Montážny návod VermiS
Komínový systém
Schiedel ICS alebo
Schiedel PERMETER

Tepelne odolný
Montážny tmel

Bezpečná odstupová
vzdialenosť horľavých
častí stavby

VermiS—prestup
pre napojenie izolačných
vrstiev stavby

Vermikulitový diel VermiS slúži na bezpečné napojenie izolačných fólii na kovové
komíny.
Vermikulitové dosky musia byť chránené pred priamym pôsobením vody.
Pri použití vermikulitového prestupu VermiS musí byť dodržaný predpísaný odstup
horľavých konštrukcií od vonkajšieho povrchu komínového telesa tak ako to
deklaruje výrobca komínového systému vo svojich DoP (deklarácia o vlastnostiach).

(1) Vzdialenosť s prevetrávanou medzerou
(2) Vzdialenosť v izolovanom prestupe v závislosti na jeho hrúbke
Podrobnejšie viď. IDS—Informačné dátové listy, dostupné na www.schiedel.sk
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Montážny návod VermiS

1. VermiS sa skladá z 4 segmentov,
montážneho tmelu a sťahovacej pásky.

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

3. Pred začiatkom montáže prestupu je
potrebné štvrtinové segmenty zlepiť tmelom tak, že vzniknú dva diely. Lepený spoj je
možné zosiliť pomocou priložených
skrutiek

4. Lepené diely k sebe priložíme, aby sa navzájom podopierali a necháme tmel
zatuhnúť.

5. Na obe časti nanesieme tmel po obvode,
na styčné plochy segmentov a na plochu,
ktorá bude v styku s komínovým plášťom.

6. Obe časti priložíme na komín a zaistíme
sťahovacou páskou. Sťahovaciu pásku po zatuhnutí tmelu odstránime. Lepený spoj je
možné zosiliť pomocou priložených
skrutiek,
ktoré
sa
skrutkujú
do
predvŕtaných otvorov.
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Sada VermiS, obsah:
Diely VermiS (4 ks) • kartuša
spojovacieho tmelu (1 ks) • páska so
sponou (2 m)
• spojovacie skrutky (8 ks) • montážny
návod (1 ks)
Výška dielov VermiS: 400 mm.

Náhradné (doplnkové) diely k sade
VermiS – (2 ks)
Výška dielov VermiS: 400 mm
Vnútorný priemer
komína
[mm]

Komínový systém

Názov náhradných
dielov

Obj. znak SAP

Nominálny priemer
(vonkajší plášť
komína) (mm)

150

ICS 25, PM 25

VermiS 202 SP

152170

202

180

ICS 25, PM 25

VermiS 232 SP

152171

232

200
150

ICS 25, PM 25
ICS 50, PM 50

VermiS 252 SP

152172

252

180

ICS 50, PM 50

VermiS 282 SP

152173

282

200

ICS 50, PM 50

VermiS 300 SP

152174

300

Silicon 28 SP

152175
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