
Návod na použití

 

Komínový návlek je vyroben z desek odlitých ze sklovlák-
nobetonové směsi. Standardně se dodává s povrchovou  
úpravou ve dvou variantách - hladká bílá nebo vzor cihelného 
zdiva. 
Komínový návlek je opatřen na vrchní hraně ocelovými úhel-
níky L70x70x3mm pro uložení na hlavu komína. Po uložení 
návleku na hlavu komína je standardně osazena krycí deska 
KSDZ pomocí upevňovací sady.
Před osazením desky KSDZ se do armovacích otvorů pomo-
cí polyesterové kotvící malty (součástí upevňovací sady US) 
osadí nerezové závitové tyče a to tak, aby vyčnívali v místě 
otvorů v krycí desce 55 mm nad vrchní hranu tvárnice.
Po osazení KSDZ se deska upevní nerezovými matkami se sys-
témovými podložkami, které se zakryjí plastovými krytkami.

POZOR! 
Oplechování komína se provádí pod komínový návlek. 
Komínový návlek osadíme přímo na celou nadstřešní část 
komínu po dokončeném oplechování tak, aby spodní okraj 
návleku oplechování překryl. Délku návleku upravíme s ohle-
dem na sklon střechy.

KomíNový  NávleK (KN)
prefabrikovaná nadstřešní část komína
Systémová sada včetně příslušenství pro rychlou a snad-
nou montáž nadstřešní části komína 

Infolinka:+420 841 566 469/www.eko-kominy.cz/info@eko-kominy.cz

 

 

L profil, tenkostěnný 
otvory pro šrouby á 100 mm
otvory Ø 5 mm
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DODávKa KOmínOvéhO návleKu ObSahuje:
1. Komínový návlek Kn
2. Sklovláknobetonová krycí deska KSDZ
3. upevňovací sada pro sklovláknobetonovou krycí desku uS:
 polyesterová kotvící malta KOTe-POlY 
 1x kartuše 150ml, 1x směšovač, 
 1x adaptér do aplikační pistole
 4x nerezová závitová tyč (M8 200mm) 
 4x nerezová podložka (29mm), 
 4x nerezová matice (M8) 
 4x PvC krytka
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Komínový návlek připravený k expedici >>
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