
Montážny návod Schiedel MULTI

Prosím venujte pozornost:

E.7 Diagonálne priskrutkujeme, vy-
cnievajúce skrutky opatríme krídlový-
mi matkami. 

1.1 Pripravit maltové lôžko, položit
hydroizoláciu, naniest maltu MG II,
osadit prefabrikovanú pätu komína
na maltu.

1.2 Pripravíme odvod kondenzátu
do kanalizácie.

1.3 Osadíme krúžok pre vyrovna-
nie tlaku zo súpravy MULTI.

1.4 Do drážky profilovanej rúry na-
nesieme dostatocné množstvo tmelu
ROTEMPO.

1. Prefabrikovaná komínová päta a odvod kondenzátu

2.1 Na profilovanú rúru položíme
ochranné viecko.  

2.2 Nanesieme tenkú vrstvu malty. 2.3 Osadíme dve komínové tvár-
nice.

2.4 Ochranné viecko vyberieme pom.
vyhladzovaca špár s magnetom, špáry
zahladíme, kroky 1.4 - 2.4 opakujeme až
po miesto  napojovacieho  dielu MULTI. 

2. Montáž po osadení prefabrikovanej komínovej päty až po napojovací diel MULTI

3.5 Vyrežeme otvor uhlovou brúsk-
ou.

3.6 Osadíme profilovanú rúru. 3.7 Na pripojovací diel nanesieme
Schiedel ROTEMPO. 

3.8 Vonkajšiu cast napojovacieho
dielu zacistíme maltou (otvor chrá-
nime ochranným krytom).

3.1 Na tvárnici naznacit otvor 21 x
21 cm.   

3.2 Uhlovou brúskou vyrezat otvor
pre pripojenie spotrebica.

3.3 Miesto napojenia naznacit na
nasucho osadenú vložku.

3.4 Na profilovanú rúru vyznacíme
otvor 11,5 x 14,5 (v x š).

3. Prevedenie miesta pre napojenie spotrebica (výška po osadení 1,86 m)

4.5 Ochranné viecko vyberieme po-
mocou vyhladzovaca špár s magne-
tom.

4.6 Osadíme profilovanú rúru
(L=66 cm).

4.7 Špáry zahladíme vyhladzova-
com špár.

4.8 Štandardný postup opakovat až
po ústie komína.

4.1 Do drážky profilovanej rúry dô-
kladne nanesieme špárovaciu hmo-
tu ROTEMPO.

4.2 Na profilovanú rúru osadíme
ochranné viecko.

4.3 Nanesieme tenkú vrstvu malty. 4.4 Osadíme dve komínové tvár -
nice. 

4. Štandardný postup montáže

5.5 Osadit kónus a odmerat po-
trebnú  dlžku poslednej vložky.

5.6 Osadit kónus a odmerat po-
trebnú  dlžku poslednej vložky.

5.7 Osadíme poslednú vložku. Na
jej koniec dôkladne nanesieme
špárovaciu hmotu ROTEMPO.

5.8 Kónus navlecieme na vložku tak,
aby  dosadol na kryciu dosku. 

5.1 Dve závitové tyce zoskrutkovat
s výztužnou a diagonálne osadit do
armovacích kanálikov v poslednej
tvárnici.

5.2 Armovacie kanáliky zaliat zá-
lievkovou maltou. Pozor na vystre-
denie výstuže v kanálikoch.

5.3 Na maltové lôžko osadit kryciu
privetrávaciu dosku.

5.4 Kryciu privetrávaciu dosku pri-
skrutkovat, vycnievajúce skrutky
opatrit krídlovými matkami, zvyšné
otvory opatríme umelohmotnými
ciapockami.

5. Prevedenie komínového ústia

I.1 Pripravíme maltové lôžko, po-
ložíme hydroizoláciu, nanesieme
maltu MG II, osadíme komínovú
tvárnicu.

I.2 Na komínovej tvárnici  vyzna-
címe otvor (16 x 16) a vyrežeme.

I.3 Nanesieme tenkú vrstvu malty 
a osadíme komínovú tvárnicu s ot-
vorom. 

I.4 Osadíme soklovú dosku.

I.9 Kryt z päty komína centricky
pripevníme.

I.10 Osadíme krúžok pre vyrov-
nanie tlaku zo sady MULTI.

I.12 Výtokové koleno opät nasa-
díme na obrubu, svorku vytiahne-
me, obrubu osadíme.

