22. W zale˝noÊci od d∏ugoÊci ostatniego odcinka rury istnieje mo˝liwoÊç rozciàgni´cia sto˝ka komina.
Szalunek tracony

P∏yta betonowa

21. Na wystajàcy odcinek rury ceramicznej na∏o˝yç sto˝ek
komina, uszczelniç kitem dekarskim.
20. PierÊcieƒ uszczelniajàcy zamocowaç w otworze p∏yty
przykrywajàcej.
Wa˝ne! W przypadku wylewania p∏yty przykrywajàcej
bezpoÊrednio na budowie nale˝y zwróciç uwag´ by nie
przymurowaç do niej rury ceramicznej.

Ârednica komina
[mm]

Ø

D [mm] ±1

A [mm] ±2

Typ komina

290
320
340

Rondo 16
Rondo 18
Rondo 20

212
255
255

160
180
200

Sposób samodzielnego wykonania p∏yty przykrywajàcej
na budowie.
Szalunek tracony u∏o˝yç na ostatnim pustaku. Po upewnieniu si´, ˝e cztery wygi´cia dobrze wpasowa∏y si´
w otwory w pustaku (co gwarantuje odpowiednie wycentrowanie szalunku traconego wzgl´dem pustaka kominowego)
nale˝y wykonaç szalunek zewn´trzny, u∏o˝yç odpowiednie zbrojenie i wylaç beton o klasie min C 20/25. Nale˝y
pami´taç, aby poziom betonu wylewanej p∏yty nie przekroczy∏ poziomej linii na szalunku traconym wyznaczajàcej
max wysokoÊç wykonywanej p∏yty przykrywajàcej. Po
zwiàzaniu betonu rozebraç szalunek zewn´trzny, osadziç
ostatnià rur´ ceramicznà na kicie kwasoodpornym i na
jej wystajàcy odcinek na∏o˝yç stalowy sto˝ek komina
i uszczelnić kitem dekarskim.
19. Ostatni odcinek rury nale˝y skróciç (szlifierkà kàtowà)
w ten sposób, by mi´dzy górnà kraw´dzià obci´tej rury
a górnà kraw´dzià p∏yty przykrywajàcej zachowaç wymiar
13÷18 cm.

18. Zachowujàc t´ kolejnoÊç wybudowaç komin na ca∏ej d∏u
goÊci konstrukcyjnej.
17. Nast´pnà rur´ 33 cm uk∏adaç na przemian z pustakami
pami´tajàc o zak∏adaniu sznura z we∏ny mineralnej mi´dzy
kraw´dzià pustaka a rurà.

16. W celu wykonania omurowania oferujemy dodatkowo
p∏yt´ wspornikowà o wymiarach wi´kszych o 13 cm od
wymiaru zewn´trznego pustaka. P∏yt´ wspornikowà nale˝y
u∏o˝yç na pustaku na zaprawie pod po∏acià dachu.
15. Wystajàcà ponad dach cz´Êç komina nale˝y zabezpie
czyç przed wp∏ywami warunków atmosferycznych (deszcz,
mróz), tzn. otynkowaç lub omurowaç. Do omurowania nale
˝y zastosowaç wysokogatunkowà ceg∏´ klinkierowà, by nie
dosz∏o do zawilgocenia pustaków komina wodà deszczowà,
przenikajàcà p´kni´ciami w ceg∏ach.
Pustak
Strop betonowy

Dylatacja

Pustak
x

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

Beton wype∏niajàcy
Dylatacja

14. U∏o˝yç nast´pny pustak na zaprawie.
Otwór przejÊcia stropowego musi byç wi´kszy od pustaka
o min. 3 cm z ka˝dej strony. (Przy konstrukcji drewnianej
zachować odległość zgodnà z obowiązującymi przepisami
oraz klasyfikacją komina). Szczelin´ t´ nale˝y wype∏niç we∏nà
mineralnà.
Nie stosowaç styropianu!

