CHARAKTERYSTYKA KOMINÓW TERBUD:

ELEMENTY SYSTEMU WENTYLACYJNEGO

Systemy kominowe TERBUD to trójwarstwowe kominy przeznaczone do stosowania z każdym rodzajem paliw
takich jak drewno, węgiel, gaz czy olej opałowy. Posiadają wysokiej jakości żaroodporną ceramikę kominową,
produkowana przez uznaną niemiecką firmę HART-KERAMIK. Izolacja cieplna występująca na całej długości komina
produkowana jest z wełny mineralnej przez pioniera w tej dziedzinie firmę ROCKWOOL w niemieckiej fabryce
we Flechtingen.

SYSTEMY KOMINOWE TERBUD POSIADAJĄ EUROPEJSKI CERTYFIKAT CE
ORAZ 30 LETNIĄ GWARANCJĘ.

Pustaki wentylacyjne służą do budowy systemów wentylacji grawitacyjnej. Wykonane
są z keramzytobetonu, a więc są bardzo lekkie i odporne na wysoką temperaturę.

TYP PUSTAKA

to system kominowy przeznaczony do współpracy z urządzeniami
grzewczymi do paliw stałych (węgiel, eko groszek, drewno, brykiet, koks).
ZALETY:
zakres temperatury spalin od 200 do 600 °
C
dostępne średnice kanałów spalinowych: 160, 180 i 200 mm
odporny na korozję i kwasy
odporny na pożar sadzy
wełna mineralna na całej długości komina
bardzo lekkie pustaki keramzytobetonowe
łatwy i szybki montaż
możliwość budowy na zewnątrz i wewnątrz budynku
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PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA KOMINÓW I PUSTAKÓW WENTYLACYJNYCH:

36 x 60

SYSTEM KOMINOWY TERBUD UNIWERSAL

to system kominowy przeznaczony do współpracy z urządzeniami grzewczymi
do wszystkich rodzajów paliw (węgiel, eko groszek, drewno, gaz, olej opłaowy).
ZALETY:
zakres temperatury spalin od 60 do 600 °
C
dostępne średnice kanałów spalinowych: 160, 180 i 200 mm
gazoszczelny
odporny na korozję i kwasy
odporny na pożar sadzy
wełna mineralna na całej długości komina
bardzo lekkie pustaki keramzytobetonowe
łatwy i szybki montaż
możliwość budowy na zewnątrz i wewnątrz budynku
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ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE
Czapa betonowa
bez wentylacji 51x51

Stożek kominowy

EUROPEJSKI
CERTYFIKAT

36 x 77

Czapa betonowa z jedną lub dwoma
wentylacjami 64x51

Daszek do płyty kominowej

Płyta kominowa

INSTRUKCJA BUDOWY KOMINA:
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Pierwszy pustak 1 fundamentowy zalewamy betonem klasy C12/15 (B-15)
do pełnej wysokości, a następnie ubijamy.
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Na wylanym betonie układamy odskraplacz 2 i dokładnie go poziomujemy.
Następnie w pustaku wycinamy otwór na kratkę wentylacyjną 3
a następnie osadzamy pustaka. Pustaki murujemy na zwykłej zaprawie cementowej.
W kolejnym pustaku wycinamy otwór na trójnik wyczystki.
Powinien być on większy o 2 cm od zewnętrznej ramy wyczystki.
Następnie osadzamy trójnik wyczystki 4 na odskraplacz.
(Do łączenia wszystkich elementów ceramicznych używamy wyłącznie
dołączonego kitu zgodnie z instrukcją na opakowaniu.)
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W dalszej kolejności dokładamy kolejne elementy komina
w odpowiedniej kolejności to znaczy: najpierw pustak, potem wełna 55
i na końcu rura ceramiczn 6 do momentu w którym będzie montowany trójnik
przyłączeniowy (zalecana wysokość trójnika to 2 m).
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Podczas umieszczenia trójnika przyłączeniowego 7 należy najpierw wyciąć
w pustaku otwór, który powinien mieć wymiar płyty czołowej 8
Następnie montujemy trójnik spalin.
Kolejne elementy montujemy pamiętając o ich kolejności – pustak,
wełna i rura ceramiczna.
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Przy zakończeniu komina daszkiem kominowym 9 należy ostatnią rurę ceramiczną
zakończyć co najmniej 8 cm poniżej płyty kominowej 10 która wkładana jest
w rurę ceramiczną, na którą następnie nachodzi czapa betonowa 11
którą po zamontowaniu należy uszczelnić.
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Przy zakończeniu komina stożkiem kominowym ostatnia rura ceramiczna
powinna być zakończona 14 cm powyżej ostatniej płyty przykrywającej.
Bezpośrednio na wystającą rurę montujemy stożek.
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SIEDZIBA GŁÓWNA FIRMY:

56-100 Wołów, ul. Wincentego Witosa 11
Dolnośląskie, Polska
Tel: 71 389 26 12
Fax: 71 389 13 09
e-mail: biuro@terbud.net.pl
www.terbud.net.pl

ODDZIAŁ W KARPACZU:
58-540 Karpacz
ul. Brzezie Karkonoskie 27
Dolnośląskie, Polska
Tel/Fax: 75 761 90 15