I.5 Vytvoríme otvor pre napojovací
diel  PA  MULTI (šírka vyrezaného
otvoru 16 cm).

I.6 Na tenkú vrstvu malty osadíme
tvárnicu s otvorom.

I.7 Nasledujúcu tvárnicu osadíme do
malty.

I.8 Osadíme napojovací diel na dvierka zo
súpravy PA. Hadica pre kondenzát vycnie-
va cez otvor v soklovej doske.

I. PREFABRIKOVANÁ KOMÍNOVÁ PÄTA A ODVOD KONDENZÁTU

I.11 Sifónovú hadicu nasadíme na
výtokové koleno pomocou svorky,
otocíme v smere výtoku. 

A.1 Do napojovacieho dielu osa-
díme adaptér. Použijeme mazaciu
pastu.

A.2 Na gumový adaptér osadíme
filcový krúžok.

A. Pripojenie dymovodu

A.3 Dymovod  potriet mazacou pas-
tou po obvode a zasunút do gu-
mového adaptéru.

B.1 Otvor v stropnej konštrukcii
musí byt na každej strane o 3 cm
väcší. Medzera sa vyplní neho-
rlavou izoláciou.

B.2 Odstup od drevených kon-
štrukcií musí byt min.5 cm.

B. Priechod stropom, strechou

B.3 Komín musí byt zabezpecený
proti vyboceniu.

B.4 Držiaky pre bocné zaistenie pri
prechode krovom.

C.1 Osadíme revízny uzáver do T-
kusu pre napojenie dvierok. 

C.2 Na tvárnicu osadíme komí-
nové dvierka. 

C. Horný cistiaci otvor (iba v prípade potreby)

C.3 Dvierka zacistíme. D.1 Pri nanášaní omietky dávat po-
zor na  styk so susediacou stenou. 

D. Omietka

E.5 Komínový plášt osadíme a are-
tacnými skrutkami vyrovnáme.

E.6 Osadíme kryciu dosku. 

E. Úprava komínovej hlavy

E.8 Pri opláštení prevádzanom na
mieste majte na pamäti: opláštenie
musí siahat max. po horný okraj ko-
mínovej tvárnice .

E.1 Zistíme dlžky šikmého rezu ko-
mínového plášta.

E.2 Dlžky prenesieme na komí-
nový plášt.

E.3 Zrežeme uhlovou brúskou. E.4 Nanesieme maltové lôžko.

Prosím venujte pozornost!
Schiedel MULTI je zariadenie  na podtlak, s keramickou vnútornou
rúrou pre spaliny do 200 oC.  

Vyhotovte Schiedel MULTI podla priloženého návodu. Zrealizujte
výstavbu so všetkou starostlivostou. Tak si zabezpecíte bezchybnú
funkciu a dlhú životnost.

Krome toho vás výslovne upozornujeme na dodržiavanie platných
stavebných predpisov a noriem ako aj príslušných bezpecnostných
predpisov.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY:

•
•

•

Pred zaciatkom montáže:
Pred zacatím osadzovania musí byt známa výška napojenia cistia-
cich dvierok a napojenia dymovodu.   

Takisto poloha cistiaceho otvoru musí byt  v súlade s oblastnou  kom-
inárskou spolocnostou (pod / nad strechou).

K statickému zaisteniu môže byt podla potreby dodaná neohybná
spojka pre volne stojace diely pod alebo nad strechou. Pri rýchlej výs-
tavbe je to obzvlášt dôležité. 

•
•
•

Informácie pre stavebníka:
Prefabrikovaná päta komína osadte do maltového lôžka. 

Komínové tvárnice (3 ks = 1m) budú ukladané na tenkú vrstvu malty.
Zvyšky malty sú zahladené.
Profilované rúry L = 0,66 m budú osadené so špárovacou hmotou
ROTEMPO.
Vystredovacia objímka po obvode rúry centruje profilovanú rúru
radiálne ako aj vertikálne v komínovej tvárnici.

•
•
•
•

Dôležité!
Povrch rúry musí byt zbavený neci-
stoty a prachu. Špárovací tmel
ROTEMPO vždy nanášajte v dosta-
tocnom množstve.

Prefabrikovaná komínová päta je
odborne pripevnená (uhol sklonu
menší ako 60o), päta je osadená zvislo, lano
a ochranné puzdro je odstránené.

Zdvíhanie a pohyb zátaže sa musí vždy uskutocnit
pomocou žeriavu. 

Pri prerušení osadzovania je MULTI vždy zakrytý,
aby bol chránený pred vniknutím vody alebo stavebného odpadu.

