
Popis sestavení komínu Schiedel TechnoStar 
Tento popis nenahrazuje montážní návod ani technologický p�edpis montáže. 
Výchozím místem pro montáž je místo, kde osa kou�ovodu p�etíná osu komína. Montáž by se m�la 
provád�t ve sm�ru komína. V p�ípad�, že má být nerezový komín umíst�n uvnit� ochranné požární 
šachty je lépe tuto dozdívat až po montáži komínu.  
 
 

• Zkontrolovat stav konstrukcí pro event. montáž na tyto   
konstrukce. Pokud je stav t�chto konstrukcí nevyhovující, je t�eba 
je nejprve opravit nebo hledat jiná �ešení.  

• Prohlédnout nadst�ešní �ásti objekt�.  
• Definovat místa pro p�ipojení spot�ebi�e, umíst�ní (výška a  

orientace) komínových dví�ek, p�íp. ur�ení místa odtoku 
kondenzátu.  

• Od místa, kde osa kou�ovodu p�etíná osu komína provést 
zam��ení komína, ozna�ení poloh konzol a všech dalších prvk� 
statického zajišt�ní.  

• Ur�it a ozna�it místa p�ípadných dilatací.  
• Provést otev�ení st�echy, strop� event. vytvo�it prostup st�nou pro 

pr�chod kou�ovodu nebo pro p�ístup ke kontrolním resp. �istícím 
otvor�m. Velikost otvor� musí být o min. 0,3 m v�tší než je 
p�edpokládaná velikost hrdla.  

• Na st�nu odvrtat otvory pro kotevní prvky a tyto osadit.  
• Pokud se komín osazuje na vodorovnou podložku musí být tato 

rovná a únosná.  
• Komín se pak zakládá na teleskopickou stoli�ku.  
• Patu komína tvo�í dno s odvodem kondenzátu a dále pak 

pokra�uje b�žná skladba komína.  
• Variantním �ešením m�že být vynesení t�chto základních prvk� 

na konzole.  
• Komínové díly se orientují vždy ''po vod�'' tj. hrdlem nahoru.  
• Každý spoj vložek musí být zajišt�n vn�jší sponou.  
• V p�ípad� montáže p�etlakového systému se musí do drážek 

v hrdle osazovat t�sn�ní.  
• Kontrolní, �istící �i vybírací otvory se provádí zásadn� z komínových díl� k tomu ur�ených, 

jejichž otvor je uzav�en bu� kruhovými nebo klasickými obdélníkovými dví�ky.  
• Od sopouchu nahoru se postupn� montují komínové díly až po komínovou hlavu.  
• Pr�chod kou�ovodu st�nou se zakrývá rozetou, pop�. požární deskou.  
• Kotevní prvky se umís�ují ve vzdálenostech max. 4 m.  
• V místech eventuelních úhyb� (15°, u rekonstrukcí 30° od svislice) se osadí 2 ks dilata�ních a 

vynášecích díl�, dále pak kolena.  
• Dilata�ní a vynášecí díl se osazuje nejen v míst� úhyb�, ale také tam, kde je délka sloupce 

vložek delší než udává p�íslušná tabulka. Pro umožn�ní dilatace se tento prvek se spodními 
�ástmi komína nespojuje sponou!  

• Volný konec komína smí být max. 1,5 m p�i používání b�žných spon a max. 3 m s použitím 
statických spon.  

• Komín se ukon�uje bu� krycí hlavou nebo krycí a Meidingerovou hlavou.  
• Pr�chody st�echou se zakrývají protideš�ovou manžetou. Pro r�zné sklony st�ech jsou r�zné 

pr�chodky tzv. lemování.  
• U komín� s trvalým výskytem kondenzátu, se kondenzát p�i jeho malém množství zavádí do 

sb�rné nádoby, p�i st�edním množství se odvádí p�es sifón do kanalizace a p�i množství 
v�tších než je 50 l/hod je nutné kondenzát neutralizovat v neutraliza�ních boxech a takto 
upravený odvád�t do kanalizace nebo do sb�rné jímky.  

• Sifón (zápachová uzáv�rka) musí být proveden s rozdílem hladin min. 15 cm.  
• P�i montáži je d�ležité pr�b�žn� kontrolovat p�ímost a kolmost plášt� v��i vodorovné rovin�.  

 


