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Montáž komína – predpisy a požiadavky

je potrebné komín vystužiť. Na tento účel sa používa betonárska
Počas montáže komínov sa stávajú mnohé chyby, ktoré môžu ovplyvniť výstuž, ktorú treba umiestniť do otvorov v rohoch komínových tvárnic.
v rôznej miere prevádzku komína, alebo dokonca celkom znefunkčniť Následne je potrebné do otvorov naliať výplňovú hmotu na dosiahnutie
komín. Preto je dôležité, aby montáž bola vykonaná podľa pokynov spolupôsobenia výstuže s komínovým telesom.
výrobcu.
• Komínové teleso musí byť celistvé, nesmie byť v žiadnej časti prerušené
V priebehu montáže komínového systému Leier je potrebné počítať ani nesmie nahrádzať inú stavebnú konštrukciu.
s nasledovným:
• Komínové tvárnice sa upravujú uhlovou brúskou s diamantovým
• Montáž komínového systému je nutné vykonať podľa montážneho
kotúčom, všetky otvory sa vyhotovujú len na rovných plochách, nikdy
návodu, pri montáži je potrebné dodržať všetky predpisy a normy podľa
nie v rohoch tvárnic.
platnej legislatívy. Počas montáže je potrebné dbať na bezpečnosť.
• Čistiace a pripojovacie otvory v komínovom telese je možné vytvárať
• Komíny Leier sú predávané ako systém, preto je nutné zabudovať všetky
len počas montáže komína a zásadne pomocou dielov dodávaných
dielce komína. Dielce nie je možné vynechať alebo nahradiť dielcami
výrobcom.
iného výrobcu.
Vytvárať dodatočné otvory v komíne, sekať do betónového plášťa
• Komíny je možné postaviť len zvislé, bez odskokov. Počas montáže
je potrebné kontrolovať zvislosť komínového plášťa aj komínového a šamotovej vložky je zakázané, okrem odborne zhotoveného
dodatočného pripojenia.
prieduchu.
•
Prevádzku komína je možné začať až po predpísanej dobe zrenia
• Pred zabudovaním každého prvku komínového systému je potrebné
spojovacích
materiálov.
tento prvok vizuálne skontrolovať. Zabudovať sa môžu len bezchybné a
• Spustenie komína do prevádzky je možné až po vydaní kladnej revíznej
nepoškodené dielce.
• Je potrebné dávať pozor na náhodné poškodenie komína. V prípade správy revíznym technikom komínov. Revízia je nutná aj pre dočasne
používané spotrebiče pri nedokončených stavbách.
poškodenia je nutné komín rozobrať a poškodený dielec vymeniť.
• Pri prerušení montážnych prác je nevyhnutné nedokončené • Spotrebiče pripojené do komína pripájame podľa technických
komínové teleso zakryť, aby nedošlo k jeho poškodeniu či znečisteniu podkladov výrobcu. Prvé spustenie spotrebiča vykonáme pozvoľna –
poveternostnými vplyvmi ani stavebným odpadom.
dosiahneme tak optimálne predhriatie komína bez teplotných šokov.
• Presah komína nad strechou je daný príslušnou normou. Určenie
potrebnej výšky je úlohou projektanta stavby.
• Pokiaľ je výška komína meraná od strešnej roviny väčšia ako 1,5m,
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Montáž komína Multikeram
(od základu po napojenie dymovodu)
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MULTIKERAM
LAS

1.

Pod komínové teleso sa zhotoví staticky dostatočne únosná základová
konštrukcia. Na základ je potrebné naniesť hydroizolačnú vrstvu.

2.

Do stredu prvej tvarovky komínového plášťa sa vyvŕta otvor priemeru
30 mm cca 100 mm od jej horného okraja.

3.

Prvá tvarovka komínového plášťa s otvorom sa osadí do maltového
lôžka naneseného na základovú konštrukciu. Následne je potrebné
tvarovku nastaviť do zvislosti.

4.

Na osadenú tvarovku sa nanesie vrstva malty hrubá cca 10 mm
(správne nanesenie malty sa dosiahne pomocou murovacej šablóny).
Prípadné diery je potrebné vyplniť maltou. Je potrebné sledovať
množstvo nanášanej malty, vytlačená malta vo vnútri komínového
plášťa sa musí zotrieť hlavne v mieste kanálikov zadného odvetrania
umiestnených v rohoch tvaroviek. ( Po nanesení murovacej malty sa
murovacia šablóna odoberie ).