Uwaga! Nie dopuÊciç do zabetonowania pustaka w stropie!
sznur

13. Mi´dzy kraw´dê okràg∏ego otworu pustaka a rur´ w∏o
˝yç sznur z we∏ny mineralnej.
12. Po osadzeniu rury wyg∏adziç wewn´trznà stron´ fugi.
11. Na oczyszczonà i zwil˝onà kraw´dê rury na∏o˝yç kit
kwasoodporny.
(Uwaga: wypust zewn´trzny w gór´)

10. U∏o˝yç nast´pny pustak na zaprawie.
9. Po osadzeniu rury wyg∏adziç wewn´trznà stron´ fugi.
Sznur z we∏ny
mineralnej
Materiał elastyczny
lub adapter podłączeniowy

P∏yta czo∏owa
z we∏ny mineralnej
Sznur z we∏ny
mineralnej

W∏o˝yç p∏yt´ czo∏owà z we∏ny
mineralnej wokó∏ przy∏àcza
spalin.

Zwróciç uwag´ na pozostawienie odpowiedniej
dylatacji. Dylatacj´ wype∏niç materia∏em
elastycznym (np. sznurem ceramicznym
do uszczelniania kominków).

8. Kszta∏tk´ przy∏àczenia spalin osadziç na kicie kwaso
odpornym.
(Uwaga! Przestrzegaç zaleceƒ instrukcji!).
Przed na∏o˝eniem kitu nale˝y zwil˝yç kraw´dzie rur.
Oś przyłącza spalin h min.=116 cm lub 116 cm+n x 33 cm.
W przypadku po∏àczenia trójnika spalin ze stalowym
czopuchem kot∏a nale˝y zwróciç uwag´ na pozostawienie
dylatacji (ok. 10 mm). Dylatacj´ wype∏niamy materiałem
elastycznym (np. sznurem ceramicznym do uszczelniania
kominków).
Przy podłączaniu rur stalowych zaleca się stosować
systemowe adaptery podłączeniowe.
Podczas prac tynkarskich nie wolno zatynkować trójnika
spalin.
7. U∏o˝yç kolejne pustaki i rury, dostosowujàc wysokoÊç
monta˝u trójnika spalinowego do rodzaju paleniska.

Uwaga! Nie dopuÊciç do wycieku zaprawy do wewnàtrz pustaka i kontaktu z rurà!
6. Mi´dzy kraw´dê okràg∏ego otworu pustaka a rur´ w∏o
˝yç sznur z we∏ny mineralnej.
Wa˝ne! Sznur nale˝y umieÊciç w taki sposób, aby jego
cz´Êç wystawa∏a ponad poziom pustaka. Powy˝szy
sposób u∏o˝enia sznura usztywni i zabezpieczy jà przed
przymurowaniem zaprawà.
5. U∏o˝yç kszta∏tk´ ceramicznà drzwiczek wyczystkowych
zewn´trznym wypustem do góry.
Wa˝ne! Rury ceramiczne nale˝y montowaç zewn´trznym
wypustem do góry.
4. Wyciàç w pustaku otwór pod drzwiczki wyczystkowe przy
pomocy szlifierki kàtowej. U∏o˝yç go na poprzednim pustaku.
3. Na∏o˝yç zapraw´ na górnà stron´ ustawionego pustaka.

Zamontowaç drzwiczki
wyczystkowe.

16,5 cm

Wykonanie otworu
pod drzwiczki
- 19 cm szerokoÊci.

Wa˝ne! Przy nak∏adniu zaprawy murarskiej na pustaki
nale˝y korzystaç z szablonu do zaprawy. Szablon minimalizuje mo˝liwoÊç wycieku zaprawy do wewnàtrz komina
i przymurowania rury.
2. Wype∏niç ten pustak do po∏owy wysokoÊci g´stà zapra
wà i ubiç. W ten sposób uzyskamy przesuni´cie fugi rury
w stosunku do fugi pustaka i dopasowanie przy∏àcza drzwi
czek wyczystkowych i spalin do otworów w pustakach.
1. Na fundamencie u∏o˝yç poziomà izolacj´ przeciwwilgocio
wà. Na tak przygotowanej powierzchni u∏o˝yç na zaprawie
cementowo-wapiennej pierwszy pustak komina.

