
Zásady montáže
izostatickej vložky

Pred montážou dôkladne očistite
hrdlo vlhkou špongiou

Naneste lepidlo rovnomerne
a dôkladne na hrdlo vložky

Vlhkou špongiou zotrite dôkladne
lepidlo z vnútorných stien vložky

Správne zlepená vložka
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Návod pre montáž izostatického komína Universal Plus

Návod na vytvorenie šalungu pre
kryciu dosku odliatu z betónu

1 - Betónová tvárnica

2 - Keramická izostatická vložka

3 - Nasávanie splodín z komína

4 - Dymovod zo spotrebiča

5 - Komínová redukcia

6 - Dilatačné šnúrové tesnenie

7 - Minerálna vlna

Technický lístok v balení

Potrebné náradie

Lepidlo

Pred montážou si pozorne prečítajte návod.

Po ukončení výstavby je nutné celý komín

omietnuť  cemento - vápenatou  stierkou

o hrúbke minimálne 1,5 mm.
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Pozor: Od všetkých horľavých materiálov je potrebné vykonať odizolovanie tvrdenou
            minerálnou vlnou o hrúbke 5 cm.
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Pod prvou tvárnicou osaďte hydroizoláciu a urobte do tvárnice

otvor š=22, v=12 cm pre umiestnenie vetračnej mriežky.

Prvá tvárnica musí byť osadená do  vodováhy a zaliata betónom.

Po prituhnutí namontujte do vodováhy a na presný stred tvárnice

kondenzačnú misku. Tá bude základom pre rovinu komína.

Vložte izoláciu podľa obrázku 1 polmesiac.

Prilepte dielec pre dvierka  lepidlom na

keramické vložky. 

Na vrchné hrdlo dymovodu naneste lepidlo. 

Pred osadením napojenia dymovodu si zmerajte jeho výšku

a podľa potreby odrežte rovnú keramickú rúru na daný rozmer. 

V druhej tvárnici urobte otvor š = 24, v = 24 cm.

Pre nanášanie lepidla na tvárnicu použite šablónu.

Pozor: Nezalepte odvetrávací kanál. 

Pri každej ďalšej tvárnici vkladaje izoláciu podľa obrázku. 

V pokračujúcich tvárniciach pre dymovod  urobte otvor š = 26,

v = 29 cm. Otvor dopasujte pomocou šablóny a malty.

Vsuňte izoláciu tak ako v bode 4. Potom namontujte dymovod.

POZOR: Napojenie kotla do dymovodu musí byť dilatačné.

Montujte ďalej tvárnice a vložky do danej výšky komína.

Dodržte protipožiarne izolačné pokyny.

Na poslednú tvárnicu namontujte krycí plech a betónovú dosku.

Poslednú vložku odrežte tak, aby vytŕčala 25 cm nad kryciu dosku.

Ak nebudete  montovať  nikdy  striešku,  odrežte  vložku  na 18 cm.

Rezerva  7 cm  slúži  na  domontovanie striešky. Osaďte kónusovú

hlavicu  a  zalepte  ju  silikónom tak, aby ostala medzera od dosky

na  odvetrávanie.  Po zaschnutí namontujte striešku alebo upravte

výšku poslednej vložky podľa potreby.18- 25 cm

KomínySK


	Stránka 1

