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Általános előírások
A standard (ismétlődő) elemek építése
A kémény füstcső-csatlakozója utáni szakaszának építését, a felső
tisztító ajtóig (amennyiben az szükséges), illetve a torkolatig tartó
részének standard építési lépéseit a 4.1-től a 4.16-os ábrák mutatják be. A szigetelő lemezeket úgy kell elhelyezni, hogy egymáshoz
csatlakozó élei a köpenytégla falának felénél legyenek.

Csak gondos kivitelezéssel biztosítható a kéményrendszer hosszú
távú, hibátlan működése. Az összeszerelést a szerelési útmutató
irányadásainak pontos betartásával, valamint az építésügyi és biztonsági előírások szerint kell elvégezni.
Fontos információk a szerelés megkezdése előtt
• A tisztítóajtó és a füstcső csatlakozók helyét és irányát már az
építés előtt tisztázni kell. Az illetékes kéményseprő-hatósággal
egyeztetni kell a kémény felső tisztítónyílásának elhelyezkedését
(tető alatt vagy fölött).
• Amennyiben a kéménybe kiegészítő szellőztető csatornára van
szükség, annak kivezető nyílásának magasságát is meg kell határozni.
• A kémény tető alatti és/vagy feletti szabadon álló részének statikai megerősítéséhez egy külön megerősítő készlet rendelhető.
Ezt a kémény építéssel egy időben kell elhelyezni.

Statikus megerősítés
A magasan a tető fölött kiálló, vagy a tető alatt hosszan szabadon
álló kéményeket meg kell erősíteni. Ehhez a Schiedel megerősítő
készletet ajánljuk, amit különböző hosszúságban forgalmazunk. A
megerősítő szárakat a köpenytégla sarkaiban lévő furatokba kell behelyezni és kiöntő habarccsal rögzíteni. Ügyelni kell a gondos megépítésre, és külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a szárak a felső
köpenytégla fölött kb. 5 cm magasan érjenek véget. Figyeljünk arra
is, hogy megfelelő oldalsó megtámasztás legyen a födémnél vagy a
tetőátvezetésnél.
Ha a szaruközt nem betonozzák ki, akkor be kell építeni a Schiedel
kéménytámasztó szerkezetet. Ezt a tetőszaruk alá/fölé vagy közé
lehet behelyezni. Különösen látható tetőszék-kialakításoknál van
nagy jelentősége.

Egyéb kivitelezői információk
• A kémény felépítése előtt az alapokat elő kell készíteni.
• A köpenytéglákat H-10 mész-cement habarccsal vagy azonos minőségű zsákos cementes falazó habarccsal kell összeépíteni.
• A szellőzőcsatornákba, a sarokfuratokba és a hőszigetelő lapokra ne kerüljön habarcs!
• A habarcs felhordásához használjuk a habarcs-sablont!
• A samottelemeket a Schiedel tubusos hézagkittel kell összeépíteni. Figyelem: a ragasztó +5°C alatt nem köt. Ragasztás előtt a
csővégeket portalanítsuk és nedvesítsük meg.
• Ha megszakítjuk az építési folyamatot, akkor a kéményt fedjük
be, nehogy víz vagy építési törmelék kerüljön bele.

A kémény befejezése
A kéménytorkolat kialakítása előtt fedlapot, vagy kész kéményfejet
kell felhelyezni.
A torkolati kúpot használjuk mérőeszközként és mérjük le a hiányzó csőmagasságot. A kívánt méretet rajzoljuk a csőre és vágjuk le (a
tokos csővég esik le). A ragasztási felületet tisztítsuk meg.
Alaposan kenjük be ragasztóval. Helyezzük be a profilcső-darabot, a
sima csővég áll felfelé.
Kenjük be ezt a végét is ragasztóval. Tegyük helyére a torkolati
kúpot. A kinyomódó hézagkittet töröljük le.
A helyszínen öntött, monolit fedkő esetén fém zsaluzó elemet
kell rendelni és használni lásd: „A monolit fedkövek kivitelezése”
részben leírtakat. Ez az alkatrész biztosítja a kerámia betétek körül
szükséges szabad hőtágulási területet.

