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JAVASLAT: Merevítse meg kéményét a falazóelemek furatban elhelyezett merevítő acélrudakkal
és estrich betonnal.

A kémény vakolása után csatlakoztassa a tisztító ajtót és a szellőző rácsot.

Tegye az esővédő, meidinger tárcsát a torkolati kúpra, majd húzza meg a csavart, szorítsa rá.

A betonfedlap és torkolati kúp felhelyezését végezze el a 16. pont szerint.

Az utolsó samott csövet és a szigetelést állítsa be a 15. pontban leírtaknak megfelelően.

Az első dekor elemet az utolsó, még padlástérben levő beton elemre helyezzük. Az utolsó beton elem
és a dekor elemeket habarcs ágyba tesszük, mint az eddigi falazóelemeket.

Dekor kéményfej kialakításakor

....................................................................................................

Ellenőrizze, hogy a kémény kitorkolási része megfelelően lett-e telepítve.

Tegye az esővédő, meidinger tárcsát a torkolati kúpra, majd húzza meg a csavart, szorítsa rá.

Betonfedlap elhelyezése
Az utolsó falazóelemre habarcsot hordunk fel. Erre helyezzük el a kémény fedlapot, hogy az központosan
legyen. Majd ezután helyezzük el a beton fedlapon a torkolati kúpot, melyet a beton fedlapra rögzítünk.
A fedlap ás a torkolati kúp közé hőálló szilikont kenünk, majd lecsavarozzuk a torkolati kúpot.

Az utolsó samott csövet 5cm-el az utolsó falazóelem felső síkja alatt érjen véget, ha szükséges, vágjuk
méretre. Az utolsó szigetelő lapot elvágjuk úgy, hogy az 5cm-el az utolsó csőidom alatt érjen véget.

Ha olyan égéstermék-elvezetőt építünk, amely szellőző kürtővel van ellátva, akkor ne feledjük el az alsó
és a felső köpeny elembe a szellőző rácsok helyét kivágni.

....................................................................................................

Tovább építjük az égéstermék-elvezetőnket ameddig szükséges. A köpenyelemeket mindig falazó habarcsba helyezzük,
a felesleges kinyomódott habarcsot mindig kívül-belül letöröljük. A köpenyelemeknél ügyeljünk a vízszintes és függőleges
síkok tartására. A samott csöveket béléscső ragasztóval kötjük össze, amelyet spaklival hordunk fel. A belső felületen
kinyomódott ragasztót nedves szivaccsal letöröljük. A csöveket a ragasztó felhordása előtt mindig megnedvesítjük.
A szigetelő lapokat folyamatosan behelyezzük a köpenyelemek és a csövek közé.

Behelyezzük a szigetelő előlapokat.

A füstcső csatlakozó idom körüli szigetelő lapokat egy vágókéssel úgy vágjuk ki, hogy pontosan illeszkedjenek a füstcső
csatlakozó idomhoz. A szigetelő lapok illesztése a kéményünk hátsó falánál legyen.

Sarokcsiszoló segítségével vágjuk ki a következő köpeny idomot úgy, hogy maradjon elegendő hely a szigetelő előlapnak.

Helyezze be a füstcső csatlakozó idomot, előtte nedvesítse meg, mielőtt felhordaná a béléscső ragasztót. A belső részen
kinyomódott ragasztott egy nedves szivaccsal törölje le.

Ha elérjük a füstcső csatlakozó kívánt magasságát, akkor a köpenyelemet/köpenyelemeket vágjuk ki a kívánt méretre.

Tovább építjük a kéményünket, a füstcső csatlakozóig a megfelelő mennyiségű köpenyelemmel és samott csővel.
A köpenyelemet mindig habarcságyba helyezzük, a csöveket pedig béléscső ragasztóval rögzítjük.

A következő köpenyelemet is vágjuk ki, amennyire szükséges, hogy az tisztító ajtónak legyen hely. A tisztító nyílás felett
legalább 2cm magasságú hely legyen a csövek dilatációja miatt.

Behelyezzük a samott tisztító idomot. A béléscsöveket és idomokat mindig a lefolyó kondenzátum irányába, vagyis áramlási
iránynak lefelé helyezzük.
- csak annyi béléscső ragasztó legyen bekeverve, amennyit 45 perc alatt el tudunk használni
- +5 fok alatt a ragasztó nem köt, ezért az égéstermék-elvezető építése ezen hőmérséklet alatt tilos!
- a ragasztási felületeket egy nedves szivaccsal nedvesítsük meg, utána egy spaklival hordjunk fel kellő mennyiségű
béléscső ragasztót, helyezzük el az idomot és belül a kinyomódott felesleges ragasztót egy nedves szivaccsal töröljük le.