1-4.

5.

Šamotový dielec na odvod kondenzátu Multikeram sa osadí do
maltového lôžka presne do stredu prvej tvarovky komínového plášťa.

6.

Výpustná hadica šamotového dielca na odvod kondenzátu sa
umiestni do vyvŕtaného otvoru prvej tvarovky a zafixuje sa pomocou
silikónového tmelu.

5-6.

murovacia šablóna

vŕtačka
7.

V spodnej časti druhej tvarovky komínového plášťa sa vyreže otvor
pre uzatvárací dielec do stredu tvarovky. Rozmery otvoru: šírka 240
mm x výška 130 mm.

www.leier.eu

Druhá tvarovka s vyrezaným otvorom sa osadí na prvú tvarovku.
Po uložení tvarovky je potrebné skontrolovať zvislosť komínového
telesa.

8.

14.

uhlová brúska

7-8.
uhlová brúska

15.

9.

Podľa návodu na balení sa namieša lepidlo na šamot.

10.

Dôležité!!! Lepidlo na šamot pri teplote vzduchu pod + 5 °C
stupňov nelepí, preto je zakázaná výstavba komína pri teplote
okolia pod + 5 °C !

11.

Vnútorná strana hrdla šamotového dielca na odvod kondenzátu sa
pomocou vlhkej špongie očistí a navlhčí a následne sa tam nanesie
dostatočné množstvo lepidla na šamot.

12.

Na hrdlo šamotového dielca na odvod kondenzátu Multikeram sa
rovnomerne osadia 3 ks strediacich podložiek Multikeram, uhol
medzi susednými podložkami má byť 120°.

Tvarovka s vyrezaným otvorom pre dvierka sa osadí na druhú
tvarovku. Po uložení tvarovky je potrebné skontrolovať zvislosť
komínového telesa.

16.

Do tvarovky s vyrezaným otvorom sa umiestni tepelná izolácia
z minerálnej vlny, ktorú je potrebné osadiť na hornú hranu
šamotového dielca na odvod kondenzátu. V tepelnej izolácii je
potrebné vyrezať otvor pre rámik komínových dvierok.

17.

Pokračuje sa úkonom popísaným v bode 4.

15-17.
murovacia šablóna

Osadí sa ďalšia tvarovka komínového plášťa. Po uložení tvarovky je
potrebné skontrolovať zvislosť komínového telesa.

18.
špachtla

18.

13.

Pokračuje sa úkonom popísaným v bode 4.

14.

V strede ďalšej tvarovky komínového plášťa sa vyreže otvor pre
komínové dvierka široký 210 mm na celú výšku tvarovky. Rozmery
otvoru majú byť 210 x 330 mm. ( Pre kontrolu sa odporúča osadiť
nasucho šamotový dielec pre komínové dvierka Multikeram a takto
skontrolovať polohu otvoru ).

www.leier.eu
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9-12.
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19.

Vlhkou špongiou sa očistí a navlhčí s podný rovný koniec šamotového
dielca pre komínové dvierka Multikeram.

20.

Šamotový dielec pre komínové dvierka sa umiestni do hrdla už
osadeného šamotového dielca na odvod kondenzátu s naneseným
lepidlom na šamot a pomocou strediacich podložiek sa vystredí.

Pokračuje sa úkonom popísaným v bode 4

26.

24-26.

murovacia
šablóna

20.

SPRÁVNY SPÔSOB
NANESENIA LEPIDLA

lepidlo na
šamot
ššpachtla

27.

Osadia sa 2 nasledujúce tvarovky komínového plášťa. Po uložení
tvaroviek je potrebné skontrolovať zvislosť komínového telesa. Počas
tejto fázy montáže komína je potrebné na styčné plochy osadených
tvaroviek nanášať murovaciu maltu podľa bodu 4. Do osadených
tvaroviek sa umiestnia tepelné izolácie z minerálnej vlny.

VYTVORENIE SOPÚCHA PRE MULTIKERAM

28.

Pre vytvorenie sopúcha je potrebné zhotoviť otvor v komínovom
plášti predpísaných rozmerov a presnou polohou.
Šírka otvoru v prípade komína Multikeram s priemerom šamotovej
vložky 140 a 160 mm je 230 mm, v prípade priemerov prieduchov 180
a 200 mm je 280 mm. V prípade určenia výšky otvoru platí pravidlo, že
nad a pod zvislou časťou sopúchového dielca Multikeram je potrebné
vynechať dilatačnú medzeru min. 40 mm. ( Pre kontrolu sa odporúča
osadiť nasucho sopúchový dielec Multikeram a takto skontrolovať
polohu otvoru )

29.

