
sznur

Pustak Pustak

Strop betonowy

Dylatacja Dylatacja
Beton wype∏niajàcy

Zamontowaç drzwiczki 
wyczystkowe.

Wykonanie otworu
pod drzwiczki 
- 19 cm szerokoÊci.

Materiał elastyczny
lub adapter podłączeniowy

Sznur z we∏ny 
mineralnej

Sznur z we∏ny 
mineralnej

P∏yta czo∏owa 
z we∏ny mineralnej

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

Szalunek tracony P∏yta betonowa

	
Ârednica komina

	 [mm] Ø D [mm] ±1 A [mm] ±2 Typ komina
 
 160 212 290 Rondo 16
 180 255 320 Rondo 18
 200 255 340 Rondo 20

Uwaga!NiedopuÊciçdowyciekuzaprawydowewnàtrzpustakaikontaktuzrurà!

Uwaga!NiedopuÊciçdozabetonowaniapustakawstropie!

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

22. W zale˝noÊci od d∏ugoÊci ostatniego odcinka rury ist-
nieje mo˝liwoÊç rozciàgni´cia sto˝ka komina.

21. Na wy sta jà cy od cine k ru ry ce ra micz nej na ∏o ̋ yç sto ̋ ek 
ko mi na, uszczel niç ki tem dekarskim.

20. Pier Êcieƒ uszczelniajàcy za mo co waç w otwo rze p∏y ty 
przy kry wa jà cej.

19. Ostat ni od ci nek ru ry na le ̋ y skró ciç (szli fier kà kà to wà) 
w ten spo sób, by mi´ dzy gór nà kra w´ dzià ob ci´ tej ru ry  
a gór nà kra w´ dzià p∏y ty przy kry wa jà cej za cho waç wy miar 
13÷18 cm.

18. Za cho wu jàc t´ ko lej noÊç wy bu do waç ko min na ca ∏ej d∏u-
go Êci kon struk cyj nej.

17. Na st´p nà ru r´ 33 cm uk∏a daç na prze mian z pu sta ka mi 
pa mi´ ta jàc o za k∏a da niu sznu ra z we∏ ny mi ne ral nej mi´ dzy 
kra w´ dzià pu sta ka a ru rà.

16. W ce lu wy ko na nia omu ro wa nia ofe ru je my do dat ko wo 
p∏y t´ wspor ni ko wà o wy mia rach wi´k szych o 13 cm od 
wy mia ru ze wn´trz ne go pu sta ka. P∏y t´ wspor ni ko wà nale ̋ y 
u∏o ̋ yç na pu sta ku na za pra wie pod po∏acià da chu.

15. Wy sta jà cà po nad dach cz´Êç ko mi na na le ̋ y za bez pie-
czyç przed wp∏y wa mi wa run ków at mos fe rycz nych (deszcz, 
mróz), tzn. otyn ko waç lub omu ro waç. Do omu ro wa nia na le-
˝y za sto so waç wy so ko ga tun ko wà ce g∏´ klin kie ro wà, by nie 
do sz∏o do za wil go ce nia pu sta ków ko mi na wo dà desz czo wà, 
prze ni ka jà cà p´k ni´ cia mi w ce g∏ach.

14. U∏o ̋ yç na st´p ny pu stak na za pra wie. 
Otwór przej Êcia stro po we go mu si byç wi´k szy od pu sta ka 
o min. 3 cm z ka˝dej strony. (Przy konstrukcji drewnianej 
zachować odległość zgodnà z obowiązującymi przepisami 
oraz klasyfikacją komina). Szcze li n´ t´ na le ̋ y wy pe∏ niç we∏ nà 
mi ne ral nà.
Nie sto so waç sty ro pia nu!

13. Mi´ dzy kra w´dê okrà g∏e go otwo ru pu sta ka a ru r´ w∏o-
˝yç sznur z we∏ ny mi ne ral nej.

12. Po osa dze niu ru ry wy g∏a dziç we wn´trz nà stro n´ fugi.

11. Na oczyszczonà i zwil˝onà kraw´dê rury na∏o˝yç kit 
kwasoodporny. 
(Uwaga: wy pust zewn´trzny w gór´)

10. U∏o ̋ yç na st´p ny pu stak na za pra wie.

7. U∏o˝yç kolejne pustaki i rury, dostosowujàc wysokoÊç 
monta˝u trójnika spalinowego do rodzaju paleniska.

6. Mi´ dzy kra w´dê okrà g∏e go otwo ru pu sta ka a ru r´ w∏o-
˝yç sznur z we∏ ny mi ne ral nej.

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 
przymuro wa niem zaprawà.

5. U∏o ̋ yç kszta∏t k´ ce ra micz nà drzwi czek wy czyst ko wych 
ze wn´trz nym wy pu stem do gó ry.

Wa˝ne! Rury ceramiczne nale˝y montowaç zewn´trznym 
wypustem do góry. 

