
Kamino Perfect montavimo instrukcija 

Kaminas visoms kuro rūšims temperetūroje 60-600°C

Atitinka normą: PN-EN 13063-1:2005+A1:2007, PN-EN 13063-2:2005+A1:2007

1. BHP - montażysta powinien używać elementów ochrony osobistej.

Stosuj maskę Stosuj rękawice Czytaj instrukcję
Stosuj nauszniki 

ochronne

Stosuj okulary 

ochronne

Stosuj ochronę 

twarzy

3. Elementy podstawowe systemu kominowego.

Obudowa Prostka Trójnik spalin Wyczystka Zbiornik kondensatu
Izolacja z wełny 

mineralnej

4. Elementy uzupełniające systemu kominowego.

Drzwiczki rewizyjne Klej kwasoodporny Płyta czołowa Szalunek tracony Kratka
Zakończenie 

stożkowe komina

5. Wykonanie cokołu komina.

Ułóż hydroizolację 

na fundamencie

Ustaw obudowę na 

zaprawie murarskiej

Wypoziomuj 

obudowę

Wypełnij obudowę 

suchym betonem

Wyrównaj i zagęść 

beton

Ułóż kolejną 

warstwę izolacji

2. Narzędzia.

Szlifierka Kielnia Poziomica Kastra Młotek murarski Mieszadło

6. Montaż zbiornika kondensatu. UWAGA: Miejsce odpływu zbiornika kondensatu ustalić z instalatorem.

W obudowie wytnij 

otwór o wysokości 

14cm i szerokości 

17cm

Nałóż zaprawę 

murarską na cokół

Na zaprawie ustaw  

obudowę z 

wyciętym otworem

Wypoziomuj 

obudowę

Na zaprawie ustaw 

zbiornik kondensatu

Wypoziomuj 

zbiornik kondensatu

Skaityk instrukciją

Darbo saugos priemonės

Naudok veido 
apsaugą

PirštinėsKaukėAkiniaiAusinės

Kampinis šlifuoklis Kelnė Gulsčiukas Vonelė plaktukas mikseris

Izoliac vata  Kondensato 
surinkėjas

pravalaTrišakis keraminisKeraminis įdėklasblokelis

durelės klijai viršunė Plokštė trišakio Viršunės laikiklis grotelės

hidroizoliacija Skiedinys blokeliui išlyginimas Užpildyti betonu Išlyginti ir sutankinti

Naudoti mūrijimo 
skiedinį

hidroizoliacija

Dėti išpjautą
 blokelį

Ant skiedinio įstatyti 
kondensato 
surinkėję

Blokelyje išpjauti 
skylę 14cm aukšt 

17cm plotis
išlyginimas

išlyginimas

Įrankiai

Pagrindiniai kamino elementai

Papildomi kamino elementai

Pamato įrengimas

Kondensato surinkėjo montavimas



7. Przygotowanie kleju kwasoodpornego. UWAGA: Gotowy klej należy zużyć w ciągu 1 godziny.

Przygotuj plas2kowe 

lub metalowe czyste 

naczynie

Do naczynia wsyp 7 

miarek proszku

Do naczynia wlej 1 

miarkę wody

Wymieszaj. NIE 

DOLEWAJ WODY!!!

Klej kwasoodporny 

odstawi na 5 minut

Ponownie 

wymieszaj. Klej jest 

gotowy do użycia

10. Montaż modułu kominowego.

Na dolną obudowę 

nałóż zaprawę. 

Ustaw kolejną 

obudowę.

 Zamontuj dwie 

płyty izolacji. Płyty 

połącz w połowie 

szerokości 

obudowy.

Zamontuj obudowę. 

Wypoziomuj

Zwilż dolną cześć 

prostki i górną 

trójnika spalin

Nałóż klej 

kwasoodporny. 

Zamontuj prostkę

Usuń nadmiar kleju 

wewnątrz przewodu

11. Zakończenie komina.

Izolacja powinna się 

kończyć ok 30 cm 

poniżej górnej 

krawędzi ostatniej 

obudowy.

 Na najwyższej 

obudowie ułóż 

szalunek tracony. 

Wykonaj szalunek 

płyty przykrywającej

Zabetonować płytę 

przykrywającą na 

oznaczoną na 

szalunku grubość 

lub zamontować 

prefabrykat.

Zmierz wysokość 

ostatniej prostki do 

wierzchu 

zakończenia 

stożkowego.

Przytnij prostkę. 

Zwilż. Nałóż klej 

kwasoodporny. 

Zamontuj ostatnią 

prostkę

Zamontuj na 

wystającą prostkę 

zakończenie 

stożkowe komina

8. Montaż wyczystki. UWAGA: Miejsce otworu wyczyskowego należy uzgodnić z instalatorem urządzenia .

W obudowie wytnij 

otwór o szerokości 

20cm

Na zaprawie ustaw 

wyciętą obudowę, 

wypoziomuj

Zamontuj w 

obudowie płytę 

izolacji. Nałóż 

zaprawę na 

obudowę

Zwilż dolną część 

wyczystki i górną 

zbiornika 

kondensatu

Nałóż klej 

kwasoodporny. 

