
Vlastnosti systému:
• Průměry 140 až 400 mm
• Tepelná izolace tl. 60 mm
• Hmotnost 20 - 30 kg/m
• Nevyžaduje dodatečné opláštění
• Záruka 30 let

SCHIEDEL KERASTAR

Vysoce kvalitní třívrstvý systém s tenkostěnnou keramickou vnitřní vložkou, tepelnou izolací  
a vnějším nerezovým pláštěm. Systém je univerzálně použitelný pro odvod spalin od běžných 
spotřebičů na všechny druhy paliv. Je odolný vůči vlhkosti i při vyhoření.

OBLAST POUŽITÍ
Komínový systém Schiedel Kerastar 
představuje konstrukčně jedinečný 
systém, který byl vyvinut jako uni-
verzální systém pro všechny typy 
spotřebičů pracujících v podtlaku a 
pro všechny druhy paliv, pro nízké i 
vysoké teploty.

Odolnost vnitřní tenkostěnné 
keramické vložky umožňuje nasadit 
tento lehký systém i v případech, 
kdy nelze použít kovové materiály. 
Typickým případem může být odvod 
spalin od spotřebičů, umístěných v 
prostorách, kde se nacházejí nebo 
používají chemické látky jako jsou 
různé sloučeniny chlóru nebo jiných 
halogenů.

Všechny díly systému se vyznačují 
nízkou hmotností, systém může být 
montován přímo na nosnou stěnu 
bez nutnosti základu. Díky své nízké 
hmotnosti je systém vhodný také pro 
dodatečnou stavbu komína například 
pro odvod spalin od krbů v rodin-
ných domcích.

Systém se také vyznačuje dokona-
lým vnějším vzhledem, je proto 
využíván často jako působivý archi-
tektonický prvek jak v interiéru, tak v 
exteriéru.

V krátkosti
• Lehký vícevrstvý systém
• Tenkostěnná keramická vložka
• Odolný vůči vlhkosti
• Odolný při vyhoření
• Pro všechna paliva
• Rychlá montáž
• Atraktivní vzhled
• Pro interiér i exteriér
• Nepotřebuje základ

FUNKCE SYSTÉMU
• Je určen pro odvod spalin od
 spotřebičů na všechny druhy paliv

• Pro spotřebiče závislé na vzduchu 
• v místnosti (typu B)
• Komínový systém odolný při 
 vyhoření

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ
Pro připojení kovových kouřovodů 
na systém Schiedel KeraStar se 
s výhodou použijí napojovací díly 
podobným způsobem jako v přípa-
dě keramických komínů Schiedel.

Napojovací díl se nasazuje na vnější 
část keramického hrdla sopouchu a 
dotěsňuje se v závislosti na provozní 
teplotě spárovací hmotou FM Rapid 
(tuhá paliva) nebo Rotempo.

• Komínový systém odolný vůči  
 vlhkosti

Zatřídění dle EN: 13063
KERASTAR EN 13063-1 T400 NI D3 G50 R85 E1090
KERASTAR EN 13063-2 T200 NI W2 O30 R85 E1090




