rukcja montażu TONAtec

plus

Instrukcja monta u TONAtec
iso
Instrukcja montażu TONAtec

dalszy montaż

plus

Wierzch komina z betonową płytą nakrywającą

4.1

4.2a

4.2bmontaż
IV Dalszy

5.7
V

4.3

1

2

3

1

4

dalszy montaż
E.1

4.2

3.8

Każdorazowo osadzić 2
wygiąć płytę izolacyjną
pustaki
w zaprawietrójnika
murIII
Osadzenie
spalinowego
arskiej

1

2

3.6

3.7

3.1

Osadzić pustak z otworem
jak na rysunku.

3.1

3.2

3.2

3.3

Pustak kominowy z wycięciem
osadzić na zaprawie

65.2

5.2

otwory nawiewne wskazane
kratkami
5zabezpieczyć
.3
wentylacyjnymi5.4

blachę przykrywającą z

7

5.3

5.2

5.1

8

zamocować do
5króćcem
.4

płyty betonowej wkrętami
rozporowymi

5.3

5.4

3.5

Umieścić trójnik spalinowy na
rurze pod nim za pomocą kitu.

Założyć luźno czapę komina na
płytę przykrywającą. Odmierzyć
wysokość od krawędzi złączki do
końca ujścia nakładki zakończenia
rury (x) + 3cm.
osadzić
pustak z

Umieścić przyciętą rurę przy użyZamocować na stałe czapę
ciu kitu kominowego. Uszczelnić
komina na ostatnią rurę. Otwory
w sposób elastyczny fugę pomięnawiewne wskazane zabezpiedzy płytą przykrywającą
czyć kratkami wentylacyjnymi
otwór
w
płycie
betonowej
na ostatni pustak nałożyć
a blachą przejściową.
otwór
powinien
o5w
cmpłycie
od betonowej
na zaprawie
płytę betonową
na ostatni pustak
nałożyćbyć większy
w ostatnim
pustaku wyciąć
osadzić
pustak z otworami
otworami
nawiewnymi
powinien być większy o 5 cm
średnicy
wew.
rury.
na
zaprawie
płytę
betonową
przykrywającą(
odległość
końca
dwa otwory
wentylacyjnewyczystki
nawiewnymi
na zaprawie
drzwiczek
i drzwiczek
kondensatu.
od średnicy wew. rury. przykryć
naMontaż
zaprawie
przykrywającą(przykryć
odległośćblachą
końca z króćcem
przeciwległe każdy nie
rury do górnej krawędzi płytypoblachą z króćcem otwór w płyrury do górnej otwór
krawędzi
płyty i dłuższy
w płycie
jej koniec
mniejszy od przekroju F z
cie i dłuższy jej koniec wsadzić
winna wynosić 6 cm.)
powinna wynosić
6 cm.)do rury.
wsadzić
tab. 2
do rury

Umieścić trójnik spalinowy na

3.3

3.4

Usunąć krążek z części środkowej płytki czołowej.

naszkicować otwór na

osadzić pustak z otworem

6.1

Płytkę czołową dopasować
przez docięcie do otworu
w pustaku kominowym.

umieścić trójnik spalinowy

Montaż
naczyniai kondensatu
i przyłącza wyczystki
przyłącze
rury kominowej
jak na rysunku
na rurze pod nim za
II
wyciąć go szlierką

naszkicować otwór na
przyłącze rury kominowej i
wyciąć go szlierką

osadzić pustak z otworem
1
jak na rysunku

Dociąć rurę na odmierzoną
długość (ostatni odcinek rury bez
złączki!).

pomocą kitu

2.8

2.7

2.5

,5

5

15

2.1

cm

Osadzić zbiornik kondensacyjny
w środku kształtki komina.
Otwór zbiornika kondensacyjnego
zakryć (papierem) i usunąć po
zakończeniu nadbudowy.

osadzić
pustak za pomocą
A

6

2.zaprawy.
2

2.1

osadzić pustak za pomocą
zaprawy

2.2

2.2

2.4

2.3

III

1

wór zbiornika kondensacyjnego

1.1

(papierem) i usunąć po
2Azakryć
zakończeniu nadbudowy

cm

wyciąć pozostały otwór

II

1.2

1.1

I

1.2

oporowy

pokrycia
naWykonanie
podłożu z zaprawy,
na
warstwie izolacji 1.4
z wyciętym
.

