dvierka

4.2 Na profilovanú rúru osadíme ochranné
viečko.

4.3 Nanesieme tenkú vrstvu malty.

4.4 Osadíme dve komínové tvárnice.
B.1 Otvor v stropnej konštrukcii musí by
na každej strane o 3 cm väčší. Medzera sa
vyplní nehor avou izoláciou.

3. Prevedenie miesta pre napojenie spotrebiča

B.2 Odstup od drevených konštrukcií musí
by min.5 cm.

B.3 Komín musí by zabezpečený proti
vybočeniu.

B.4 Držiaky pre bočné zaistenie pri
prechode krovom.

(príklad pre výšku pripojovacieho miesta 1,86 m)

B. Mriežky prívodu vzduchu

A. Pripojenie dymovodu

≥

MULTI - napojovací diel:
orientáciu a výškové
umiestnenie
zosúladi s projektom

3.5 Vyrežeme otvor uhlovou brúskou.

3.6 Osadíme profilovanú rúru.

3.7 Na pripojovací diel nanesieme Schiedel
ROTEMPO.

3.8 Vonkajšiu čas napojovacieho
dielu začistíme maltou (otvor chránime
ochranným krytom).

základová doska
(iba v prípade,
ak je výška komína
nad strechou 1,5 - 3 m,
je súčas ou statickej súpravy).

A.1 Do napojovacieho dielu osadíme
adaptér. Použijeme mazaciu pastu.

A.2 Na gumový adaptér osadíme filcový
krúžok.

A.3 Dymovod potrie mazacou pastou
po obvode a zasunieme do gumového
adaptéru.
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I. PREFABRIKOVANÁ KOMÍNOVÁ PÄTA A ODVOD KONDENZÁTU

3.1 Na tvárnici naznači otvor 21 x 21 cm.

3.2 Uhlovou brúskou vyreza otvor pre
pripojenie spotrebiča.

3.3 Miesto napojenia naznači na nasucho
osadenú vložku.

3.4 Na profilovanú rúru vyznačíme otvor
11,5 x 14,5 (v x š).

2. Montáž po osadení prefabrikovanej komínovej päty až po napojovací diel MULTI

2.1 Na profilovanú rúru položíme ochranné
viečko.

2.2 Nanesieme tenkú vrstvu malty.

2.3 Osadíme dve komínové tvárnice.

2.4 Ochranné viečko vyberieme pomocou
vyhladzovača škár s magnetom, škáry
zahladíme, kroky 1.4 - 2.4 opakujeme až
po miesto napojovacieho dielu MULTI.

I.9 Kryt z päty komína centricky pripevníme.

I.10 Osadíme krúžok pre vyrovnanie tlaku
zo sady MULTI.

I.11 Sifónovú hadicu nasadíme na výtokové
koleno pomocou svorky, otočíme v smere
výtoku.

I.12 Výtokové koleno opä nasadíme
na obrubu, svorku vytiahneme, obrubu
osadíme.

I.5 Vytvoríme otvor pre napojovací diel PA
MULTI (šírka vyrezaného otvoru 16 cm).

I.6 Na tenkú vrstvu malty osadíme tvárnicu
s otvorom.

I.7 Nasledujúcu tvárnicu osadíme do malty.

I.8 Osadíme napojovací diel na dvierka zo
súpravy PA. Hadica pre kondenzát vyčnieva
cez otvor v soklovej doske.

I.1 Pripravíme maltové lôžko, položíme
hydroizoláciu, nanesieme maltu MG II,
osadíme komínovú tvárnicu.

I.2 Na komínovej tvárnici vyznačíme otvor
(16 x 16) a vyrežeme.

I.3 Nanesieme tenkú vrstvu malty a
osadíme komínovú tvárnicu s otvorom.

I.4 Osadíme soklovú dosku.

MULTI s murovanou pätou

1.1 Pripravi maltové lôžko, položi
hydroizoláciu, nanies maltu, osadi
prefabrikovanú pätu komína na maltu.

1.2 Pripravíme odvod kondenzátu do
kanalizácie.

1.3 Osadíme krúžok pre vyrovnanie tlaku
zo súpravy MULTI.

1.4 Do drážky profilovanej rúry nanesieme
dostatočné množstvo tmelu ROTEMPO.

Realizácia prefabrikovanej päty komína pozostáva z:

VŠEOBECNÉ ZÁSADY:
Prosím venujte pozornos !
z Schiedel MULTI je zariadenie na podtlak, s keramickou vnútornou rúrou pre
spaliny do 200°C.
z Vyhotovte Schiedel MULTI pod a priloženého návodu. Zrealizujte výstavbu
so všetkou starostlivos ou. Tak si zabezpečíte bezchybnú funkciu a dlhú
životnos .
z Okrem toho vás výslovne upozorňujeme na dodržiavanie platných stavebných
predpisov a noriem ako aj príslušných bezpečnostných predpisov a
všeobecne známych pravidiel pre výstavbu (doba tuhnutia malty, podopretie
vo nej časti komína, prekrytie konštrukcie po prerušení stavby, vplyv teplôt
na použitý materiál,...).
Pred začiatkom stavby:
z Pred začatím osadzovania musí by známa výška napojenia čistiacich dvierok
a napojenia dymovodu.
z Takisto poloha čistiaceho otvoru musí by v súlade s oblastnou kominárskou
spoločnos ou (pod / nad strechou).
z K statickému zaisteniu môže by pod a potreby dodaná neohybná spojka
pre vo ne stojace diely pod alebo nad strechou. Pri rýchlej výstavbe je to
obzvláš dôležité.
Informácie pre stavebníka:
z Prefabrikovaná päta komína bude osadená do maltového lôžka.
z Komínové tvárnice (3 ks = 1m) budú ukladané na tenkú vrstvu malty.
Zvyšky malty sú zahladené.
z Profilované rúry L = 0,66 m budú osadené so škárovacou hmotou
ROTEMPO.
z Vystre ovacia objímka po obvode rúry centruje profilovanú rúru
radiálne ako aj vertikálne v komínovej tvárnici.
z Nezabudnite na vytvorenie otvorov pre nasávanie! Mriežky sa uchytávajú

