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SPRÁVNÁ MONTÁŽ

PRŮCHOD PŘES STŘECHU

NÁVOD K MONTÁŽI JAWAR CERASTAL

KOMPONENTY:

Kotevní objímka Objímka trubky

Krycí rozeta Ústí komína

Vynášecí konzole Trubka

Odvod kondenzátu T-kus

Límec proti 
zatékání

Průchodka 
střechou

OBECNÁ 
PRAVIDLA PRO 
LEPENÍ 
KERAMICKÝCH 
PRVKŮ:

Po dokončení montáže vyplňte typový 
štítek a umístěte jej na viditelné místo. 

Vyplňte záruční list.

Upozornění: Před zahájením 
montáže si pozorně přečtěte návod. 

Zkontrolujte obsah montážního 
balíčku. Po dokončení montáže 
namontujte veškeré potřebné 

příslušenství.

K MONTÁŽI KOMÍNA 
BUDETE POTŘEBOVAT:

Před montáží 
vyčistěte okraj 
trubky vlhkou 
houbou.

Aplikujte správné 
množství spárovací 
hmoty, spojte 
komponenty, otočte 
o cca 3 cm. 
Odstraňte přebytek 
spárovací hmoty 
houbou.

Správně lepené 
prvky bez známek 
úniku spárovací 
hmoty uvnitř.

1. Před instalací systému Jawar Cerastal 
by jste se měli poradit s projektantem, 
zda by měl být komín namontován na 
základní desce nebo na vynášecí konzoli 
(obr.1). V případě stavby komína na 
základní desce by měl projektant určit její 
rozměry a vzdálenost od stěny.

2. Montážní práce zahájíme určením výšky 
průchodu stěnou. Průraz by měl být o 10 cm 
větší než je plánovaný průměr kouřovodu.

3. Známe-li výšku přípojky kouřovodu, 
můžeme určit montážní výšku vynášecí 
konzole komína. Pro systém jako na výkresu 
(konzole, čistící díl, T-kus) obr. 2 je 
vzdálenost osy T-kusu k horní hraně konzole 
75 cm. Vyznačíme osu komína, podél které 
budou namontovány kotevní objímky. 
Doporučená vzdálenost mezi kotevními 
objímkami je 120 cm.

4. Vynášecí konzoli připevněte pomocí držáků. Držáky upevněte 
do vnitřní část konzole (obr. 3). Připevněte celek ke stěně na 
předem určeném místě pomocí hmoždinek nebo rozpínacích 
kotev (k odpovídajícímu typu fasády). Volitelně namontujte 
odvod kondenzátu na základní desku.

5. Na očištěnou, suchou keramickou část odvodu kondenzátu 
naneste rovnoměrně spárovací hmotu, pak namontujte čistící 
díl. Dbejte na to, aby keramická část čistícího dílu byla v 
dokonalém kontaktu s odvodem kondenzátu. Odstraňte 
přebytečnou spárovací hmotu.

6. Upevněte objímku na spoj čistícího dílu a odvodu kondenzátu.

7. Na očištěnou, suchou keramickou část čistícího dílu naneste 
rovnoměrně spárovací hmotu, pak namontujte T-kus. Dbejte na 
to, aby keramické části na sebe dokonale doléhaly. Odstraňte 
přebytečnou spárovací hmotu. Upevněte objímku na spoj T-kusu 
a čistícího dílu.

8. K namontovanému T-kusu připojíme horizontálně trubku. 
Poznámka: Úsek mezi T-kusem a vnitřním prostorem u kotle by 
měla tvořit izolovaná trubka. Zbývající prostor vyplňte minerální 
vlnou. V místě průrazu umístěte krycí rozetu (obr.4).

9. Umístěte trubku (bez lepidla) na T-kus, abyste určili místo 
montáže první kotevní objímky. Objímku namontujte ve výšce 
120 cm nad vynášecí konzolou. Demontujte trubku. Na určeném 
místě vyvrtejte otvor a namontujte kotevní objímku. Poznámka: 
Nezapomeňte zajistit již namontované části proti znečištění.

10. Na očištěný T-kus namontujte trubku dle předchozích 
pokynů. Zkontrolujte, zda je zachována vzdálenost od stěny 
a zda je celek vertikální. Po vyrovnání všech částí utáhněte 
šrouby.

11. Podle předchozích pokynů namontujte zbývající počet 
trubek, nezapomeňte na montáž kotevních objímek a dodržení 
svislé konstrukce a příslušné vzdálenosti od stěny. Posledním 
prvkem je ústí komína.

12. Podle předchozích pokynů namontujte poslední prvek (ústí 
komína) ke stěně. Pokud se ukáže, že výstup spalin je příliš 
nízký, je možné komín prodloužit o jednu trubku. Poznámka: 
Při spojení trubky a ústí komína nad posledním upevněním ke 
stěně použijte objímku trubky (obr. 5). Výška komína od 
posledního upevnění ke stěně nesmí přesáhnout 100 cm.

13. Při montáži komína s průchodem 
střechy by měl být vytvořen otvor o 
průměru větším o 10 cm než vnější 
průměr komína. Namontujte průchod 
střechy tak, aby odpovídal sklonu 
střechy a typu střešní krytiny. 
Správné zpracování a utěsnění střechy 
by mělo být provedeno v souladu se 
střešní krytinou.

14. Na správně namontovaný střešní průchod a ústí komína 
připevněte límec proti zatékání, který by měl přesně lícovat s 
průchodkou střechy.