Proti spadnutiu malty je pri výstavbe komínových tvárnic vnútro
rúry vždy chránené ochranným krytom. 

Nasleduje kovový obklad ako ochrana proti
poveternostným vplyvom pre volne stojace
diely nad strechou.

•

•

•
•

•
•

Stekajúci kondenzát a zrážky sú odvedené odvodnovacím kanálom.

Päta komína obsahuje sifón. Tento má byt pravidelne kontrolovaný a cis-
tený.

Pre prípadnú neutralizáciu kondenzátu použite Neutroset. Pri jeho inš -
talácii sa riadte priloženým montážnym návodom.

Parotesná zábrana môže byt na komínovom telese maximálne v rozsahu
50% celkovej plochy
Pre uvedením komínového telesa do prevádzky je nevyhnutné previest
revíziu komína osobou odborne spôsobilou - revíznym technikom.
V nedstrešnej casti komínového telesa a v priestore , kde komín
prechádza nevykurovanými priestormi budovy, doporucujeme obložit
komín tepelnou izoláciou

Firma Schiedel poskytuje záruku len na komíny postavené z originálnych materiálov
Schiedel. Záruka je poskytovaná za predpokladu, že inštalácia komína bola prevedená
v súlade s príslušným montážnym návodom Schiedel pri dodržaní všeobecne známych
technických pravidiel a komín bol revíznym technikom skontrolovaný.

Tenkovrstvová malta musí
byt nanesená po celej
ploche tvárnice.   

Prosím zanechajte tento montážny návod po
dokoncení montáže kúrenárom, prípadne dalším pro-
fesiám.

MULTI - súprava
Obsah:
Schiedel ROTEMPO
Celná doska, Kónické vyústenie
Revízny uzáver, Montážny návod
Rucná pštol pre tmel
Ochranné viecko 

MULTI PA súprava
Obsah:
Napojovací diel dvierka L = 66 cm
Steck adaptér a príslušenstvo 

Napojovací diel MULTI
1 - napojovací diel
2 - adaptér vonkajší (prívod vzduchu)
3 - vymedzovací krúžok pre omietku
4 - adaptér vnútorný (odvod spalín)

MULTI - súprava komínovej hlavy
Obsah:
Komínová hlava s prívodom vzduchu
Armovacia sada
Malta s litrovou nádobou a odmerkou

Realizácia prefabrikovanej päty komína
pozostáva z:

MULTI - Soklová doska

MULTI  - napojovací diel PA - päta
Obsah:
Napojovací diel - dvierka L = 66 cm
Sifónová hadica

MULTI - uzáver päty komína
Obsah:
Uzáver päty
Klúc od cistiacich dvierok
Upevnovací materiál

U varianty bez prefabrikovanej päty 
je potrebné k základnej sade objednat:

Prosím 
bezpodmienecne
dbajte na:
Zabezpecenie
odvodu 
kondenzátu.
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montážne oká 
(po osadení odstránit)

plášt z vláknitého betónu

doska

maltové lôžko

výmena krovu - ako pos-
tranné a vrchné zaistenie

obmurovka 
(zadné odvetranie)

Iba v prípade potreby
- vrchné cistiace dvierka 

s revíznym uzáverom, 
ako aj ohybová výztuž

MULTI - napojovací diel:
orientáciu a výškové 

umiestnenie 
zosúladit s projektom
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revízny uzáver

dvierka

základová doska 
(iba v prípade, 

ak je výška komína 
nad strechou 1,5 - 3 m, 

je súcastou statickej
súpravy).

ROTEMPO

kónus

privetrávacia krycia
doska

hrana atypického
oplášenia

prívod vzduchu
šírka ≥ 3,5 cm

drevené trámy 
s min. 5 cm 
odstupom od tvárnic

tvárnica

1. bocné a najvyššie
zaistenie

2. bocné zaistenie

•
•
•
•
•
•

Schiedel Slovensko s. r. o.
Zamarovská cesta 177
911 05  Zamarovce -Trenèín
( 032/7440 269, 032/7440 193
fax:032/7442 154
e-mail:mail@schiedel.sk

www.schiedel.sk
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nehorlavá izolácia

Pred montážou kónického vyústenia musí byt osadená krycia doska prípadne komínový plášt s
krycou doskou.

MULTI - napojovací diel:
v prípade umiestnenia napo-
jovacích kusov oproti sebe je

minimálna vertikálna osová
vzdialenost 60 cm
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