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1. Založení / vybudování základu

Vložku obalte dílem izolace a zajistìte kusem
drátu, aby držela na svém místì.

A) vybudování základu

Na spodní hranu vnìjší tvarovky naneste
dostateèné množství malty tak, abyste nezakryli
ventilaèní otvory v rozích tvarovky, které musí
zùstat po celé délce komína volné k zajištìní
vnitøní ventilace systému.

Pøipravte rovnou plochu nebo podstavec v úrovni
budoucí podlahy.
Takto vzniklý základ odizolujte proti vlhkosti.
Podle typu komínového systému uložte na tento
základ komínovou patu (v pøípadì stavby bez
komínové paty uložte do maltového lože první dvì
komínové tvárnice)
B) osazení komínové paty a vložky pro pøipojení
komínových dvíøek
Na dno komínové paty vložte do øídké malty
šamotovou jímku na kondenzát tak, aby boèní otvor
na odvod kondenzátu smìøoval do èela komínové
paty.
Z èelní strany vložte do boèního otvoru šamotové
jímky trubièku na odvod kondenzátu. Trubièka musí
ústit do obdélníkového tvoru u dna komínové paty.
Namíchejte si šamotovou spárovací hmotu podle
návodu. Tuto hmotu si pøipravte vždy v malém
množství, aby nedošlo k jejímu zatvrdnutí.
Zbavte zámek šamotové jímky všech neèistot a
prachu a naneste na nìj spárovací hmotu v
dostateèném množství.
Pøipravte si šamotovou vložku pro pøipojení dvíøek a
zbavte její okraje všech neèistot a prachu;
doporuèujeme zámek na obou stranách pøedem
navlhèit.
Takto pøipravenou šamotovou vložku umístìte dovnitø
komínové paty tak, aby sedìla na jímce pro
kondenzát. Vložku smìøujte tak, aby okraj, kde vnitøní
hrana zámku pøesahuje, smìøoval dolù.
Vytlaèenou pøebyteènou spárovací hmotu otøete, aby
byl vnitøní povrch vložky hladký.
Pøipravte si jednu desku tepelné izolace a pøiložte ji k
šamotové vložce pro pøipojení komínových dvíøek.
Desku nad dvíøky naøíznìte tak, aby šla v oblasti
mimo dvíøek zcela ovinout kolem šamotové vložky.
Takto ovinutou izolaci zajistìte drátem proti rozvinutí.
Izolaci po bocích otvoru pro komínová dvíøka oøíznìte
až u spoje s kruhovou trubkou.
Pøipravte si vnìjší komínovou keramickou tvarovku a
vhodným zpùsobem (vyøíznutím, vyseknutím) do ní
udìlejte otvor.
Sestavte dvì spodní tvárnice tak, aby jejich odøíznutá
èást umožòovala pøístup k otvoru pro komínová
dvíøka.
Pøipravte si dostateèné množství zdicí malty podle
návodu, pøi nanášení na hranu paty nebo komínové
tvarovky dbejte na to, abyste nenanesli maltu do
rohových ventilaèních otvorù. Tvárnice po usazení
vždy srovnejte podle vodováhy. Tvárnice se na sebe
pokládají køížem kvùli vazbì, další tvárnice musí mít
otvor ve své èelní stìnì.

2. Stavba tìla komínu
A) Standardní postup montáže
Pøi montáži systému postupujte tak, že vždy nejdøíve
umístíte vnitøní šamotovou vložku, následnì ji obalíte
izolací a pak obezdíte vnìjší tvarovkou.
Zámek šamotové vložky oèistìte od všech neèistot a
prachu, zámek doporuèujeme pøed nanesením
spárovací hmoty navlhèit.
Na zámek naneste dostateèné množství spárovací
hmoty tak, aby po nasazení dalšího dílu vložky došlo
k jejímu vytlaèování ven ze spáry.

Usaïte do tohoto lože další vrstvu vnìjších
keramických tvarovek, zajistìte jejich lícování se
spodní øadou, svislost a vodorovnost podle
vodováhy. Jednotlivé øady tvarovek musí být vùèi
pøedcházející øadì vždy pootoèeny o 90°, aby
byla zajištìna vazba komínového zdiva.
Spáru mezi tvarovkami zalijte nebo zaplòte øidší
maltou.
Vlhkou houbou otøete vytlaèenou spárovací
hmotu uvnitø šamotové vnitøní vložky, aby byl
vnitøní povrch kouøovodu hladký.
Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete
požadované výšky.
Podle typu komínové hlavy se usazují jednotlivé
krycí desky B, C, D.
U hlav typu B a D musí mít vnìjší obezdívka
výškový pøesah nad horní hranou vnitøního
komínového zdiva (keramických tvarovek)
minimálnì o 3 cm aby se zajistila ventilace z
rohových prùduchu skrz vnitøní kruhový otvor v
krycí desce pod krycím litinovým komínovým
límcem.
U hlavy typu C se krycí deska usazuje na
maltové lože, které je naneseno mimo ventilaèní
prùduchy tak, aby se opìt zajistilo volné
proudìní vzduchu ventilaèním otvory ven z
komína.
Odchylky kouøovodu s prùmìrem 160mm. Vnìjší
keramická tvarovka je stejná jako u prùmìru
200mm, vnitøní šamotová vložka má prùmìr
160mm, ale tepelná izolace je silná 50mm.
Postup montáže je shodný jako u kouøovodu
200mm, vìtší mezera mezi vnitøní užší vložkou a
stejnou vnìjší keramickou tvarovkou je vyplnìna
silnìjší tepelnou izolací.
B) prostupy stropem nebo støechou
V konstrukci stropu je tøeba pøipravit otvor, který
je na každé stranì minimálnì o 3 cm vìtší v
pøípadì betonové konstrukce a min. o 5 cm vìtší
v pøípadì døevìné konstrukce, než je vnìjší
rozmìr komínu.
Do takto vzniklého dilataèního otvoru se vkládá
nehoølavá izolace.
Odstup všech døevìných konstrukcí stropu èi
podlahy od vnìjší stìny komínového systému
musí být min. 5cm, u betonových konstrukcí min.
3cm.
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3. Montáž hlavy
A) zakonèení hlavou „B"
U komínové hlavy typu „B"
komínové tìleso obezdívá
normálním cihlovým zdivem
dle výbìru uživatele.
Do pùdního prostoru pod úrovní
støechy osaïte krakorcovou
desku hlavy „B”
Na této desce dále pokraèujte
s normální stavbou komínového tìlesa.
Celé takto vzniklé tìleso komínu obezdìte cihlovým
zdivem dle vašeho výbìru, zejména v pøípadì
lícovek dbejte na dodržování pravidelných spár a
symetrického rozmístìní cihel.
Na konec komínové hlavy se usazuje krycí deska
hlavy „B". Vnìjší obvodové zdivo musí mít pod touto
deskou pøesah vùèi vnitønímu komínovému zdivu z
keramických tvarovek minimálnì 3 cm pro zajištìní
volných prùduchù v jejich rozích.
Poslední keramická vložka procházející krycí deskou
všech hlav se uøízne 6 cm nad vrchní hranou krycí
desky . Na tuto vložku se spárovací hmotou lepí
komínový límec,který zabraòuje zatékání vody do
izolace. Mezi spodní hranou límce a horní plochou
krycí desky musí být zachována mezera pro ventilaci
1-2 cm.
Podle pøání lze osadit komínový límec vèetnì
klobouku omezujícího padání srážek a neèistot do
komínového prùduchu.
B) zakonèení hlavou „C”
Se zdìním tvarovek komínového
tìlesa pokraèujeme skrz støechu
až do dosažení požadované
výšky komína
Nakonec ukládáme krycí desku.
Tuto desku podmaltujeme pouze
podél stran tvarovky - nikoli
v rozích. Zde vznikne prostor pro
odvìtrání komínového tìlesa.
Takto vzniklé tìleso komínové hlavy typu „C" se
mùže rovnou omítat bez nutnosti zateplení hlavy.
Tato hlava mùže být povrchovì upravena i jiným
zpùsobem podle pøání investora. Po zaschnutí
omítky lze lepit na flexibilní lepidlo páskový obklad.
Poslední keramická vložka procházející krycí deskou
všech hlav se uøízne 6 cm nad vrchní hranou krycí
desky. Na tuto vložku se spárovací hmotou lepí
komínový límec,který zabraòuje zatékání vody do
izolace. Mezi spodní hranou límce a horní plochou
krycí desky musí být zachována mezera pro ventilaci
1-2 cm. Podle pøání investora lze osadit komínový
límec vèetnì klobouku omezujícího padání srážek a
neèistot do komínového prùduchu.