A

cm

powierzchnia
dzieląca
Ø DN

12 cm
14 - 25 cm

element
oporowy

przygotować podłoże z
zaprawy, założyć warstwę
izolacji przed wilgocią (np.
warstwę bitumiczną) i nanieść
ponownie warstwę zaprawy

umieścić pierwszy pustak
na podłożu z zaprawy, na
warstwie izolacji z wyciętym

wypoziomować
pustak

Przy odprowadzeniu bocznym
kondensatu, wyciąć otwór
w naklejce i przełożyć wąż
odprowadzający.

włożyć odpływ kondensacyjny przez otwór blachy
odpływu

A2

umocować na stałe blachę
odpływu

A3

A4

,5

A

cm

Pustak
15kominowy z otworem
osadzić na zaprawie murarskiej.

osadzić z użyciem kitu
kominowego trójnik
wyczystkowy

nanieść zaprawę na
pustak zgodnie z rys.
(użyć szpachelki)

A
18 cm
23 cm

izolacja
dźwiękoszczelna

C.3

C.4

skontrolować poprawność
osadzenia pokrywy drzwiczek do czyszczenia

dalszy montaż jak opisano
w punkcie 3.1

osadzenia

po otynkowaniu krążek z części
środkowej płytki czołowej ponownie usunąć.

Gotowy otwór przyłączeniowy.

część wody i 6 części proszku
(lub wg wskazań na opakoE.1
waniu)

po każdym działaniu zmyć
B4
gąbką pozostały kit

Rurę spalinową wsunąć i włożyć
sznur uszczelniający.

kit o konsystencji pasty
torebce foliowej
i odciąć końcówkę

E.2

Nasunąć rozetę.

oczyścić brzeg rury wilgotną gąbką. Nanieść starannie kit przy użyciu torebki
plastikowej na powierzchnię
wystawienniczą rury.

po każdym działaniu zmyć
gąbką pozostały kit

Wykonanie pokrycia

1.4

A
Drugi pustak ustawić do pionu
i wypoziomować.

Pierścień
Pierścień dystansowy nałożyć na rurę ceramiczną owiniętą izolacją ( E.1 ) następnie
w pętle ( a ) hak ( b ) wsunąć ( E.2 ).

wyciac w drugim pustaku
otwór na blachę odpływu
kondensatu
(szerokość A: patrz tab. 1)

Tabela 1

folia
miejscowe pokrycie
wyciac
w
drugim
pustaku otwór
pierwszy
betonowe
pokrycie z prefabrykatów
na blachę odpływu kondensatu
betonowych
(szerokość
A: patrz tab. 1)
izolacja

przygotowanym podłożu

Po każdym działaniu zmyć
gąbką pozostały kit.

ku plastikowym
w proporcjidystansowych
1
umieścić w
Montaż
pierścieni

zamawiając gotowy produkt
TONAstart patrz punkt A1-A4

A

przed wilgocią (np. warstwę

kit kominowy wymieszać w wor-

4

wypoziomować pierwszy
pustak

pasmo skrajne
pokrycie krawędzi

umieścić komin prefab-

Oczyścić brzeg rury wilgotną
gąbką. Nanieść starannie
kit przy użyciu torebki
plastikowej na powierzchnię
wystawienniczą rury.

Nanoszenie kitu kominowego
kit o konsystencji pasty
oczyścić brzeg rury wilgotB3
B1
umieścić
w torebce foliowej B2 ną gąbką. Nanieść starani odciąć końcówkę
nie kit przy użyciu torebki
plastikowej na powierzchnię
wystawienniczą rury.

Wykonanie pokrycia

(patrz tabela z wymiarami

przygotować podłoże z zapra-

warstwę zaprawy

Trójnik wyczystki osadzić za
pomocą kitu kominowego na
naczyniu kondensatu.