Informacje ogólne
Zaprawa monta˝owa
Schiedel

Kit kwasoodporny
Schiedel

● Do pustaków kominowych z keramzytobetonu nale˝y stosowaç
zapraw´ monta˝owà Schiedel (rys. 1).
● Rura na ca∏ej d∏ugoÊci powinna byç oddzielona od pustaków
zewn´trzych.
● Do klejenia rur ceramicznych stosowaç kit kwasoodporny Schiedel (rys. 2).
● Monta˝ dodatkowych drzwiczek wyczystkowych wykonujemy
tylko w razie potrzeby, po uzgodnieniu z mistrzem kominiarskim.

Rys.1

● W przejÊciach stropowych nale˝y zapewniç dylatacj´ komina
ze wszystkich stron, min. 3 cm. W przypadku wylewania stropu
na budowie nale˝y komin ob∏o˝yç we∏nà mineralnà, by zapewniç
dylatacj´ komina w stropie.

Rys.2

● W przypadku przejÊcia komina przez dach, mo˝na zastosowaç
uchwyt kominowy Schiedel (rys. 3 i 4).

Uchwyt kominowy

● Przed pierwszym rozruchem urzàdzenia grzewczego, jak równie˝
po d∏u˝szej przerwie w pracy, komin nale˝y powoli rozgrzewaç,
zwi´kszajàc temperatur´ spalin o 60oC / h.
		
● Systemy kominowe Schiedel dajà si´ ∏atwo uzupe∏niç pustakami
wentylacyjnymi Schiedel.

Rys.3

● W przypadku po∏àczenia przy∏àcza spalin z ∏àcznikiem stalowym
kot∏a, nale˝y zwróciç uwag´ na pozostawienie odpowiedniej dylatacji
(ok. 10 mm). Dylatacj´ wype∏niamy sznurem z we∏ny mineralnej.

Rys.4

Alternatywne wykonanie przejÊcia przez konstrukcje dachu.

● Nie stosowaç do kot∏ów mia∏owych i urzàdzeƒ grzewczych
wytwarzajàcych spaliny mokre.

Schiedel Rondo jest kominem o szerokim zastosowaniu dla paliw sta∏ych
Sto˝ek komina
P∏yta przykrywajàca
PierÊcieƒ uszczelniajàcy
Omurówka*
P∏yta wspornikowa*
Sznur z we∏ny mineralnej
Niepalny, umo˝liwia trwa∏e elastyczne mocowanie rury
wewn´trznej w pustaku.
Schiedel - kit kwasoodporny
Specjalny kit do ∏àczenia rury wewn´trznej, odporny na wysokà
temperatur´ i kwasy.
Schiedel - rura wewn´trzna
Wypalana w wysokich temperaturach, ognio- i kwasoodporna
z ceramiki szamotowej z wypustem wewn´trznym i zewn´trznym.
Schiedel - pustak zewn´trzny
Prefabrykowany element z betonu lekkiego, wysokoÊç 33 cm.
Nie wymaga omurowania, mo˝e byç bezpoÊrednio tynkowany.
P∏yta czo∏owa
P∏yta z we∏ny mineralnej, nadajàca si´ pod tynk, umo˝liwia
dylatacj´ przy∏àcza spalin.
Schiedel - kszta∏tki
Przy∏àcza dopasowane do systemu, umo˝liwiajà ∏atwy i szczelny
monta˝ drzwiczek wyczystkowych i czopucha.

Zaleca si´ otynkowanie przewodu
kominowego na ca∏ej d∏ugoÊci
tynkiem trójwarstwowyn
cementowo-wapiennym
o gruboÊci 2 cm.

Schiedel - drzwiczki wyczystkowe
Trwa∏e zamkni´cie, ∏atwe do zamontowania.
Beton

Schemat budowy
Schiedel Sp. z o.o. Centrala
ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole
tel. (077) 455 59 49, fax (077) 455 59 47
Dzia∏ sprzeda˝y:
tel. (077) 456 83 10
fax (077) 456 93 49
Dzia∏ techniczny:
tel. (077) 456 83 11

www.schiedel.pl

* rozwiàzanie alternatywne

Schiedel Sp. z o.o.
Biuro Handlowe Pó∏noc
Zak∏ad II
ul. Ma∏gorzatowo 3c
87-162 Lubicz Dolny
Dzia∏ sprzeda˝y: tel. (056) 674 48 20
fax (056) 674 48 21
Dzia∏ techniczny: tel. (056) 674 48 25
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