
MONTÁŽNÍ NÁVOD NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMFORT

Komínová hlava KOMFORT se skládá z jednotlivých prstenců, lepící hmoty a
sady výztuže. 

Hlava se zakládá cca 30 cm pod úrovní střešní roviny, tak jak vychází
výška poslední keramické tvarovky. Před osazením poslední
keramické tvarovky, na kterou se již budou lepit prstence Komfort,
je třeba osadit plechové profilované záslepky (jsou součástí „Sady
výztuže Komfort – CKOV“) do všech čtyř rohových (čtvercových)
otvorů v keramické tvarovce. Tyto záslepky vytvoří dno pro následné
vyztužování komínové hlavy. 

           Prstence se spojují „ Lepící hmotou Komfort – CKOL “. Lepící hmota musí být
kašovité, nikoli tekuté konzistence (rozmícháno přesně v poměru 1 kg prášku / 190
ml vody). Na prstenci musí být lepící hmota rozetřena celoplošně a v takové tloušťce
( cca 5 mm ), aby byla dalším komínovým prstencem ze spáry PO CELÉM JEJÍM
OBVODU částečně vytlačena. 

Výronky lepící hmoty pak budou okamžitě použity, jejich rozetřením ve
vodorovném směru ve spáře, na důkladné zaspárování mezery mezi styčnými
plochami prstenců. Po vytvrdnutí lepidla budou horizontální a vertikální spáry stejně
barevné.

Po osazení všech prstenců se rohové čtvercové otvory v prstencích, pod kterými
jsou osazeny záslepky, zalijí řídkou betonovou směsí namíchanou v poměru 1 díl
písku ku 3 dílům cementu, a to bez ohledu na to, zda je nadstřešní část komínu
armována, či nikoli.  Následně se do dvou protilehlých  otvorů vloží vyztužovací pruty.



V případě vyšší nadstřešní části než 1m, se musí vyztužit všechny čtyři rohové
otvory. Pro vyztužování používáme ocelovou výztuž Ф 8 mm. Ze statického hlediska
je možné, aby výztuž skončila cca 3 prstence pod krycí deskou. Ale betonová směs
musí být nalita do všech čtyř otvorů po celé výšce prstenců.

Po osazení posledního prstence seřízneme poslední šamotovou vložku 9 cm nad
vrchní hranou prstence tak, aby po osazení krycí desky a nalepení litinového límce
vznikla mezi spodní hranou límce a vrchní plochou krycí desky mezera 1 – 2 cm. 

Před osazením komínového límce ( popř. klobouku ), přilepíme k poslednímu
prstenci Komfort krycí desku pomocí  „ Lepící hmoty Komfort – CKOL “. Litinový limec
( popř. klobouk ) lepíme na seříznutou šamotovou vložku pomocí „ Spárovací hmoty
Säuerkit “.

      