3oraz rysunek)

B4

bitumiczną) i nanieść ponownie C.2
C.1
z zaprawy i usunąć pętle

kit kominowy wymieszać w worku plastikowym w proporcji 1
część wody i 6 części proszku
(lub wg wskazań na opakowaniu)

wyciąć otwór na przyłącze

B3
Kit o konsystencji pasty
umieścić w torebce foliowej
i odciąć końcówkę.

wy, podłożyćprzyłącza
warstwę izolacji
Adapter
TONAtec
plusna wadze na
rykowany

2.4

tynk

Tabelajastrych
1

kształtki kominowej

B2

8

1.3

TONAstart
patrz punkt A1-A4
umieścić pierwszy pustak

przygotować podłoże z
zaprawy, założyć warstwę
1.3wilgocią (np.
izolacji przed
warstwę bitumiczną) i nanieść
Element
ponownie warstwę zaprawy

zek do czyszczenia

Kit kominowy wymieszać w worku plastikowym w proporcji 1
część wody i 6 części proszku
(lub wg wskazań na opakowaniu).

naniesioną zaprawę i
2.4

osadzić zbiornik
wyciąć otwór na przyłącze
nanieść zaprawę na
kondensacyjny w środku
drzwiczek wyczystkowych
pustak zgodnie z rys.
kształtki komina. Otwór
(patrz
tabela
z
wymiarami
(użyć szpachelki)
zbiornika kondensacyjnego
Umieścić pierwszy pustak
Następny pustak wyciąć
Przygotowaćoraz
podłoże
z zaprawy,
rysunek)
zakryć (papierem) i usunąć po
w podłożu z zaprawy na wari osadzić na zaprawie.
założyć warstwę izolacji przed
zakończeniu nadbudowy
stwie izolacji i wypoziomować.
wilgocią i nanieść ponownie
warstwę zaprawy.
y
zamawiając gotowy produkt

Przygotowanie i osadzanie pierwszego pustaka

przybić gwoździami

A1

osadzić pustak na

7

2.pod
3 drzwiczki w

,5
15
Przygotowanie
i osadzanie pierwszego pustaka
1.1

skontrolować poprawność

6.4

6.4

przybić
gwoździami
umocować na stałe
B.1
B.2 włożyć szlauch kon- B.3
B.4 kratkę
drzwiczki wyczystkowe do
densacyjny przez otwór
wentylacyjną
zastępuje elementy
kształtki
kominowej
kratki wentylacyjnej
Montaż
prefabrykatu TONAstart
(tylko w przypadku osobnego zamówienia)
rozbudowy nr: 1.1. - 2.8

Nałożyć zaprawę na pustak
kominowy.

w środku pierwszego
kształtki komina. Otpierwszym
i wypoziomuj i osadzanie
drzwiczek
wyczystkowych
Przygotowanie
pustaka
kominowego
I
osadzić zbiornik kondensacyjny

Zamontować drzwiczki wyczystki
na pustaku kominowym.

osadzenia pokrywy
drzwiczki wyczystkowe do
Nanoszenie
kitudrzwickominowego

B1

A

cm

,5
osadzić pustak15na
naniesioną zaprawę

Pozostały otwór ( 16 cm )
wyciąć w pustaku kominowym.

osadź drugi pustak na

,5

5 drzwiczki wyczystki
Otwór1pod
narysować i wyciąć szlifierką
kątową.

2.3

6.3

6.3

Nanoszenie kitu kominowego

pustaku (patrz rysunek)

wyciąć pozostały otwór
pod drzwiczki w pustaku
(patrz rysunek)

Osadzić pustak kominowy za
pomocą zaprawy murarskiej.

2.1

Założyć dekiel wyczystki i zablokować klamrą.

w następnym pustaku wyciąć otwór dopasowując go
do wysokości trójnika
zacisnąć
klapę zamykającą
spalinowego.

,5

6.2

6.2

Osadzić płytkę czołową
w otworze pustaka kominowego
i zamontować.