4. Wy ciàç w pu sta ku otwór pod drzwicz ki wy czyst ko we przy 
po mo cy szli fier ki kà to wej. U∏o ̋ yç go na po przed nim pu sta ku. 

3. Na ∏o ̋ yç za pra w´ na gór nà stro n´ usta wio ne go pu sta ka.

Wa˝ne! Przy nak∏adniu zaprawy murarskiej na pustaki 
nale˝y korzystaç z szablonu do zaprawy. Szablon mini-
malizuje mo˝liwoÊç wycieku zaprawy do wewnàtrz komina  
i przymurowania rury.

2. Wy pe∏ niç ten pu stak do po ∏o wy wy so ko Êci g´ stà za pra-
wà i ubiç. W ten spo sób uzy ska my prze su ni´ cie fu gi ru ry  
w sto sun ku do fu gi pu sta ka i do pa so wa nie przy ∏à cza drzwi-
czek wy czyst ko wych i spa lin do otwo rów w pu sta kach.

1. Na fun da men cie u∏o ̋ yç po zio mà izo la cj´ prze ciw wil go cio-
wà. Na tak przy go to wa nej po wierzch ni u∏o ̋ yç na za pra wie 
ce men to wo-wa pien nej pierw szy pu stak ko mi na.

9. Po osa dze niu ru ry wy g∏a dziç we wn´trz nà stro n´ fu gi.

8. Kszta∏t k´ przy ∏à cze nia spa lin osa dziç na ki cie kwa so-
odpor nym.
(Uwa ga! Prze strze gaç za le ce ƒ in struk cji!). 
Przed na ∏o ̋ e niem ki tu na le ̋ y zwil˝yç kra w´ 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´ wy pe ∏ nia my 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.

Wa˝ne! W przypadku wylewania p∏yty przykrywajàcej 
bezpoÊrednio na budowie nale˝y zwróciç uwag´ by nie 
przymurowaç do niej rury ceramicznej.

Sposób samodzielnego wykonania p∏yty przykrywajàcej 
na budowie.
Szalunek tracony u∏o˝yç na ostatnim pustaku. Po upew-
nieniu si´, ˝e cztery wygi´cia dobrze wpasowa∏y si´  
w otwory w pustaku (co gwarantuje odpowiednie wycentro-
wanie szalunku traconego wzgl´dem pustaka kominowego) 
nale˝y wykonaç szalunek zewn´trzny, u∏o˝yç odpowied-
nie zbrojenie i wylaç beton o klasie min C 20/25. Nale˝y 
pami´taç, aby poziom betonu wylewanej p∏yty nie prze-
kroczy∏ 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.

16,5 cm

x

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



● 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.

 
● 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.

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

● Przed pierw szym roz ru chem urzàdzenia grzewczego, jak rów nie˝ 
po d∏u˝ szej prze rwie w pra cy, ko min na le ̋ y po wo li roz grze waç, 
zwi´kszajàc temperatur´ spalin o 60oC / h.

   
● Systemy kominowe Schiedel dajà si´ ∏atwo uzupe∏niç pustakami  

wentylacyjnymi Schiedel.

● 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.

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

SchiedelRondojestkominemoszerokimzastosowaniudlapaliwsta∏ych

PierÊcieƒ uszczelniajàcy

Omurówka*

P∏yta wspornikowa* 

Sto˝ek komina

P∏yta przykrywajàca

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∏y ta czo ∏o wa
P∏y ta z we∏ ny mi ne ral nej, na da jà ca si´ pod tynk, umo˝ li wia  
dy la ta cj´ przy ∏à cza spalin.

Schiedel - kszta∏tki
Przy∏àcza dopasowane do systemu, umo˝liwiajà ∏atwy i szczelny 
monta˝ drzwiczek wyczystkowych i czopucha.

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

Beton

* rozwiàzanie alternatywneSchematbudowy

Informacjeogólne

Uchwyt kominowy 

Zaprawa monta˝owa 
Schiedel

Rys.1

Zaleca	si´	otynkowanie	przewodu	
kominowego	na	ca∏ej	d∏ugoÊci	

tynkiem	trójwarstwowyn
	cementowo-wapiennym	

o	gruboÊci	2	cm.

Rys.2

SchiedelSp.zo.o.Centrala
ul.	Wschodnia	24,	45-449Opole
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

SchiedelSp.zo.o.
BiuroHandlowePó∏noc
Zak∏ad	II
ul.	Ma∏gorzatowo	3c
87-162LubiczDolny
Dzia∏sprzeda˝y: tel.	(056)	674	48	20
 fax	(056)	674	48	21
Dzia∏techniczny: tel.	(056)	674	48	25

Rys.3 Rys.4

Alternatywne wykonanie przejÊcia przez konstrukcje dachu.  

Kit kwasoodporny 
Schiedel 

Paƒstwa Partner:


