
Általános építési útmutatások

A habarcs felhordásához használjuk a habarcssablont!

Figyelem! Ez az építés útmutató a következő típusú kéményeknél alkalmazható:

Az építés során az élet- és balesetvédelmi, 
ill. a munkabiztonsági szabályokat és előírásokat minden esetben be kell tartani.
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Javasoljuk, hogy a legalsó, szellőzőrácsos köpenytégla ne 
ke-üljön meleg, párás helyiségbe (pl.: mosókonyha)! A szellő
ző-ácsos elem elhelyezéskor az irányt úgy válasszuk meg, hogy 
a szellőzőrácsos nyílás hideg térben legyen. így megelőzzük az 
energiavesztést, és a köpenyelemek hátsó szellőzési csatornái
ban a nedvesség lecsapódását.

Az illetékes kéményseprő hatósággal egyeztetni kell a kémény 
tisztítónyílásának elhelyezkedését (tető alatt vagy fölött).

Azoknál a köpenytégla típusoknál, ahol szellőzőkürtő is van, a 
kiszellőztetni tervezett helyiségben, a szellőző levegő bevezető 
nyitását az alkalmazni kívánt rács vagy anemosztát méretének

Az UNI*** Plus kéményrendszert az építési utasítás alapján 
építse fel. Az építés során megfelelő gondossággal járjon el, 
mert csak ez garantálja a tökéletes és megbízható működést.

Az építés során a helyi és országos építési előírásokat 
és szabványokat, valamint az érvényben lévő baleset
védelmi szabályokat minden esetben be kell tartani.

A köpenytéglák és samottcsövek vágásakor javasoljuk, hogy a munkát végzők a következőket vegyék figyelambe: 
Az elektromos sarokcsiszoló használata közben fülvédő használata javasolt.

A porkoncentráció növekedése miatt védőmaszk (P3/FFP3) és védőszemüveg használata kiemelten fontos?

A beton és samott elemek mozgatása és emelése fokozott óvatossággal történjen, javasoljuk, 
hogy a munkát végzők acélkaplis védőbakancsot, védőkesztyűt ill. védősisakot viseljenek. 

Továbbá a tetőn kívül végzett munkálatok során fokozott figyelemmel járjanak el.

A szellőzőcsatornákba és a sarokfu-atokba ne kerül
jön habarcs!

A samottelemeket a Schiedel hézagkittel ke I összeépíteni. 
Keverési arány: egy rész víz, hét rész hézagkicc. Figyelem: 
a ragasztó +5°C alatt nem köt. Ragasztás előtt a csővégeket 
portalanítsuk és nedvesítsük meg.

Ha megszakítjuk az építési folyamatot, ak<or a Kéményt fedjük 
be, nehogy víz vagy építési törmelék kerLIjö? bele.

megfelelően kell kialakítani, továbbá vizsgalóajcót kell beépíteni 
alul a kéményajtó mellé.

A kémény tető alatti és/vagy feletti szabidon álló részének 
statikai megerősítéséhez egy külön megerősítő készlet rendel
hető. Ezt a kéménnyel egy időben kell beépíteni.

A kémény tetőn kívüli, szabadon álló szakasza meg
erősítés nélkül maximum 1,5 méter lehet.

Általános információk az építéshez:
A köpenytéglákat mész-cement habarccsaJ vagy zsákos cemen
tes falazó habarccsal kell összeépíteni.

Az építés megkezdése előtt a tervezőtől minden szük
séges adatot be kell szerezni.
A tisztítóajtó és a füstcső csatlakozók helyét és irányát már az 
építés előtt tisztázni kell.