15

2.6
Drugi pustak ustawić do pionu
i wypoziomować.

osadzić z użyciem kitu
kominowego trójnik
wyczystkowy na zbiorniku
kondensatu (patrz punkt
B3)

6.1

3.4

umieścić trójnik spalinowy
W następnym3
2.7
2.pustaku
6
2
4
na rurze pod nim za
wyciąć otwór dopasowując
na wsporniku drzwiczek
pomocązbiornika
kitu
go do wysokości
trójnika
Osadzenie
kondensacyjnego
i drzwiczek
wyczystkowych
spalinowego.
2.7
2.6 m
2.5
A
.
c

Osadzenie
zbiornika kondensacyjnego i drzwiczek wyczystkowych
IV

Tabela 2
Ø DN
14
16
18
20
25
30

Øpokrycie
DN podłoża
F
12 cm
100 cm2
14100
- 25
cm
cm2
100 cm2
150 cm2
izolacja
2
150 cm
30
50
mm
150 cm2

Tabela 2
Ø DN

A
18 cm
23 cm

14
16
18
20
25
30

belka drewniana

F

150 cm2
200 cm2
250 cm2
300 cm2
350 cm2
400 cm2

pustak

Wskazania ogólne
Oznaczenie
OZNACZENIE

Instalacja kominowa jest zgodna z oznaczeniem znajdującym
element
Instalacjasię
kominowa
jest zgodna z oznaczeniem
znajdującym
na drzwiczkach
wyczystkowych.
oporowy
się na drzwiczkach wyczystkowych.
Instalacja kominowa odpowiada następującym normom
Instalacja kominowa europejskim:
odpowiada następującym normom

ormom

5.1
5

4

3.6

5.5

rozporowymi

osadzić rurę TONAtec w
kominie przy pomocy kitu
5.1(patrz punkt B3 + B4)

3

5.6

rurze pod nim za pomocą kitu
w ostatnim
pustaku
(patrz punkt B3 + B4)
wyciąć dwa otwory
nawiewne przeciwległe
zamontować blaszki mocudopasować płytę frontową
wycięty następny
pustak
osadzić płytę czołową w
zamontować blaszki mocudopasować płytę frontową
wycięty następny pustak
nie mniejszy
jące płytę czołową
i
przyciąć
stosownie
do
osadzić
w
zaprawie
w zaprawieod
5otworze pustaka
6jące płytę czołową
7i przyciąć stosownie do każdy
8osadzić
1
2
3
wymiarów otworu kształtki
wymiarów otworu kształtki przekroju F z tab. 2
pierścieniowej
pierścieniowej
Umieszczenie drzwiczek
wyczystkowych
i kratki wentylacyjnej
Umieszczenie drzwiczek wyczystkowych
i kratki
wentylacyjnej

osadzić płytę czołową w
otworze pustaka

Wskazania ogólne

45.5

otwory
blachę przykrywającą
z przykrywającą nad
W ostatnim
pustakunawiewne
wyciąć dwa wskazane
Osadzić pustak z otworami
Umieścić płytę
otwory nawiewne
przeciwległe
nawiewnymi na zaprawie.
blachą przejściową
w zaprawie na
zabezpieczyć
kratkami
króćcem zamocować
do
każdy nie mniejszy od przekroju
pustaku.
płyty betonowej wkrętami
F z tab. 2wentylacyjnymi

Skrócić ostatnią płytę izolacyjną o
4 cm od górnej krawędzi pustaka
kominowego.

Osadzić rurę TONAtec w
kominie przy pomocy kitu
(patrz punkt B3 + B4).

osadzić płytę izolacyjną w
pustakach

3.7

Naszkicować otwór na
przyłącze rury kominowej
i wyciąć go szlifierką.

osadź drugi pustak na
pierwszym i wypoziomuj

35.6

5.7

3.5

osadzenie trójnika spalinowego
3.8

jdującym

4.4

4.3

E.2

osadzić rurę z wcześniejKażdorazowo
zamontowaną
osadzić ruręCo
TONAtec
w pierścień
osadzić 2izolacją i nałożonym
Osadzić rurę z wcześniej
1 metr nałożyć
pustaki w zaprawie murarskiej.
zamontowaną izolacją.
kitem
kominie przydystansowy.
pomocy kitu
co 2 metry nałożyć pierścień dystansowy
(patrz punkt B3 + B4)

osadzenie trójnika spalinowego

5.7
2

5.5

Wierzch komina z betonową płytą nakrywającą

4.1

Każdorazowo osadzić 2
V w zaprawie murpustaki
arskiej

5.6 płytą przykrywającą
Wierzch komina z betonową

europejskim:

ochrona BHP

dalsze zalecenia montażu

DALSZE ZALECENIA MONTAŻU

Przy montażu systemów kominowych Tona należy przestrzegać obok
instrukcji montażu i przepisów o odpuszczenia do użytkowania także
Przy montażu systemów kominowych Tona należy przestrzegać obok inprzepisów prawa budowlanego w danym kraju.