Tvarovky s vyrezaným otvorom sa osadia. Po uložení tvaroviek je
potrebné skontrolovať zvislosť komínového telesa.

Medzi tvarovku komínového plášťa a šamotový dielec pre komínové
dvierka sa umiestni tepelná izolácia z minerálnej vlny.

21.
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21.
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MULTIKERAM

28-29.

22.

Lepidlo vytlačené v spoji dvoch dielcov sa cez dvierkový otvor
zotrie pomocou špongie.

23.

Odporúča sa na spodok komínového prieduchu ( na zbernú misku
šamotového dielca pre odvod kondenzátu ) umiestniť handru alebo
papier, ktorý sa po ukončení stavby komína vyberie a tým sa odstráni
lepidlo na šamot padnuté a spodok komínového prieduchu.

24.

Vnútorná strana hrdla šamotového dielca na odvod kondenzátu sa
pomocou vlhkej špongie očistí a navlhčí a následne sa tam nanesie
dostatočné množstvo lepidla na šamot.

25.

Na hrdlo šamotového dielca pre komínové dvierka Multikeram sa
rovnomerne osadia 3 ks strediacich podložiek Multikeram, uhol medzi
susednými podložkami má byť 120°.

www.leier.eu

30.

Vlhkou špongiou sa očistí a navlhčí spodný rovný koniec sopúchového
dielca Multikeram.

31.

Sopúchový dielec Multikeram sa umiestni do hrdla už osadeného
šamotového dielca pre komínové dvierka s naneseným lepidlom na
šamot a pomocou strediacich podložiek sa vystredí.

30-31.

34.

Na hrdlo sopúchového dielca Multikeram sa rovnomerne osadia 3 ks
strediacich podložiek Multikeram, uhol medzi susednými podložkami
musí zvierať uhol 120°.

35.

Pokračuje sa úkonom popísaným v bode 4.

34-35.
murovacia šablóna

32.

Pomocou čističa prieduchu Multikeram sa zotrie vytlačené lepidlo na
spoji dvoch šamotových dielcov.

36.

37.

32.

Osadia sa nasledujúce tvarovky komínového plášťa. Po uložení
tvaroviek je potrebné skontrolovať zvislosť komínového telesa. Počas
tejto fázy montáže komína je potrebné na styčné plochy osadených
tvaroviek nanášať murovaciu maltu podľa bodu 4. Do osadených
tvaroviek sa umiestnia tepelné izolácie z minerálnej vlny.
Po osadení troch tvaroviek sa do komína umiestní šamotová vložka
Multikeram spolu s tromi strediacimi podložkami.

Vnútorná strana hrdla sopúchového dielca Multikeram sa pomocou
vlhkej špongie očistí a navlhčí a následne sa tam nanesie dostatočné
množstvo lepidla na šamot.

33.

33.
špachtla

www.leier.eu
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37.
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PRECHOD KOMÍNA MULTIKERAM CEZ STROP

38.

MULTIKERAM

Pri prechode komínového telesa cez stropnú konštrukciu sa
vynecháva medzi komínovým telesom a stropnou konštrukciou
dilatačná medzera široká min. 30 mm, ktorá sa vyplní pružným
nehorľavým materiálom.

40-45.

uhlová brúska

38.

pílkový list

39.

Pokiaľ je potrebné zhotoviť kontrolné komínové dvierka, treba sa držať
pokynov v bodoch 14 – 26.
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ZHOTOVENIE VYÚSTENIA KOMÍNA MULTIKERAM
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40.

Vyústenia komína sa začína zhotovovať po osadení poslednej
komínovej tvarovky.

41.

Nasucho sa osadí posledný šamotový dielec Multikeram, ktorej dĺžka
sa musí upraviť rezaním. Poloha rezu sa určí kónickým vyústením,
šamotový dielec musí končiť zarovno hornej hrane kónického
vyústenia, pričom spodná hrana kónického vyústenia musí byť 30 mm
vyššie od povrchu betónovej komínovej hlavice.

42.

Šamotový dielec na vyznačenom mieste odrežeme, taktiež na
vyznačenom mieste skrátime izoláciu pomocou pílky. Horná hrana
tepelnej izolácie musí byť 100 mm pod hornou hranou komínovej
tvarovky.