A kémény felépítése a füstcső-csatlakozóig
Az Advance kéményrendszer lehetővé teszi az égéstermékek elvezetését mind a szilárd, mind a folyékony tüzelőanyaggal, mind
pedig a gázzal működő tüzelő-berendezések esetében. Az építés
megkezdése előtt a kazán típusát, nagyságát, a kondenzvíz elvezetés
csatlakozási pontját és a kazán füstcső-csatlakozásának magasságát
egyeztetni kell a gépész tervezővel vagy a fűtésszerelővel.
A kéményhez szállított, komplett füstcső-csatlakozó csomag lehetővé teszi a füstcső-csatlakozás tengelyének meghatározását a
kémény magassága szerint 1,16 m-től 2,81 m-ig 0,33 m-es lépcső- Fontos: A fedlapot az utolsó kerámiacső
ben anélkül, hogy a kerámiacsövet vágni kellene. Amennyiben a beépítése előtt kell elhelyezni (illetve kivifüstcső csatlakozó 1,16 m magasságban kell, hogy legyen, akkor
telezni).
az építést az 1.1 - 3.8. pontok szerint kell elvégezni. Amennyiben magasabban kell elhelyezni, akkor a tisztító nyílásos elem és
a füstcső-csatlakozós elem közé be kell építeni a köpenytéglából,
a kerámiacsőből és a szigetelő lapból annyit, amennyi a magasság Befejező munkálatok
• 2 fém szögvas segítségével be kell építeni a lábazati előlapot.
eléréséhez szükséges.
A szigetelő lemezeket úgy kell felhelyezni, hogy a szigetelés folya- • 4 fém szögvas segítségével be kell építeni az füstcső-csatlakozó
előlapokat.
matos legyen.
A tisztítóajtós csatlakozó elemnél a szigetelő lapot úgy kell vissza- • Fel kell szerelni a tisztító ajtót.
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1. Kéménytalapzat elkészítése

1.1 A köpenytéglán jelöljük
ki a nyílás helyét. (az 1-es
táblázat szerint)

1.2 Vágjuk ki a nyílást...

1.3 ...és helyezzük el a vízszigetelést, amire habarcs
ágyazatba kerül az első köpenytégla. Állítsuk vízszintbe, majd tegyük bele a beton
indítólapot.

1.4 Habarcsba ültetve tegyük rá a kondenzvíz-gyűjtő
lábazati téglát. A kondenzvizet a nyílás felé kell elvezetni.
A kondenzvíz-gyűjtő lábazati tégla peremére nyomjunk
samott-ragasztót.

2. Tisztítóajtó csatlakozásának elkészítése

2.1 A falazósablon segítségével habarcsot hordunk fel
az első köpenytéglára.

2.2 A kivágó sablon segítségével jelöljük ki a tisztítóajtó-csatlakozónyílás kivágási
méretét.

2.3 Sarokcsiszolóval vágjuk
ki nyílást.

2.4 A kivágott köpenyelemet tegyük a helyére.

2.5 Az ásványgyapot szigetelő lapokat hajtsuk meg és
tegyük be,

2.6 Be kell helyezni a tisztítóajtó-csatlakozó idomot.

2.7 A tisztítóajtós elemet
tegyük a helyére és a felső
peremét nedvesítsük meg.

2.8 Ezután nyomjunk rá
samott-ragasztó hézagkittet. A köpenytéglára pedig
hordjunk fel habarcsot.

A fűtőberendezés csatlakoztatása
Vakolatgyűrű

Födémáttörés.
A födémen
a köpenytéglánál körbe
3 cm-rel nagyobb
nyílást kell kihagyni,
a rést nem éghető
szigetelőanyaggal ki kell
tölteni.

A szerelő
határozza meg a kazán
bekötésének
magasságát.

Ásványgyapot
zsinór
Előlap

A fellépő hőtágulásnak helyet kell hagyni. A hőtágulás
lehetőségét biztosító elasztikus anyaggal kell a rést kitölteni (pl.: ásványgyapot zsinór).

A tüzelő-berendezés csatlakoztatásának lehetséges
magasságai.

A vakolatgyűrű és az előlap
felszerelése és rögzítése.

Az előlap és a kondenzvíz elvezető
bekötése

Gumitömítéses lezáró elem
ø 14
1. táblázat
NyílásKémény
méret
átmérő
szélesség /
mm
magasság
140, 160

21/17

180, 200

24/17

Samottbetétes
lezáró elem
ø 16, 18, 20

Az esetleges kondenzvíz elvezetésére a perforáció mentén a lábazati előlapon nyílást kell vágni és az adaptert rá
kell csatlakoztatni a kondenzgyűjtő lábazati tégla csonkjára. Az adapter külső oldalához csatlakoztassuk a PVC
csövet. (A PVC cső nem kéménytartozék.)

Kondenzgyűjtő
lábazati tégla

Talpazat
Szigetelés

Habarcsterítés

A kivágott lábazati nyílást
ásványgyapot előlappal fedjük le.

Amennyiben a kondenzvizet nem kell elvezetni, az
alsó lapot vakoljuk be.

3. A kazán bekötésének szerelése

3.1 A következő köpenytéglát helyezzük a habarcságyra...

3.2 ...majd tegyük be a
hőszigetelő lapokat.

3.3 Tegyük a helyére a 0,33
m-es kerámiacsövet.

3.4 A hézaglehúzóval el
kell távolítani a felesleges
samott-ragasztót.

3.5 A köpenytégla oldalán
jelöljük ki a füstcső-csatlakozó nyílás nagyságát (a
2-es táblázat szerint), majd
sarokcsiszolóval vágjuk ki a
nyílást.