strukcji montażu i przepisów dopuszczenia do użytkowania także przepisów prawa budowlanego w danym kraju.

użyte oznaczenia

OCHRONA BHP

Proszę zwrócić uwagę na przestrzeganie przy montażu przepisów Bezpieczeństwa
Higienyna
Pracy.
Proszę
zwrócić iuwagę
przestrzeganie przy montażu przepisów Bez-

pieczeństwa i Higieny Pracy.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z właściwym specjalistą do
spraw kominiarstwa. Przy rozpoczęciu montażu należy ustalić wysokość na
której powinny być zamontowane
drzwiczki wyczystkowe i trójnik spaUWAGA!
linowy. Przy wątpliwościach jw.

Zabrania się podłączania niewłaściwych urządzeń grzewczych, w szczególności tymczasowych urządzeń grzewczych np. w czasie trwania buzwrócić
uwagę
przynieuprawnionego
montażu.
dowy piecykówProszę
typu „koza”
itp.szczególną
Zabrania się
również
montażu elementów dodatkowych do systemu kominowego jak i nieZaprawa kominowa
do montażu
pustaków musi
się w
odpowiednich
urządzeńużywana
grzewczych.
Niedostosowanie
się domieścić
wymienio(MGII).
kominowej
powinny
bezzwłocznie
nychnormie
zaleceń
jest Resztki
główną zaprawy
przyczyną
uszkodzenia
rur być
ceramicznych
jak
usunięte,
przykominowego.
użyciu załączonego w pakiecie podstawowym wycioru.
dalsze zalecenia montażu i całego
zalecenia dla użytkownika
systemu

UŻYTE OZNACZENIA
EN 13063.1

Numer normy

EN 13063.1

T600

T600

N1
N1

D 3 G30
D 3 G30

Numer normy

Klasa temperatury

Klasa temperatury

Klasa szczelności

Klasa szczelności

Klasa wytrzymałości kondensatu

Klasa wytrzymałości kondensatu
Klasa odporności na korozje

Klasa odporności na korozje

Klasa odporności na pożar sadzy

z określenie
odległości
Wysokość komina zależy
każdorazowo
od od
projektu
Klasa odporności
na pożar
sadzy budynku. W
materiałów
łatwopalnych
pakiecie Tona znajdąz Państwo
zalecenia
dotyczące
maksymalnej
określenie odległości od
materiałów iłatwopalnych
temperatury
pracy,
wilgotności
zaleceń
dotyczących
przewietrzania
Rury Tona powinny być każdorazowo łączone kitem Tona. Proszę zwrózalecenia statyczne
Przy montażu systemów kominowych Tona należy przestrzegać
obok
Każdorazowo
należy
wyprowadzić
przewód
ze
zbiornika
kondensatu
do
szpary
wentylacyjnej
szczycietemperaturę
cić
uwagę ZWRÓCIĆ
na proporcje
mieszanki kituUWAGĘ
i wody. Ważne
oczyszczenie i
=>
Klasa
temperatury
oznacza na
maksymalna
ZALECENIA STATYCZNE izolacji komina (pozostawienie
PROSZĘ
SZCZEGÓLNĄ
PRZY jest
MONTAŻU.
instrukcji montażu i przepisów o odpuszczenia do użytkowania
także na które nakładany
kanału lub
zwracając
na ogólne przepisy dotyczące
odkurzenie powierzchni
jestpojemnika
kit. W przypadku
montażuuwagę
komina).
użytkowania komina wyrażoną w stopniach Celsjusza
Maksymalna wysokość komina zależy od:
przepisów prawa budowlanego w danym kraju. W
razie
ścieków.
Należy
zwrócić
uwagę naMaksymalna
regularną konserwację
zezależy
względu
systemu
kominowego
podczas deszczu
należy
chronić
system
wysokość komina
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