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systemy kominowe

Zawartoœæ pakietu monta¿owego:

– drzwiczki wyczystkowe

kszta³tka œcieku kondensatu

–

–

kit kwasoodporny

instrukcja monta¿u

–

–

–

kszta³tka fundamentowa (tylko dla )

przes³ona

Ø14-20

– p³yta przykrywaj¹ca (lub zakoñczenie

ustnikowe)

– prêty mocuj¹ce+nakrêtki+podk³adki – 4 kpl

(dla wersji z p³yt¹ przykrywaj¹c¹)



1. Wykonanie coko³u i monta¿ kszta³tki œcieku
kondensatu
1.1 Wykonaæ cokó³ z cegie³

. Wysokoœæ coko³u okreœliæ wg
warunków budowy.

o wymiarach
pustaka lub z pustaka kominowego zalanego
betonem B10

1.2 Wyci¹æ w pierwszym pustaku w dolnej jego
czêœci otwór o wymiarach 21 x 15 cm.

1.4 W otwór pustaka wsadziæ stalow¹ przes³onê.

2. Wykonanie otworu wyczystkowego komina

2.1 Wyci¹æ w drugim i trzecim pustaku otwory
o wymiarach 19 x 16 cm pod drzwiczki.

1.3 Osadziæ pustak na cokole na zaprawie.
W³o¿yæ kszta³tkê fundamentow¹ (tylko dla
œrednic 14-20 cm) i kszta³tkê œcieku
kondensatu Kszta³tki skierowaæ w stronê
wyciêtego otworu w pustaku.

.

2 2 Osadziæ na zaprawie drugi pustak
z wyciêtym otworem.

.

2 3 W trójniku wyczystkowym od strony œcieku
kondensatu wyci¹æ otwór bxh wyrównuj¹cy
ciœnienie.

.

2 4 Na³o¿yæ kit na doln¹ zmoczon¹ krawêdŸ
trójnika wyczystkowego.

.
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2.5 Osadziæ trójnik na œcieku kondensatu.
Ramkê wyczystki trójnika ustawiæ równolegle
do œciany pustaka.

2.6 Wilgotn¹ g¹bka wyg³adziæ fugê miêdzy
³¹czonymi elementami.

2 7 Osadziæ na zaprawie trzeci pustak
z wyciêciem pod drzwiczki

.

.

2.8 W wyciêtym otworze pustaka osadziæ
drzwiczki. Po³¹czenie drzwiczek z ramk¹
wyczystki uszczelniæ na obwodzie silikonem.

mocowanie drzwiczek mo¿na
przeprowadziæ na koñcu monta¿u komina.
Uwaga:

3. Standardowy przebieg monta¿u

3.1 Na zaprawie osadziæ nastêpny pustak
kominowy. Nie dopuœciæ do wycieku zaprawy
do wnêtrza pustaka.

3 2 Na³o¿yæ kit na doln¹ zmoczon¹
powierzchniê rury.

.

3 3 Rurê osadziæ. w pustaku w zamku
poprzedniej rury.

2.9 W celu wypoœrodkowania trójnika umieœciæ
miêdzy trójnikiem a pustakiem cztery stalowe
elementy centruj¹ce (lub pierœcieñ centruj¹cy –
rozwi¹zanie alternatywne).

2.10 U³o¿yæ na powierzchni pustaka zaprawê
murarsk¹. Nie dopuœciæ do wycieku zaprawy do
wnêtrza pustaka.

elementy centruj¹ce
(pierœcieñ)

3



4 Wykonanie przy³¹cza powietrzno-
spalinowego

4.1 W miejscu przysz³ego pod³¹czenia kot³a
wyci¹æ przy u¿yciu szlifierki k¹towej otwór
w pustakach o wymiarach 20 x 33 cm.

4.2 Osadziæ bez spoiwa wyciêtym
otworem oraz rurê, anieœæ na rurê oœ

pustaki z
n otworu

pustaka.

4.3 Zdj¹æ pustak i rurê rurze wyci¹æ otwór
o wymiarach 12x12 cm lub

i , w
Ø 12

(wg naniesionej osi otworu pustaka).

4.4 Osadziæ pustak i rurê na spoiwie oraz
osadziæ elementy centruj¹ce.

Uwaga
Monta¿ przy³¹czy powietrzno spalinowych
mo¿na równie¿ wykonaæ na koñcu monta¿u
ca³ego komina wycinaj¹c otw
a nastêpnie rurze i wklejaj¹c po

ory w pustakach
szczególne

elementy.