A következő köpenyelemet úgy készítjük elő, hogy a tisztító ajtó helyét egy sarokcsiszolóval kivágjuk (a pontos kivágáshoz
mérjük oda az ajtót, a belső részével). Az alsó köpenyelemre habarcsot hordunk fel, majd elhelyezzük a kivágott elemet
majd vízszintesen és függőlegesen is vízmértékbe állítjuk.

A kivágott köpenyelembe behelyezzük a samott lábazati idomot, ami kondenz elvezetővel van ellátva. Vigyázzunk, hogy
a kondenzátum kivezető idom a megfelelő irányba, (szellőző iránya) álljon. Behelyezés előtt az alapra habarcsot hordunk
fel, abba helyezzük el a köpenyelemet.

Az első köpenyelembe sarokcsiszolóval vágunk egy 25x10 cm nagyságú nyílást a szellőzőrácsnak. A kivágott köpenyelemet
az alapra felhordott habarcságyba helyezzük. Vízszintbe állítjuk.

Az kéményünknek statikailag megfelelő alapot kell biztosítani! Alá nedvesség elleni szigetelő anyagot (bitumenes zsindelyt)
helyezünk. A megfelelően erős alapra helyezzük a talapzatot. Használhatjuk a rendszer köpeny elemét is, úgy, hogy habarcs
ágyba helyezzük és megtöltjük betonnal.

Vakolt kéményfej kialakításakor
Figyelem! A dekor kéményfej nem
használható a tégla (SIZ) rendszerhez.

Tudnivalók a telepítés előtt

Szükséges eszközök:

Az Almeva égéstermék-elvezető rendszerek építését minden esetben az ide vonatkozó
szabványok, jogszabályok és gyártói utasítások betartásával kell elvégezni! Felhasználás,
beépítés előtt ellenőrizni kell a beépítendő elemeket, csak hibátlan elemek építhetőek be!
Az éghető anyagtól való távolság (faanyagoktól 50 mm). A tűzveszély elkerülése érdekében
a vonatkozó hatályos szabványok és jogszabályok betartása kötelező.

Mérőszalag
Vágó kés
Fúrógép

Falazó elemek (1 m kémény = 4 db falazóelem)
- A falazóelemek vágása sarok csiszolóval és gyémánt koronggal történhet.
- A vágások, nyílások kialakítása mindig csak a falazó elem sík felületén végezhetőek!
A sarkok kivágása tilos!
- A kéménytest megerősítését esztrichbeton és vasbeton rudak segítségével lehetséges.
Erősítse meg a falazóelemeket, miután az öt tömböt (1,25 m) összeépítette. A falazóelemek
sarkaiban levő lyukba helyezze bele a betonvasat, majd töltse fel estrichel.

Keverőszár fúrógéphez

Csillag csavarhúzó
Vízmérték

Samott béléscsövek
- A samott béléscsövek hossza 33 vagy 66 cm hosszú.
- A csövek vágásához használjon sarok csiszolót, gyémánt koronggal felszerelve.
- A béléscsöveket és az idomokat csak a saját speciális ragasztó anyagával lehet
összeragasztani! Ragasztás előtt az összeragasztandó elemeket egy szivaccsal meg kell
nedvesíteni, a ragasztóanyagot utána kell spaklival felhordani. A felesleges ragasztó
anyagot pedig az illesztések mentén le kell törölni.
- A füstcső csatlakozás minimális magassága 116 cm kell legyen.

Kalapács
Kőműves kanál
Sarokcsiszoló

Ásványgyapot szigetelés
- A szigetelést úgy kell elhelyezni, hogy a szigetelő lapok a falazat közepénél érjenek össze
- Olyan helyeken, ahol szükséges a szigetelés beállítása (tisztító idom, füstcső csatlakozó
idom) ott a szigetelő lapokat egy vágó késsel a kívánt méretre kell vágni.

Gyémánt korong 쏗230 mm

Mielőtt kéményét használni kezdené
- Ha elkészült az égéstermék-elvezetőnk, akkor azt ellenőrizni kell, hogy minden a vonatkozó
előírásoknak megfelelően történt.
- Használtba vétel előtt be kell szerezni a helyileg illetékes kéményseprő ipari szervtől, illetve
szolgáltatótól a kéményseprő ipari nyilatkozatot!
- Csatlakoztassa a tüzelőberendezést annak gyártói utasítása szerint
- Minden esetben kerüljük el a „kémény tüzet“ mert azok károsítják az égéstermékelvezetőnket.
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