3.6 Habarcsba helyezve
tegyük a helyére és ragas�szuk be a füstcső-csatlakozó
idomot.

3.7 Vágjuk méretre az előlapot és a sarokvasak felhelyezésével illesszük a helyére.

3.8 A vakolatgyűrűt a füstcső-csatlakozóhoz képest
központosan szegezzük a
helyére.

4.3 UNI kéményfejes fejkialakítás esetén helyezzük
rá az első kéményfej elemet.
Folytassuk a betonelemek
és a kémény építését a torkolatig.

4.4 Két rögzítő csavart
helyezzünk be két átlósan
elhelyezkedő furatba, ügyeljünk rá, hogy a gumitömítést a csavarszár alsó végén
megfelelően rögzítsük.

4. Kémény építése és befejezése

4.1 Négy köpenytégla egymásra építése és a szigetelő lapok behelyezése után
az 1,33 m-es kerámiacsövet ragasszuk a helyére. A
kinyomódott hézagkittet
a hézaglehúzóval húzzuk
ki. Az építési folyamatot a
következő csatlakozóig vagy
a torkolatig ismételjük.

4.2 A köpenytéglára a sablont használva hordjunk fel
habarcsot.

A monolit fedkövek kivitelezése
Torkolati kúp

Zsaluzó elem
Beton fedkő

Kerámia cső

Központosító gyűrű

Fedlap rögzítő csavarral
Műanyag dűbel
(rögzítő készlet tartozéka)
Kéménytámasztó szerkezet
(Különösen alulról látható
tetőszerkezeteknél ajánlott.
Rögzítés módjai: szarufákra
vagy azok közé.)

Kémény
átmérője
(mm)
140
160
180
200

Ø D (mm)
±1

A (mm)
±2

A kémény
típusa

212

270

Advance
14 – 16

255

310

Advance
18 – 20

A zsaluzó elemet az utolsó köpenytéglára helyezzük el.
Miután meggyőződtünk arról, hogy a négy központosító fül
jól illeszkedik az elem nyílásaiba (ez biztosítja, hogy a zsaluzó
elem pontosan középen legyen a kémény torkolathoz viszonyítva), készítsük el a külső zsaluzást, rögzítsük és öntsük ki
min. C 16/20 osztályú betonnal. Figyelem! A beton szintje a
zsaluzó elemen jelölt szintet nem haladhatja meg, egy vízszintes vonal mutatja a készítendő fedkő maximális magasságát.
Miután a beton megkötött, a külső zsalut távolítsuk el,
tegyük a helyére a központosító-tömítőgyűrűt, ragasszuk a
helyére az utolsó kerámiacsövet, és végül a torkolati kúpot.

Hőszigetelt vagy vakolt
kéményfej kialakítás

A felső tisztító ajtó szükségességét
egyeztetni
kell a helyi tüzeléstechnikai vállalattal.
Gumitömítéses lezáró elem
ø 14

Ha a sarokfuratokban nem
rögzítő csavar kerül, akkor
óvatosan üssük be a műanyag
dübeleket. Hordjunk fel a
sablon segítségével a köpenytéglára habarcsot.

Helyezzük a habarcsba a
fedlapot és a központosító
gyűrűt illesszük a helyére. Az
alátéttel ellátott csavarokat
az imbusz kulccsal csavarozzuk le. Folytatás a 4.10-4.16
szerint

Tisztító ajtó felszerelése

2. táblázat
Kémény
Nyílás
átmérő szélessége
mm
cm
140, 160
21
180, 200

24

Samottbetétes
lezáró elem
ø 16, 18, 20

Az ajtót rögzítsük
köpenytéglához.

a

Tegyük a helyére a nyílás
lezáró elemeket.

4.5 A rögzítő csavar max. 5
cm-t állhat ki.

4.6 A furatokban elhelyezett csavarokat öntsük ki a
készlethez szállított kiöntő
habarccsal.

4.7 Az utolsó kéményfej
elemre hordjunk fel habarcsot és tegyük fel a könnyűbeton fedkövet.

4.8 A fedkövet a tömítőalátét elhelyezése után, rögzítsük a szárnyas-anyákkal.
A két másik furatot tömítősapkákkal zárjuk le.

4.9 Tegyük be a központosító gyűrűt.

4.10 Az utolsó csövet szükség szerint kell méretre
vágni, ehhez helyezzük fel a
torkolati kúpot…

4.11 …mérjük ki a szükséges csőhosszt.

4.12 Az utolsó kerámiacsőből annak beragasztása
előtt vágjuk le ezt a méretű
darabot.

4.13 Tisztítsuk meg és nedvesítsük a cső peremét,
hordjunk fel rá samottragasztót.

4.14 Helyezzük be a kerámiacsövet...

4.15 ...és annak felső peremét is kenjük meg samottragasztóval.

4.16 A fedlapra helyezve
illesszük a helyére a torkolati kúpot.
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