5. Zakończenie czapy kominowej

Stożek komina

Pręt gwintowany

Systemy kominowe
Rura wewnętrzna

Rura wewnętrzna
Stożek komina

Płyta przykrywająca

Płyta
przykrywająca

Wzmocnienie
(tylko w razie potrzeby)

Uchwyt kominowy

Pręt montażowy

Przejście przez strop i dach

Alternatywne
wykonanie przejścia
przez konstrukcje dachu

UWAGA!

5.3.

Płyta przykrywająca. Kolejność montażu.
● Osadzić płytę i przykręcić śrubami.
● W celu prawidłowego obcięcia rury należy
ją sprawdzić na „sucho”.
● Odcinek, który wystaje ponad stożek komina
skrócić szlifierką kątową.
● Rurę osadzić na kicie kwasoodpornym.
● Stożek komina uszczelnić kitem.

W trzech górnych pustakach kanały
5.2.
powinny być wolne od zaprawy.
Osadzić pręty gwintowane, zalać zaprawą.
Do oczyszczenia zastosować pręty
Uwaga!
zbrojeniowe z krążkiem gumowym do
usuwania zanieczyszczeń i nierówności. Równomiernie wypośrodkować.

Pręt gwintowany

Zaprawa

Średnica
komina [mm]

Szalunek tracony
Płyta betonowa

5.4.

Ø D [mm] ±1

A [mm] ±2

Typ komina

212

270

Quadro
14 – 16

255

310

Quadro
18 – 20

340

410

Quadro 22-25

400

480

Quadro 30

140
160
180
200
220
250
300

Mocowanie płyty przykrywającej.

4. Wykonanie przyłącza

Szalunek tracony ułożyć na ostatnim pustaku. Po odpowiednim jego wycentrowaniu należy wykonać szalunek zewnętrzny,
ułożyć odpowiednie zbrojenie i wylać beton o klasie min C 20/25. Maksymalna wysokość wylewanej płyty nie może przekraczać poziomu linii na szalunku traconym. Po związaniu betonu rozebrać szalunek zewnętrzny, osadzić ostatnią rurę
ceramiczną na kicie kwasoodpornym i na jej wystający odcinek nałożyć stalowy stożek komina.

Doprowadzenie powietrza do spalania

1

3

Tylko w razie potrzeby!

Osadzić płytę wspornikową i obmurować.
Osadzić przyłącze górnych drzwiczek
wyczystkowych z wkładką
uszczelniającą i drzwiczki wyczystkowe.

Przyłącze drzwiczek
wyczystkowych

1.
2.
3.
4.

4.4.
4.1.

Wyciąć otwór
11,5 x 11,5 cm

2

Wymiary otworów

4
Kit kwasoodporny
Element wewnętrzny przyłącza spalin
Element zewnętrzny przyłącza spalin
Zaprawa

4.6.

Wyciąć w pustaku otwór
o wym. 21 x 21 cm przy
4.2.
użyciu szlifierki kątowej.
Osadzić pustak, rurę
Osadzić luźno rurę, wymierzyć
i nałożyć mankiet.
i nanieść na rurę wymiar przyłącza.

21 cm

4.4.

4.5.

Osadzić rurę
i przyłącze oraz pustak.

Osadzić pierścień dystansowy. Dalszy montaż:
pustak, rura wewnętrzna, mankiet jak wcześniej.

Pustak przyłącza spalin.
Montaż dopiero po osadzeniu
rury wewnętrznej. (Patrz montaż
przyłącza spalin).

Przykład: Quadro + kanały wentylacyjne.

Średnica
Ø cm

b

h

14
16
18
20

160

155

22
25
30

260

155

W przypadku zastosowania betonowej płyty przykrywającej wylewanej bezpośrednio na budowie dopływ powietrza do kotła
należy zapewnić poprzez otwory wykonane w ostatnim pustaku kominowym pod płytą przykrywającą – patrz przykład.
Wymiary otworów zapewniających dopływ powietrza są zależne od wielkości średnicy systemu kominowego – patrz tabela.

3. Standardowy przebieg montażu
Wkładka
uszczelniająca

Przy montażu rury wewnętrznej należy stosować pierścienie dystansowe. Zaprawę nakładać przy
użyciu szablonu. Przestrzegać instrukcji montażu.

Sposób samodzielnego wykonania płyty przykrywającej na budowie

21 cm

Płyta wspornikowa

Schiedel Quadro
Schiedel Quadro jest specjalnym kominem powietrzno-spalinowym dla kotłów gazowych z zamkniętą
komorą spalania.

Pręty montażowe

5.1.