Zamontuj wyczystkę

Zamontuj izolację w 

obudowie. Ustaw 

obudowę

9. Montaż trójnika spalin. UWAGA: Miejsce i wysokość przyłącza spalin należy uzgodnić z instalatorem urządzenia.

W obudowie wytnij 

otwór o szerokości 

26cm

Na zaprawie ustaw 

wyciętą obudowę. 

Wypoziomuj

Zamontuj w 

obudowie płytę 

izolacji. Nałóż 

zaprawę na 

obudowę

Zwilż dolną część 

trójnika spalin i 

górną 

zamontowanej 

prostki

Nałóż klej 

kwasoodporny. 

Zamontuj trójnik 

spalin

Zamontuj izolację w 

obudowie. Ustaw 

obudowę. 

Wypoziomuj

Pasiruošti švarų indą Įpilti 7 indelius klijų 1 indelį vandens Išmaišyti , 
NEDAPILINĖTI 

VANDENS

Palaukti 5 min Išmaišyti , klijai 
paruošti !

Išpjauti 20cm pločio 
skylę per visą 

vertikaliai

Įmūryti išpjautą 
blokelį ir išlyginti

Įdėti  izoliacinę vatą Sudrėkinti 
keraminius paviršius 

kurie klijuosis

Užtepti klijus ir 
sumontuoti pravalą

Mūryti sekantį 
blokelį įstatyti vatą

Išpjauti 26cm pločio 
skylę per visą aukštį

Mūryti išpjautą 
blokelį ir išlyginti

Sudėti izoliacinę 
vatą

Sudrėkinti 
keraminius 

paviršius prieš 
klijuojant

Užtepti klijus ir  
sumontuoti trišakį

Toliau  dėti  vatą ir 
montuoti sekančius 

elementus

Ant apatinio blokelio 
dėti mūrijimo 

skiedinį ir statyti 
sekantį blokelį

Izoliacinės vatos 
sujungimą daryti per  

vidurį blokelio

Išlyginimas Keraminius įdėklus 
sudrėkinti kempine  
prieš tepant klijus

Užtepti klijus Pašalinti klijų 
perteklių  viduj 

sumontuoto 
vamzdžio

Vata  turi baigtis apie 
 pusę blokelio iki 

viršaus

Ant paskutinio 
blokelio uždėti 
viršūnės laikiklį

Pribetonuoti 
betoninę plokštę

(jeigu ją naudosite)
Arba tik viršūnės 

laikiklį

Keraminis įdėklas 
turi baigtis lygiai su 

viršūne

Atpjauti jeigu reikia 
ir priklijuoti 

paskutinį įdėklą

 Įtvirtinti 
 viršūne

Klijų paruošimas , pagamintus sunaudoti per valandą

Pravalos montavimas

11. užbaigimas

Trišakio montavimas katilo pajungimui

Kamino elementų montavimas



12. Prace wykończeniowe. Montaż kratki i drzwiczek rewizyjnych.

Zamontuj kratkę.

W otwór 

pozostawiony w 

dolnej obudowie 

przymierz kratkę

 Dostosuj rozmiar 

kratki rozginając 

uchwyty.

Do wycięcia 

wyczystki przymierz 

drzwiczki rewizyjne.

Uszczelnij drzwiczki 

rewizyjne 

elementem 

nastawnym.

Przybij drzwiczki 

rewizyjne do 

obudowy. Obudowę 

otynkuj.

13. Prace wykończeniowe. Montaż płyty czołowej i podłączenie urządzenia.

Dokładnie zmierz 

szerokość i 

wysokość otworu 

przy trójniku spalin.

 Dotnij płytę czołową 

na wymiar większy o 

2 mm od wymiaru 

otworu.

Zamontuj płytę 

czołową. Podczas 

tynkowania zostaw 

3 mm dylatację po 

obwodzie króćca 

spalin.

Zewnętrzna średnica 

czopucha powinna 

być mniejsza o 1 cm 

od wewnętrznej 

średnicy króćca 

spalin.

Wsuń czopuch do 

króćca spalin na 

głębokość ok. 3 cm.

Szczelinę pomiędzy 

czopuchem a 

króćcem spalin 

uszczelnij sznurem 

mineralnym.

Paruošti kondensato 
surinkėjo groteles

Tikslumą reguliuoti 
lankstant laikiklius

Sumontuoti groteles Tvirtinti pravalos 
dureles

Įstatyti durelių 
rėmelį

Prikalti dureles ir 
aptinkuoti kraštus 

Tiksliai išmatuoti 
trišakio plokštę

Pjauti 2mm didesnę 
negu anga

Sumontuoti 
izoliacine plokštę

Pajungiant katilo 
vamzdį jis turi būti 

1cm siauresnis negu 
kamino vidinė anga

Katilo vamzdis į 
kaminą įkišamas 

apie 3cm 

Tarpas tarp 
vamzdžio ir kamino 
apsukamas karščiui 

atsparia virvute

Grotelių ir durelių montavimas

Baigiamieji darbai ir  katilo pjungimas



 