43.

Na najvyššiu tvarovku komínového plášťa sa nanesie potrebné
množstvo murovacej malty.

44.

Vlhkou špongiou sa očistí a navlhčí spodný rovný koniec posledného
šamotového dielca Multikeram.

45.

Posledný šamotový dielec Multikeram sa umiestni do hrdla už
osadeného šamotového dielca s naneseným lepidlom na šamot
a pomocou strediacich podložiek sa vystredí.

46.

Do naneseného maltového lôžka na najvyššej tvarovke komínového
plášťa sa osadí betónová komínová hlavica, ktorá musí byť vystredená.

47.

Na hornú hranu zrezaného šamotového dielca Multikeram sa nanesie
lepidlo na kónické vyústenie, potom sa na šamotový dielec osadí
kónické vyústenie. Medzi spodnou hranou kónického vyústenia a
povrchom betónovej komínovej hlavice musí zostať 30 mm medzera.

46-47.

strieška na kónické vyústenie
(na objednávku)
lepidlo na kónické
vyústenie
min.
3cm

DOKONČOVACIE PRÁCE

48.

Pomocou dodaných hmoždiniek a vrutov sa upevnia komínové
dvierka. Do kruhového otvoru v šamotovom dielci komínových
dvierok sa umiestni šamotový tesniaci dielec, ktorého polohu
zabezpečuje pružina upevnená z vnútornej strany komínových
dvierok. Pružina zapadne do drážky v šamotovom tesniacom dielci.

49.

Do vyrezaného otvoru sa osadí uzatvárací dielec

www.leier.eu

O CHYBÁCH MONTÁŽE
48-49.

Počas montáže moderných
komínových
systémov
je
možné sa stretnúť s rôznymi
chybami montáže, ktoré vo
väčšej alebo menšej miere
ovplyvňujú funkčnosť komína
alebo dokonca znemožňujú
jeho používanie. Základnou
chybou
je
nedodržanie
pokynov výrobcu, preto je
dôležité aby sa počas montáže
postupovalo podľa návodu
Najčastejšie sa vyskytujúce
CHYBY MONTÁŽE:
• Nedostatočne únosná
základová konštrukcia pod
komínom a z toho vyplývajúce
sadanie komína.
• Nepresná stavba komína –
komínové teleso a prieduch nie
sú zvislé.
• Nevhodne pripravené otvory v
tvarovke BKU.
• Nevyčistenie komínového
prieduchu od vytlačeného
tmelu na šamot.
• Použitie lepidla na šamot po
dobe spotreby.

Zabudovanie krycej platne:
- Vyrezaný otvor v tvarovke komínového plášťa v mieste sopúcha
sa vyplní krycou platňou z minerálnej vlny. Krycia platňa sa musí
pred osadením tvarovo prispôsobiť rozmerom vyrezaného otvoru
a vonkajšiemu priemeru sopúcha. Pre uľahčenie danej úpravy sú v
platni zhotovené perforácie. Tvarovo upravená platňa sa zatlačí do
otvoru – povrch platne musí lícovať s povrchom tvarovky
komínového plášťa.

50.

Certifikáty:
Sprievodná dokumentácia k
výrobkom spoločnosti Leier je k
nahliadnutiu na www.leier.eu

UPOZORNENIE!
PRIPOJENIE DYMOVODU: ZÁKLADNÉ PRIPOJENIE SPOTREBIČA NA TUHÉ
PALIVO
DILATAČNÁ MEDZERA MEDZI DYMOVODOM A ŠAMOTOVÝM SOPÚCHOVÝM
DIELCOM MUSÍ BYŤ MIN. 1 cm. DILATAČNÚ MEDZERU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ
NEHORĽAVÝM A TRVALO PRUŽNÝM MATERIÁLOM – NAPR. KERAMICKÝ
TESNIACI POVRAZEC.

VHODNÝ
DYMOVOD

51.

Zo šamotového dielca pre odvod kondenzátu sa vyberie handra so
spadnutým odpadom, skontroluje sa priechodnosť odvodu
kondenzátu.

52.

Dokončený komín treba omietnúť. Medzi omietkou a sopúchom musí
byť medzera zabezpečujúca dilatáciu široká min. 10 mm.

53.

Komín sa smie uviesť do prevádzky len po výrobcom určenej dobe
potrebnej na vyschnutie spojovacích materiálov.
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