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IKO
1. W górnej części pierwszego pustaka należy wyciąć otwór na rurkę odskraplacza
(opcja).
2. Pierwszy
pustak ustawiamy na
fundamencie zabezpieczonym izolacją
przeciwwilgociową. W celu stabilizacji pustaka uzupełniamy go betonem do
wysokości dwóch trzecich.
3. Odskraplacz umieszczamy centralnie w otworze pustaka skierowany rurką w stronę
otworu wyciętego w pustaku. Odskraplacz należy dokładnie wypoziomować.
4. W górnej części drugiego pustaka wyciąć otwór dopasowany do szerokości i
wysokości wyjścia wyczystki. Tą samą czynność należy wykonać w dolnej części
trzeciego pustaka.
5. Osadzić na zaprawie cementowo-wapiennej drugi pustak. Następnie osadzić
wyczystkę na odskraplaczu łącząc je kitem naniesionym na zwilżoną dolną część
elementu ceramicznego.Należy pamiętać aby trójnik był zwrócony zewnętrzną
krawędzią złącza do góry. Nadmiar kitu usunąć wilgotną gąbką.
6. Umieścić izolację (opcja) po zewnętrznym obwodzie ceramiki docinając ją tak, aby
pasowała do wyjścia wyczystki ceramicznej.
7. Osadzić trzeci pustak, a następnie rurę ceramiczną na elemencie wyczystki łącząc je
za pomocą kitu naniesionego na krawędź złącza dolnego elementu.
8. Uzupełnić następną warstwę izolacji (opcja).
9. Czynności kolejno osadzania pustaków, układania izolacji i osadzania rur
ceramicznych powtarzać do wysokości przewidzianego umiejscowienia trójnika.
10. W przypadku komina niezaizolowanego można ustabilizować elementy ceramiczne
w pustakach keramzytowych poprzez wykorzystanie pasków otuliny izolacyjnej. W tym
celu odcinamy pasek otuliny i umieszczamy go pomiędzy ceramiką, a pustakiem
keramzytowym w pozycji poziomej, tworząc pierścień ztabilizacyjny. Zaleca się
zastosowanie 1 pierścienia co 1 mb komina.
11. Należy pamiętać o ciągłej kontroli poziomego i pionowego ułożenia elementów
komina.
12. Przejście komina przez stropy i dachy. Jeżeli komin przechodzi przez strop lub dach
z materiałów łatwopalnych koniecznie należy zastosować dylatację minimum 5 cm.
Szczelinę wypełniamy betonem lekkim lub wełną mineralną.
Jeżeli komin przechodzi przez strop lub dach z materiałów niepalnych należy
zastosować dylatację od 2 do 3 cm na całym obwodzie obudowy komina, dylatację
wypełniamy wełną mineralną.
Przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych,
nieosłoniętych części budynku co najmniej o 30 cm, a od osłoniętych okładziną z tynku o
grubości 25 mm na siatce, płytą G-K ognioodporną albo równorzędną okładziną co
najmniej 15 cm. Komin nie może bezpośrednio przylegać do ściany - jest konstrukcją
wolnostojącą. W związku z tym należy pozostawić szczelinędylatacyjną około 5 mm dla
materiałów niepalnych, a minium 5 cm dla ścian łatwo zapalnych.
13. Ostatnią rurę należy dociąć na taką długość by w przypadku zastosowania płyty
dachowej kwasoodpornej stalowej górna krawędź rury ceramicznej komina była poniżej
płyty stalowej o 4 mm licząc na każdy 1mb długości komina ( co przy kominie 10
metrowym daje nam 4 cm ). Jest to spowodowane rozszerzalnością temperaturową rury
ceramicznej. Płytę kominową stalową trwale i szczelnie łączymy z płytą betonową
komina, lub innym wykończeniem korony komina.
W przypadku zastosowania płyty dachowej ceramicznej (opcja) - ostatnią rurę
ceramiczną komina tak docinamy by między górną krawędzią płyty ceramicznej, a
górną krawędzią rury komina było 10 mm przerwy. Dopuszczalne jest przyklejenie
ceramicznej płyty dachowej do rury ceramicznej komina kitem ceramicznym z
zastosowaniem 1 mm dylatacji między płytą betonową komina (lub innym
zakończeniem korony komina na przykład cegłami klinkierowymi), a kołnierzem
ceramicznym.
Zabronione jest przyklejenie ceramicznej płyty kominowej do płyty betonowej komina,
lub innego zakończenia korony komina pod groźbą utraty gwarancji komina!
14. W przypadku komina z wentylacją, pod płytą betonową (opcja) na przewodzie
wentylacyjnym należy wyciąć w bokach pustaka przelotowe otwory wywiewne.
15. Górną część komina wychodzącą ponad połać dachową należy wykończyć tynkiem,
płytkami klinkierowymi lub innym materiałem niepalnym w celu zmniejszenia
oddziaływania warunków atmosferycznych na keramzytową obudowę komina.
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