C) zakonèení hlavou „D”
Pøerušíme zdìní tvarovek
komínového tìlesa a do maltového
lože usadíme krakorcovou
desku hlavy „D". Následnì
pokraèujeme ve zdìní stejnì
jako dosud.
Po vyzdìní každého páru
komínových tvarovek usadíme
na krakorcovou desku do
maltového lože prsteny
hlavy „D” a zbývající prostor
vyplníme prostým betonem.

ASV

komínový
systém

Maltové lože tvoøí budoucí spáru, a proto dbáme
na to, aby spára byla všude stejná. Následnì
spáru uhladíme, nebo vyspárujeme spárovací
hmotou. Poslední prsten usadíme tak, aby byl
minimálnì o 3 cm vyšší než poslední tvarovka
komínového tìlesa, aby zde vznikl prázdný
prostor pro odvìtrání tìlesa komína.
Krycí desku hlavy „D" osadíme stejným
zpùsobem jako prsteny. Poslední keramická
vložka procházející krycí deskou všech hlav se
uøízne 6 cm nad vrchní hranou krycí desky . Na
tuto vložku se spárovací hmotou lepí komínový
límec,který zabraòuje zatékání vody do izolace.
Mezi spodní hranou límce a horní plochou krycí
desky musí být zachována mezera pro ventilaci
1-2 cm. Podle pøání investora lze osadit
komínový límec vèetnì klobouku omezujícího
padání srážek a neèistot do komínového
prùduchu. Krycí desku hlavy „D" osadíme
stejným zpùsobem jako prsteny. Poslední
keramická vložka procházející krycí deskou
všech hlav se uøízne 6 cm nad vrchní hranou
krycí desky . Na tuto vložku se spárovací
hmotou lepí komínový límec,který zabraòuje
zatékání vody do izolace.
Poslední keramická vložka procházející krycí
deskou všech hlav se uøízne 6 cm nad vrchní
hranou krycí desky. Na tuto vložku se spárovací
hmotou lepí komínový límec,který zabraòuje
zatékání vody do izolace. Mezi spodní hranou
límce a horní plochou krycí desky musí být
zachována mezera pro ventilaci 1-2 cm. Podle
pøání investora lze osadit komínový límec vèetnì
klobouku omezujícího padání srážek a neèistot
do komínového prùduchu.

4. Omítání komínu, osazení
komínových dvíøek a vìtrací
møížky
Celý komínový systém lze omítat pøímo na
vnìjší keramické komínové zdivo normální
omítkovou maltou bez nutnosti používat zdicí
pletivo.
Po omítnutí èelní stìny komínové paty a èásti s
pøipojením pro komínová dvíøka usaïte samotný
rámeèek s panty pro komínová dvíøka a spodní
rámeèek pro usazení ventilaèní møížky do ještì
vlhké malty.
Oba rámeèky usaïte pøesnì do støedu otvorù a
srovnejte podle vodováhy.
Vnitøní otvory a spáry okolo rámeèkù vyplòte
maltou a vše nechte dobøe zaschnout.
Nasaïte vnitøní i vnìjší komínová dvíøka.
Nasaïte ventilaèní møížku, magnety v rozích
møížky slouží pro lepší uchycení møížky.

