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Podkladový sokel pre komín pripravíme do
výšky budúcej finálnej podlahy. Môžeme k tomu
použiťi 1 kom.tvárnicu,ktorú objednáme naviac,
urežeme na požadovanú výšku a zalejeme betónom.Vrch sokla zalepíme hydroizolačnou fóliou.
Otvory využijeme pre armovací roxor(ø10-12mm)
a zalejeme riedkou zálievkou lepidla TUMA.
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Lepidlo na tvárnice si pripravíme do 2 vedier.
A-hustá konzistencia v kašovitom stave. Budeme ju používať na lepenie tvárnic komínového
plášťa a jeho doplnkov.
B- riedka konzistencia v tekutom stave. Budeme
ju nalievať,ako zálievku do otvorov s armovacím
roxorom.

9
Na tvárnici zakreslíme zameraný rozmer šamotového dvierkového dielu včítane dilatácie 1cm
a vyrežeme otvor do tvárnice karbobrúskou
s kotúčom na kameň. Otvor vyrezávame čo najpresnejšie. V prípade vzniku malého odrezku
môžeme tento dorezať a dodatočne prilepiť na
pôvodné miesto tvárnice.

13
Na tvárnici zakreslíme chýbajúci potrebný výrez, pre komínový plášť hornej časti šamotových
dvierok a zrealizujeme výrez včítane potrebnej
dilatačnej medzery 1cm.
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Prívod pre kondenzát je nutné realizovať iba
v prípade,že je v komíne predpoklad tvorby kondenzu.V takomto prípade je potrebné umiestnenie sifónu s prevýšením min.5cm s možnosťou
kontrolného otvoru. Pre štandardné pripojenie
krbov a kachlí (suché spaľovanie) odvod kondenzu do odpadu nie je nutné riešiť.
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Na prvú tvárnicu priložíme rámik odvetracej
mriežky, obtiahneme jej rozmer tužkou a vyrežeme otvor do tvárnice karbobrúskou s kotúčom
na kameň. Odnímateľný rámik mriežky do otvoru cca 15,5x15,5cm neskôr prilepíme o tvárnicu
lepidlom na tvárnice. Staticky je nutné aby základ uniesol komín o hmot.min.100kg na 1m.výšky.
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Lepidlo na tvárnice nanášame najvhodnejšie
špachtlou tak aby vytlačené lepidlo sa nám
v žiadnom prípade nedostalo do kanálikov
zadného odvetrania. Vytlačené lepidlo do vnútra tvárnice opatrne vyberieme aby nedošlo k
narušeniu funkčnosti zadného odvetrania.

Kondenzačná ímka je potrebné aby bola uložená presne v strede otvoru tvárnice čo prevedieme presným zameraním otvoru medzi plášťom a ímkou. Nasmerovanie ku mriežke a samotná orientácia kom.dvierok musí byť posúdená podľa potrieb z pohľadu budúceho využitia
komína a prístupu k týmto servisným otvorom.
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Prvú tvárnicu navlečieme na predom pripravené
roxory dl.2m, ktoré sme zaliali do sokla, alebo
navŕtali do podlahy do hľbky cca 5cm v rozteči
otvorov tvárnice. Vložíme kondenzačnú ímku,
nasmerujeme ju smerom na stred otvoru pre
mriežku a vystredímu ju presne na stred tvárnice.
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Zameranie pre výrez otvoru komínového plášťa pre dvierkový diel a komínové dvierka. Otvor
na tvárnici je potrebné vyrezať tak aby po celom
obvode vznikla dilatačná špára 1cm.
(Upozornenie - rozmer pre dilatačnú špáru platí
iba pre spodné tzv. studené dvierka!)

10

11

Mazanie šamotových dielov prevádzame originálnym lepidlom na šamot. Nanesieme dostatok lepidla špachtlou do perodrážky šamotu,
ktorú predtým dôkladne utrieme vlhkou špongiou a odstránime nečistoty a prach. Optimálne
je naniesť lepidlo na obe lepené časti šamotových dielcov.

