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Cechy systemu
To rewolucyjny, duński system komina właściwego z betonu na bazie
naturalnego pumeksu - porowatej wulkanicznej skały magmowej. System oferuje
prostotę instalacji wraz z lekkością i doskonałymi właściwościami izolacyjnymi potwierdzonymi certyfikatem CE.
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Kształtka betonowa na bazie pumeksu
łączona klejem, bez dodatkowego ceramicznego komina wewnętrznego.
Lekkość i doskonałe właściwośći izolacyjne pumeksu - porowatej wulkanicznej skały magmowej.
0 mm odległości systemu od elementów palnych domu potwierdzone certyfikatem EN 1858 T450 N1 D 3 G(0) .
Idealny do systemów grzewczych opalanych olejem i paliwami stałymi typu
wegiel, drewno, brykiet drzewny.
Prostota montażu komina i innych elementów (drzwiczek oraz wkładki) na
wybranej wysokości komina.
Szybkie osiąganie i utrzymanie wysokiej temperatury spalin, co gwarantuje
dobry ciąg i szybkość rozpalania.
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Typy systemu
Single i Double to dwa podstawowe typy systemu kominowego.
Nakładka kominowa

Pierścień ochronny
Nakładka kominowa

Podstawa pod
ceglaną obudowę

Stopnie

Przejście dla podłączenia

Przejście dla podłączenia

Blok wewnętrzny
Kształtka Single Block

Kształtka Double Block

Drzwiczki rewizyjne
Drzwiczki rewizyjne
Kształtka startowa

System Single

System Double

Single to system do budowy nowych ko
minów, składający się z jednego typu kształtki
z limitem wysokości 15 metrów przy oparciu
o elementy konstrukcyjne oraz 1,75 metra ponad
brzeg dachu. Oferuje prostotę instalacji wraz doskonałymi właściwościami izolacyjnymi. System
jest dostarczany na palecie jako gotowy zestaw.

Double to system do budowy kominów do
wysokości maksymalnej 15 metrów. Maksymalna
wysokość komina wolno stojącego: bez
zbrojenia - 2 metry, ze zbrojeniem - 8 metrów. System komina składa się z zewnętrzej
kształtki, wewnętrzego wkładu wykonanego
z betonu na bazie pumeksu oraz zbrojenia.
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PoniŜej przedstawiamy przykładowy proces instalacji komina

Betonowy komin jest dostarczany w gotowym zestawie pozwalającym na łatwy i
szybki montaŜ

Przygotuj stabilne, betonowe podłoŜe pod instalację komina. Fundament budynku powinien być
równy, nawet najmniejsza pochyłość powietrzni sprawi, Ŝe komin będzie nierówny. Grubość
fondamentu powinna mieć 90 centymetrów, fundament musi być wolny od dostepu mrozu. Po
wybraniu miejsca odrysuj obrys kształtki komina na fundamencie.

Przygotuj wg instrukcji zaprawę klejącą dostarczoną z zestawem kominowym

Nanieś zaprawę klejącą na wyczyszczone podłoŜe i ułóŜ pierwszą kształtkę komina
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Wypełnij szczeliny pomiędzy podłoŜem a kształtką zaprawą klejącą

Wypełnij zaprawą klejącą powierzchnię kształtki przygotowując ją do postawienia kolejnej
kształtki

Ustaw kolejną kształtkę dokładnie dopasowując kształtki i przygotowując ją do postawienia
kolejnej

Wykończ zaprawą klejącą szczeliny pomiędzy kolejnymi kształtkami nadając im gładką i równą
powierzchnię
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Wyznacz miejsce instalacji przyłącza kominowego i odrysuj jego kształt na gotowym kominie

Korzystając z wiertarki nawierć odrysowany kształt na gotowym kominie wiercąc dziurę obok
dziury

Wybij delikatnie kształt korzystając z dłuta i młotka, oraz zamontuj wlot przyłącza
kominowego.

W identyczny sposób jak wlot, wybierz miejsce zamontowania drzwiczek, odrysuj i wytnij
miejsce do montaŜu.

www.tapis.pl

Zamontuj drzwiczki komina

Gotowy komin moŜesz zabudować, pomalować oraz podłączyć przyłącza kominowe. Odczekaj
48 godzin przed pierwszym uŜyciem komina
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