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3. Umíst�te první komínovou tvárnici. Zalijte betonem celou 
tvárnici, tím vytvo�íte komínový podstavec.

2. Prove�te izolaci proti vlhkosti, nutno pamatovat na úrove� 
podlahy.

1. V míst� osazení komína vytvo�te základový pás.

NÁVOD K MONTÁŽI JAWAR UNIVERSAL PLUS

NÁVOD PRO VLASTNÍ VÝROBU 
KRYCÍ DESKY

1. St�na komínového pr�chodu
2. Keramická trubka
3. Odvod spalin
4. Nerezová trubka spojující kotel s 
komínem
5. P�echodka keramického sopouchu 
se š�urou 
6. �ást spojky - t�snicí š��ra
7. �elní deska

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA 
PRO LEPENÍ 
KERAMICKÝCH PRVK�

Po dokon�ení montáže vypl�te typový 
štítek a umíst�te jej na viditelné místo. 
Vypl�te záru�ní list.

Upozorn�ní: P�ed zahájením 
montáže si pozorn� p�e�t�te návod. 
Zkontrolujte obsah montážního 
balí�ku. Po dokon�ení práce omítejte 
komín vápenocementovou omítkou o 
tlouš�ce 1,5 cm a nainstalujte 
veškeré pot�ebné p�íslušenství.

K MONTÁŽI KOMÍNA BUDETE 
POT�EBOVAT:

MONTÁŽ SPOJKY JAWAR - 
P�ÍSLUŠENSTVÍ

P�ed instalací o�ist�te okraj 
trubky vlhkou houbou.

Naneste vhodné množství 
tmelu do zámku.

Vlhkou houbou odstra�te 
p�ebytek t�snicího tmelu z 

vnit�ku trubky.

Správn� spojená trubka bez 
známek úniku p�ebytku 

tmelu.

16. Poslední trubku u�ízn�te tak, aby vy�nívala 18 cm nad krycí 
desku. Poté ji p�ilepte pomocí tmelu, spojení mezi bedn�ním a 
betonovou deskou ut�sn�te silikonem na st�echu. Namontujte 
stabiliza�ní kroužek kužele ve výšce 7 cm od horního okraje 
trubky a utáhn�te. Na okraj trubky naneste vysokoteplotní 
silikon. Poté nasa�te kužel, zatla�te až do charakteristického 
kliknutí.

15. Na poslední tvárnici položte ztracené bedn�ní a krycí desku 
na vápenocementovou maltu. V p�ípad�, že krycí desku vyrábíte 
sami, postupujte podle Obr. 1. 

14. V poslední tvárnici zkra�te izola�ní vatu o 8 cm.

Upozorn�ní: Nezapome�te na dilata�ní spáry ve strop� a 
minimální požadované vzdálenosti od ho�lavých materiál� (5 cm).

13. V souladu s p�edchozími pravidly instalujeme více tvárnic, 
vatu a trubky do požadované výšky komína.
Upozorn�ní: Kou�ovod z kotle spojte s komínem trvale elastickým 
spojem nebo použijte spojku (Obr. 2).

12. V míst� montáže t-kusu vložte první tvárnici a vložte vatu 
jako v bod� 5. Poté nainstalujte t-kus a vložte druhou tvárnici. 
Vložte vatu do tvárnice.

11. V míst� montáže t-kusu vy�ízn�te do 
tvárnice otvor o velikosti 260 x 290 mm.

10. Ur�ete umíst�ní t-kusu. Pro stanovené umíst�ní t-kusu 
zm��te a od�ízn�te keramickou trubku do vhodné výšky a 
nainstalujte p�íslušný po�et tvárnic.

9. Pomocí šablony naneste maltu a usa�te 
další tvárnici a vatu.

8. Vy�ist�te zámek nainstalovaného t-kusu. Chra�te odvod 
kondenzátu p�ed ne�istotami ze stavebních prací (denko zakryjte 
fólií nebo polystyrenem). Naneste tmel do zámku t-kusu.

7. Položte na�ezanou t�etí tvárnici na d�íve nanesenou maltu. 
Odstra�te p�ebytek vytla�ené malty 
(uvnit� i vn�). Vložte izolaci do tvárnice 
tak, aby spoj neblokoval ventila�ní kanály.

6. Ve t�etí tvárnici vy�ízn�te otvor podle výkresu. Poté p�ipravte 
tmel odolný v��i kyselinám podle pokyn� na obalu. 
Vlhkou houbou o�ist�te odvod kondenzátu a t-kus. 
Pomocí šablony naneste maltu na druhou tvárnici. 
Naneste tmel na odvod kondenzátu a p�ilepte t-kus, 
nezapome�te jej vycentrovat. Odstra�te p�ebyte�ný 
tmel houbou.

5. Namontujte izolaci do druhé tvárnice, jak je 
znázorn�no na obrázku (až do úrovn� 
kondenzátoru). Od�ízn�te izolaci vy�nívající nad 
cihlou.

4. Ve druhé tvárnici vy�ízn�te otvor podle výkresu. 
Po ztuhnutí soklu osa�te druhou tvárnici, na spoj 
použijte vápenocementovou maltou. Na ztuhlý 
podklad nalepte odvod kondenzátu pomocí malty. 
Pozor!!! Vyrovnejte odvod kondenzátu a vycentrujte 
jej s tvárnici.
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17. Na vnit�ní, vy�išt�né �ásti keramického kužele naneste do 
zámku odpovídající množství tmelu odolného v��i kyselinám. 
Umíst�te kužel na p�edem vy�išt�ný a vysušený okraj keramické 
trubky. P�ebyte�né lepidlo odstra�te vlhkou houbou. 
Pozor! Neinstalujte kužel, pokud se o�ekává, že b�hem 
následujících 24 hodin klesne teplota pod 0° C.
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p�edchozích pokyn�. Pomocí 
silikonu na st�echu ut�sn�te 
prostor mezi krycí deskou 
a ztraceným bedn�ním.

15. Na poslední tvárnici položte ztracené bedn�ní a krycí desku 
na vápenocementovou maltu. V p�ípad�, že krycí desku vyrábíte 
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