4.5 Przy pomocy kitu wkleiæ wewnêtrzny
element przy³¹cza spalin a

wkleiæ do pustaka zewnêtrzny
element przy³¹cza centruj¹c go
w stosunku do elementu wklejonego do rury

na zaprawie
murarskiej

powietrza
.

przy³¹cze spalin

przy³¹cze powietrza

tynk

czopuch kot³a

otwór 30�

12

1
2

3 4 Wypoœrodkowaæ rurê przy u¿yciu 4
elementów centruj¹cych. Elementy osadzaæ
miêdzy rur¹ a pustakiem w iloœci 8 sztuk na
1 mb komina (lub 1 pierœcieñ centruj¹cy na
1 mb – rozwi¹zanie alternatywne).

.

3 5 Wilgotn¹ g¹bk¹ wyg³adziæ fugê miêdzy
³¹czonymi rurami.

.

elementy centruj¹ce
(pierœcieñ)
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4.6 Po zwi¹zaniu spoiwa na przy³¹cze spalin
nasun¹æ membranê mocuj¹c j¹ stalow¹
obejm¹ zaciskow¹, a w przy³¹czu powietrza
zamocowaæ na silikonie membranê powietrza.



5. Zakoñczenie komina p³yt¹ przykrywaj¹c¹

5.1 licz¹c od zakoñczenia
komina zatkaæ z góry przy pomocy korków

papierowych 4 otwory naro¿nikowe 30 mm

W trzecim pustaku

.�

5
,

.

.2 Wymurowaæ dwa ostatnie pustaki
wprowadzaj¹c rury i pierœcienie centruj¹ce
ostatni¹ rurê zakoñczyæ równo z ostatnim
pustakiem

5.3 W cztery otwory wprowadziæ prêty 12
mocuj¹ce p³ytê kominow¹

�

.

5.4 Otwory z prêtami zalaæ rzadk¹ zapraw¹
cementow¹.

5.5 Osadziæ na prêtach mocuj¹cych p³ytê
kominow¹ P³ytê wypoziomowaæ oraz mocowaæ
przy pomocy podk³adek i nakrêtek
monta¿owych Odleg³oœæ powierzchni p³yty od
ostatniego pustaka powinna wynosiæ min.
10 cm lecz nie mniej ni¿ 0,6 wewnêtrznej
œrednicy Podk³adki mocuj¹ce p³ytê
przykrywaj¹c¹ w obrêbie otworów uszczelniæ
silikonem

.

.

,
rury.

.

UWAGA
Podczas osadzania pustaków k

komina!

ominowych nie
dopuœciæ do wycieku zaprawy do wnêtrza
pustaków i tym samym zmniejszenia przekroju
kana³u powietrznego

� 30 mm

ostatnia dociêta
rura ceramiczna



Pustak Pustak

Warstwa izolacyjnaWarstwa izolacyjna

Strop betonowy

Belka drewniana
odleg³oœæ od pustaka

min. 5 cm

Beton wype³niaj¹cy

2-3 cm 2-3 cm

6 Zakoñczenie komina ustnikiem - alternatywa

Przejœcie przez strop i dach budynku
- otwór przejœcia stropowego i dachowego musi
byæ ze wszystkich stron wiêkszy od wymiaru
zewnêtrznego pustaka o 2-3 cm,

- przestrzeñ woln¹ (szczelinê) wype³niæ p³ytami
we³ny mineralnej, nie stosowaæ styropianu
i materia³ów palnych.

6.1 Ostatni¹ rurê zakoñczyæ 3 cm poni¿ej
krawêdzi pustaka.

6.2 Osadziæ w rurze szamotowej rurê ustnika tak
aby p³yta ustnika spoczê³a na pustaku (lub
¿elbetowej p³ycie przykrywaj¹cej - wykonanie
samodzielne na budowie).

6.3 Mocowaæ ustnik do ostatniego pustaka
lub p³yty ¿elbetowej 4 ³¹cznikami rozporowymi

12 x 60 poprzez otwory w p³ycie .� �9

3 cm

UWAGA !
-

Kit kwasoodporny pr

Pustaki osadzaæ na zaprawie min. 3 MPa, gruboœci
1-2 cm.

- Nie dopuœciæ do wycieku zaprawy do wnêtrza
pustaka kominowego!

- Rury ceramiczne ³¹czyæ kitem kwasoodpornym.
- zygotowaæ wg instrukcji
za³¹czonej na pojemniku.

- Zmoczyæ krawêdzie rur przed na³o¿eniem kitu.
- Kit nak³adaæ na doln¹ krawêdŸ rury.
- Wysokoœæ wykonania przy³¹czy powietrzno-
spalinowych dostosowaæ do wspó³pracuj¹cych
urz¹dzeñ grzewczych.

- Podczas tynkowania komina pozostawiæ wzd³u¿
zewnêtrznej powierzchni membrany przy³¹cza wolny
obszar o szerokoœci min. 1 cm.

- Komin na ca³ej wysokoœci wykoñczyæ tynkiem
o gruboœci 1,5-2 cm.

P10/2006

³¹czniki rozporowe

ZAKOÑCZENIE KOMINA USTNIKIEM