Dvierkový šamotový diel prilepíme do kondenzačnej ímky usadením do správnej drážky.
Dvierkový dielec natočíme správnym smerom
tak, aby po obvode vznikla medzi plášťom a
dvierkami dilatácia 10mm. Dielec musí byť usadený do ímky po vode - t.j. tak aby prípadná
dažďová vodu stekala do vnútra komína!
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Tvárnicu prilepíme čím uzavrieme dvierkový
diel. Zároveň riedkou zálievkou zalejeme naraz
všetky tri tvárnice komínového plášťa s osadeným armovacím roxorom.

Odbočenia sopúchu 90° a 45°. Stanovenie
výšky pre nastavenie sopúchu a vloženia základných šamotových dielcov pre dosiahnutie
požadovanej stavebnej výšky sopúchu pre spotrebič.

Šamotový diel vložíme do dvierkového dielu
a zameriame ďalší potrebný rozmer pre orezanie plášťa pre sopúch - odbočku pre spotrebič.
Zameranie zároveň zrealizujeme aj včítane navlečenej izolácie sopúchu, ktorá bude neskôr
osadená do otvoru pre komínovú odbočku.
(45° alebo 90°)

Obrázok je ilustračný.
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Ilustrácia správne otočeného dvierkového
šamotového dielca „po vode“. Omyl- prevrátenie dielca smerom po dyme je neprijateľné!
V prípade nesprávneho uloženia šamotových
vložiek je nutné komín dodatočne prevložkovať
nerezou.
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Označenie sopúchu na komínovú tvárnicu si
označíme podľa izolácie sopúchu a jej zameranej vzdialenosti a podľa umiestnenia šamotovej
odbočky rysku pre výrez . Zároveň vyrežeme otvor pre šamotovú odbočku včítane izolácie sopúchu do tvárnice.
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Sopúch uzavrieme ďalšou orezanou tvárnicou
do ktorej podľa predchádzujúceho postupu vložíme ďaľší pár izolácie. Izoláciu okolo sopúchovej odbočky narežeme a orežeme až po prednú
odbočku tak, aby sme neupchali zadné odvetranie. Potom vložíme ďalší pár izolačných dosiek
a základný šamotový predlžovací diel.

25
Orezanie šamotu zakreslíme zameraný rozmer
šamotu od spodného okraja krycej dosky a orežeme posledný šamot. Zároveň môžeme na tento navliecť nerezový konus,ktorý by správne mal
nožičkami sa oprieť o kryciu dosku a horný okraj
by mal dosadnúť nerezovým záhybom ako doraz o šamot.
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Príprava pre odbočku nalepíme tvárnicu kom.
plášťa pre odbočku a začneme klásť kom.izoláciu. Kom.tvárnice zarovnávame pomocou vodováhy. Vytlačenú maltu-lepidlo zotrieme najmä z vnútra tvárnice. Kom.izolácia sa kladie
vždy narezanou časťou smerom k šamotu,odcerenú izoláciu stiahneme viazacím drátom.

Prvú dvojdielnu izoláciu kladieme tak, že zasunieme izolačné platne navzájom oproti sebe
medzi šamot a kom.plášť na doraz až po šamot.
lem dvierok. Spoje dvoch dielov sa musia vždy
nachádzať v zúženej časti t.j.mimo rozšírených
vybraní pre zadné odvetranie.Zadné odvetranie
nesmie byť nikde upchaté izoláciou ani maltou!
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Nadpojenie roxorov - dvojmetrové tyče roxorov nadpájame jednoduchým previazaním cca
8cm jedného o druhý a zviažeme tenkým viazacím drátom. Ešte pred navlečením ďalšej tvárnice zalejeme zálievkou všetky nezaliate ovory.
Ďalšiu novonavlečenú tvárnicu zalejeme predcízne, aby došlo k zaliatiu spoja dvojíc roxorov.