Długość: 3,05/2,05/1,05 m

Pręt gwintowany

Zaprawa

Długość 1 m może być
dowolnie skrócone

Płyta głowicy

Pierścień dystansowy

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Podobna zasada obowiązuje w przypadku wykonania obmurówki z cegły klinkierowej.
Nałożyć
mankiet

Drzwiczki
wyczystkowe

Montaż przyłącza spalin
Wskazówka montażu mankietu i pierścienia dystansowego

1
3

2

1. Kit kwasoodporny
2. Element wewnętrzny
przyłącza spalin
3. Element zewnętrzny
przyłącza spalin
4. Zaprawa

4

Dolna
część rury

Tylko w razie potrzeby!

Uwaga!
Montaż przyłącza spalin można wykonać wcześniej. Wówczas otwór w pustaku zewnętrznym należy dopasować
do przyłącza spalin.

Przejście przez stropy i dach

Górna
część rury

Elementy wzmocnienia komina
30 cm

Beton

Pręt zbrojeniowy

21 cm

Długość: 3,05/2,05/1,05 m

3.2.

3.1.

Osadzić pustak.

Pustak

3.3.

Nałożyć kit na dolną
zwilżoną krawędź rury.
Rurę odwrócić, osadzić
w pustaku, nałożyć mankiet.

Drewno

Mankiet

Pierścień

Wypośrodkować rurę wewnętrzną
przy użyciu pierścienia dystansowego.

Pustak

Strop betonowy

2. Przyłącze drzwiczek wyczystkowych z otworem wyrównania ciśnienia

Beton wypełniający

Dylatacja

Płyta dolna

Pierścień
dystansowy

Uwaga!
Kit nakładać
na dolną
zwilżoną
krawędź rury!

Wyciąć otwór
wyrównywujący
ciśnienie.
(Z wyjątkiem
komina
z pojedynczym
podłączeniem)

Dylatacja

Otwór przejścia stropowego i dachowego musi być ze wszystkich stron większy od wymiaru zewnętrznego pustaka
o min. 2-3 cm. (Przy konstrukcji drewnianej zachować odległość zgodną z obowiązującymi przepisami oraz klasyfikacją
komina). Wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralną i zalać betonem.

Nakładanie kitu
kwasoodpornego

Schemat mocowania pierścieni
dystansowych i mankietów
Pierścień
dystansowy

Przekrój
wewnątrz

H

Mankiet

B
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2.1.

Wyciąć otwór w pustaku
dla drzwiczek wyczystkowych
(Wykorzystać szablon dołą
czony do drzwiczek).

2.6.

2.3.
2.2.

Osadzić pustak (z wyciętym
otworem) na zaprawie.

2.4.

Ø 14-20

H/B
11/6 cm

Ø 22-30

11/10 cm

Nałożyć kit na dolną zwilżoną
krawędź rury z przyłączem
drzwiczek wyczystkowych PA.

2.5.

Osadzić rurę przyłącza drzwiczek
wyczystkowych i ustawić
równolegle do ściany pustaka.

Osadzić pustak zewnętrzny.
Wypośrodkować rurę
wewnętrzną przy użyciu
pierścienia dystansowego.

Pierścień
dystansowy
Przyłącze
drzwiczek
wyczystkowych

Uwaga!
●
●
16 cm

●

23 cm

●
●
●

Drzwiczki
wyczystkowe

23 cm

1.3.
1.1.

Cokół murowany.

1.2.

Cokół betonowy.

Wyciąć otwór o wymiarach 16 x 23 cm,
w dolnej części pustaka. Osadzić pustak
na cokole.

Otwór
wyrównujący
ciśnienie

pustaki osadzić na zaprawie 3 MPa, grubości 1-2 cm
zaprawę nakładać tylko przy pomocy szablonu
rury ceramiczne osadzać na kicie kwasoodpornym
przed nałożeniem kitu, zwilżyć krawędzie rur
kit nakładać na dolną krawędź rury
komin otynkować

16 cm

Przesłona

Dolna część rury

Rura wewnętrzna

21 cm

Cokół komina
(jako alternatywa patrz
pkt. 1.1 lub 1.2)

Mankiet

1. Wykonanie cokołu i osadzanie kształtki ścieku kondensatu

Po wybudowaniu komina nakleić na drzwiczki
wyczystkowe etykietę z klasyfikacją komina.

Wkładka
uszczelniająca

x - odległość od elementów
łatwopalnych zgodnie
z obowiązującymi
przepisami oraz
klasyfikacją komina

x

1.4.

Osadzić na cokole kształtkę ścieku
kondensatu. Ściek skierować w stronę otworu.

Kształtka ścieku
kondensatu
Cokół komina

Schiedel Sp. z o.o. Centrala
ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole
tel. (077) 455 59 49, fax (077) 455
Dział sprzedaży:
tel. (077) 456
fax (077) 456
Dział techniczny:
tel. (077) 456

www.schiedel.pl
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Schiedel Sp. z o.o.
Biuro Handlowe Północ
Zakład II, ul. Małgorzatowo 3c
87-162 Lubicz Dolny
Dział sprzedaży: tel. (056) 674 48 20
fax (056) 674 48 21
Dział techniczny: tel. (056) 674 48 25