prostredníctvom hmoždiniek. Vyrežte otvor 12x12 cm. V prípade pochybností
kontaktujte prosím odborného poradcu Schiedel.

z Ak otvory v doske pre jej uchytenie nie sú v súlade s otvormi v tvarnici, osaďte
dosku do maltového lôžka

Dôležité!
z Povrch rúry musí by zbavený nečistoty a prachu.
Škárovací tmel ROTEMPO vždy nanášajte v
dostatočnom množstve.
z Prefabrikovaná komínová päta je odborne
pripevnená (uhol sklonu menší ako 60°), päta
je osadená zvislo, lano a ochranné puzdro je
odstránené.
z Zdvíhanie a pohyb zá aže sa musí vždy uskutočni
pomocou žeriavu.
z Pri prerušení osadzovania je MULTI vždy zakrytý, aby bol
chránený pred vniknutím vody alebo stavebného odpadu.

Pokyny pre ochranu a bezpečnos pri práci:

Ochrana
očí

MULTI - súprava
Obsah:
Schiedel ROTEMPO, čelná doska,
kónické vyústenie, revízny uzáver,
montážny návod, ručná pumpa na tmel,
ochranné viečko

MULTI - napojovací diel PA - päta
Obsah:
napojovací diel - dvierka L = 66 cm,
sifónová hadica

MULTI RA súprava
Obsah:
napojovací diel dymovodu L = 66 cm,
Steck adaptér a príslušenstvo
(iba pri priemere 12: RA L = 33 cm a profilovaná rúra L
= 33 cm)

MULTI - uzáver päty komína
Obsah:
uzáver päty, k úč od čistiacich dvierok,
upevňovací materiál,

MULTI PA sada - vrchná (iba pod a potreby)
Obsah:
napojovací diel - dvierka L = 66 cm
revízny uzáver
komínové dvierka

MULTI - Soklová doska

Ochrana
sluchu
°

z Proti spadnutiu malty je pri výstavbe komínových
tvárnic vnútro rúry vždy chránené ochranným
krytom.
z Nasleduje kovový obklad ako ochrana proti
poveternostným vplyvom pre vo ne stojace diely nad
strechou, tieto sú odvetrané.
Prosím venujte pozornos :
z Stekajúci kondenzát a zrážky sú odvedené odvodňovacím kanálom.
z Päta komína obsahuje sifón. Tento je pravidelne kontrolovaný a čistený.
z Pre prípadnú neutralizáciu kondenzátu použite Neutroset. Pri jeho inštalácii sa
držte priloženého montážneho návodu.
z Parotesná zábrana nesmie pokrýva viac než 50% plochy (povrchu) komína.
z Pred uvedením komína do prevádzky je nutná revizia komína, doložená
príslušnou správou a umiestnením revízneho štítku.
z V nadstrešnej časti komína a v priestore, kde komín prechádza nevykurovanými
čas ami objektu, doporučujeme obloži
komín tepelnou izoláciou.
Tenkovrstvá
malta musí by
po celej ploche
tvárnice.

Pri variante bez prefabrikovanej päty je nutné
k základnej sade objedna :

Pri rezaní a vŕtaní sú potrebné ochranné
opatrenia. Treba používa rezanie za mokra alebo
odsávanie prachu.
Ve a 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 uvo ňujú čiastočky kremeňového prachu,
ktoré vnikajú do p úc a môžu spôsobi zdravotné
problémy.

Respirátor
P3/FFP3

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.

Prosím odovzdajte tento montážny návod po dokončení
montáže kúrenárom, prípadne alším profesiám.

MULTI - súprava komínovej hlavy
Obsah:
komínová hlava s prívodom vzduchu, armovacia sada,
malta s litrovou nádobou a odmerkou
1
2
3
4

-

napojovací diel
adaptér vonkajší (prívod vzduchu)
vymedzovací krúžok pre omietku
adaptér vnútorný (odvod spalín)
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Technické zmeny vyhradené SK 12.2020

Prosím
bezpodmienečne
dbajte na:
Zabezpečenie odvodu
kondenzátu.

MULTI s prefabrikovanou pätou

1. Prefabrikovaná komínová päta a odvod kondenzátu

V prípade, že je komínový systém
Schiedel MULTI plánovaný ako pretlakový,
je potrebné zameniť uzáver dvierok!

Podtlaková verzia

Pretlaková verzia