26
Konus po nasadení na šamot by mal ísť s miernym odporom. Ak ide voľne vytlačíme skrutkočom nastrihnuté U-profily, ktoré sú na vnút.vložke konusu čím dosiahneme jeho napruženie pre
nasadenie.Striešku nasadíme na konus, nastavíme otoč.skrutkou jej správny tlak pre upnutie,upneme a poistíme drátom v otvore proti otvoreniu.

str.2

20

23

Izoláciu sopúchu pritlačíme do vyrezaného otvoru na presnú mieru. Predtým vymažeme odkrytý roxor a celú drážku hustým lepidlom, aby
nedošlo k vyliatiu zálievky pri ďalšom zalievaní
roxoru. V šamote vo vnútornej časti spojov vytrieme do hladka vytlačené lepidlo vlhkou špongiou aby stena vložky zostala hladká.
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Posledná tvárnica-roxory urežeme vo výške10
mm nad poslednou tvárnicou. Izolácia musí byť
ukončená cca 50mm pod úrovňou horného okraja poslednej tvárnice. Prilepíme lepidlom kryciu dosku,ktorú nastokneme na krátke roxory.
Do izolácie prilepíme poslednú šamotovú vložku, ktorá musí prečnievať min.12cm nad kr.dosku.

27
Dvierka nainštalujeme tak aby nám zakrývali
vyrezaný otvor v tvárnici a súčasne aby pružina
šamot.príklopky nebola šikmo.Do tvárnice navŕtame 4 otvory pre hmoždenie ø6mm a zaskrutkujeme dvierka. V prípade, že nám predvŕtané
otvory na rámiku nevyhovujú môžeme odvŕtať
nové. Dvierka sú v prípade potreby obojstranné.

Zameranie výšky konusu pre osadenie konusu
je potrebné zamerať jeho presnú výšku od najspodnejšej časti nožičiek až po horný zahnutý
doraz pre šamot.Túto výšku nanesieme na poslednú šamot.vložku,ktorú si nameriame od krycej
dosky hore a ešte pred zalepením šamotu ho na
uvedenú výšku skrátime-orežeme karbobrúskou.
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Rámik dvierok je nastaviteľný. Po nainštalovaní dvierok rámik po celom obvode dvierok zatlačíme smerom k šamotovej odbočke až na doraz.
Na predom zlepený rámik vetracej a kontrolnej
mriežky pre kondenzačnú ímku a zadné odvetranie nastavíme prítlak mriežky na 4 pätkách a
zasunieme mriežku do rámika.
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Horné čistiace dvierka v prípade, že staviame
komín ktorý má aj horné čistiace dvierka, tieto
musia mať hornú dilatačnú medzeru min.30mm.
Dilatácia spodná a bočné môžu byť 10mm.
Umiestnenie horných dvierok môže byť max. 6m
od komínového ukončenia.
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Dilatačná ryha po zatvrdnutí omietky, ktorú
sme zrealizovali na izolácii sopúchu - odbočka
pre spotrebič urobíme okolo šamotu ostrým
predmetom dilatačnú ryhu. Ryha by mala mať
šírku 3-5mm pre možnosť dilatácie šamotového
odbočenia a zabránenie jeho poškodeniu po
zahriatí.
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Pripojenie sopúchu 90°a 45°.Keramický sopúch
pripájame vždy súmerne s osou cez dilatačný
povrazec.Pripojenie môže byť vonkajšie i vnútorné.Pripojenie je neprípustné formou ďalšieho šamotového predľženia na sopúchovúodbočku.Pri
fasádnom komíne prechádzame cez stenu nerezovou príp. čiernou rúrou ktorú zaizolujeme.

Pripojenie sopúchu ilustrácia pre vonkajšie
pripojenie sopúchu. Nerezový hrniec s dilatačným povrazcom je navlečený na keramický sopúch z vonku. Vonkajšie aj vnútorné pripojenie
musí byť zrealizované tak, aby dochádzalo k minimálnemu tlaku na keramický sopúch. V opačnom prípade môže dôjsť k jeho puknutiu.

