ZÁRUKA 30 LET
Podmínky poskytnutí

1. Komín musí být postaven dle montážního návodu, který je součástí každé dodávky.
2. Před uvedením do provozu musí být komín zrevidován revizním technikem. Záruky jsou poskytovány při
dodržení platných vyhlášek a nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Komín musí být dle platných vyhlášek pravidelně
kontrolovaný a čištěný.
3. Při výstavbě komínu musí být dodrženy veškeré stavební předpisy a vyhlášky.
4. Musí být zajištěna odstupová vzdálenost komínového pláště od nehořlavých konstrukcí 30mm a od hořlavých
50 mm.
5. Při uvádění do provozu se musí komín zahřívat pozvolna.
6. Před usazením do komína keramické tvarovky na stavbě proklepat-poškozené tvarovky poznáme podle
dutého a chrastivého zvuku, zvuk musí být zvonivý.
7. Je třeba počítat s tepelnou roztažností keramických dílů vzhledem k plášti a krycí desce komína (čím vyšší
komín a vyšší teplota spalin, tím je nárůst délky vyšší). Proto je třeba zajistit dilataci (min. 30 mm) mezi:
-T kusem a pláštěm komína včetně vnitřní omítky-spára může být uzavřena pružným tmelem.
-zaústěním spotřebiče do komínu, použití redukce nebo přechodky
8. Přímé působení plamene na stěnu keramických vložek (při provizorní temperaci stavby, přetopení lokálních
kamen nebo nevhodný typ krbové vložky-bez horní clony) ,může být příčinou vzniku trhlin na keramických
tvarovkách. Provizorní topidlo postavit co nejdále od komína a použít dlouhý přívod kouřovými rourami,
případně
přívod spalin zalomit více koleny (vyloučit možnost vstupu plamene do komína). Keramické roury musí být
zabudovávány suché. Zaústění odtahových rour od topidel musí být provedeno souose, platí zejména pro
zaúsťovací tvarovky se zaústěním pod úhlem 45°. Odtahová roura musí být do tvarovky zaústěna dilatačně, tj.
po celém obvodě obalena stlačitelnou žáruvzdornou izolací (minerální nebo sklená vata, minerální provazce či
žáruvzdorné rohože). V žádném případě nesmí dojít k přímému kontaktu odtahové plechové nebo ocelové roury
s keramickou tvarovkou a to ani po jejich teplotním roztažení. Odtahová roura z topidla musí být tak dlouhá,
aby nemohlo dojít k šlehání přímého plamene do keramické tvarovky, do komína to ani při maximálním výkonu
topidla.
9. Záruka se vztahuje na odolnost proti kondenzátu a vyhoření komínu.
10. Záruka je poskytována při použití všech prvků včetně originálního spojovacího tmelu na tvárnice, izolace
sopouchu a redukce T-kusu.
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