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Helyezzük fel a falazósablont a köpenyelemre, majd hordjuk fel a ha- 

9. barcsot, végül távolitsuk el a falazósablont. Minden esetben ügyel-
jünk a köpenyelemek bels ő  peremének a habarcsmcntességére. 

A mellékelt utasítás szerint keverjünk be samott ragasztót. 
10. Fontos! +5°C alatti hőmérsékleten a ragasztó nem köt, ezért 

+5°C alatti hőmérsékleten a kéményépítés nem javasolt! 

Mindkét ragasztási felület nedves szivaccsal történ ő  alapos áttörlé- 
se után, hordjunk fel kell ő  mennyiség ű  ragasztót a tisztitóajtó csat- 
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lakozó idom alsó peremének korcolására. Helyezzük cl az idomot, 
majd a belső  felületen a kinyomódott ragasztót nedves szivaccsal tö-
röljük le. Ezt követ ően a behelyezett idom fels ő  peremét is kenjük be 
ragasztőval. 

A kivánt magasság elérésekor szárazon (ragasztás nélkül) helyezzük be 
1. 	a samott füstcső  csatlakozó idomot, és mérjük meg mekkora részt kell 

kivágni a következő  köpenyelemböl. 

Vágjuk ki a köpenyelemet az cgységcsomagban található ásványgya- 
pot elólap (EL) méretének megfelel ően úgy, hogy a csatlakozó csö és 
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a köpenyelem között oldalt legalább 1 cm, alul éj fölül pedig legalább 
4cm hézag legyen. 
Az ásványgyapot elólap bevágással el őkészített szélességi méretei: 23; 
28; 33cm, a magassági méretei: 35,5 illetve 40cm. 

3. Helyezzük cl a kivágott köpenyelemet. 

4.
Epitsük be a füstcső  csatlakozó idomot. Ezt a tisztitóajtó csatlakozó 
dom beépitéséhez hasonlöan végezzük. 

12. Helyezzük fele következő  köpenyelemet. 

Helyezzük fel a falazósablont a köpenyelemre, majd hordjuk fel a ha- 
13. barcsot, végül távolitsuk el a falazósablont. Minden esetben ügyel-

jünk a köpenyelemek bels ő  peremének a habarcamentességére. 

Mindkét ragasztási felület nedves szivaccsal történö alapos át- 
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törlése után, hordjunk fel kellö mennyiség ű  ragasztót a samott 

	

• 	béléscsőelem alsó peremére. Helyezzük el az idomot, majd a bels ő  
felületen a kinyomódott ragasztót nedves szivaccsal töröljük le. 
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A samott béléscsövek éj a köpenyelemek közül esetleg kinyomódott 
habarcsot vagy samott ragasztót, kell őképpen távolítjuk cl! 

Minden köpenyelem elhelyezése után négy ásványgyapot ék beszo- 

	

• 	ritásával támasszuk meg központosan a samott béléscsövet. 

A köpenyelem elhelyezése után négy ásványgyapot ék beszoritásával 
támasszuk meg központosan a samott béléscsövet. 
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A továbbiakban a korábban a 12-16. pontokban leírtak szerint végez- 
zük a kémény építését. 
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A födémen történ ő  átvezetések kialakítása során mind a négy ké-
mónyrendszer esetében ügyelni kell arra, hogy a födémen átvezetett 
keménytest és a födémszerkezet között ne lehessen merev kapcsolat. 
A födém és a kéményköpeny között — minden oldalon - legalább 2cm 
széles hézagot kell biztosítani, melyet rugalmas, nem éghető  szigete-
lóanyaggal kell kitölteni. 
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KIALAKíTASA 

A felső  tisztítónyílás kialakításának menete megegyezik az alsónál is-
mertetett beépítéssel. A hő tágulásból adódó esetleges mozgások mi-

1 	att ügyelni kell arra, Hogy a samott keret és a köpenyelem kivágása 

17 	
A füstcsőcsatlakozásig a 1 2-16. pontokban leírtak szerint végezzük a 	 között - a felül Szükséges legalább 2cm-es hézag minden esetben 
kémény építését. 	 meglegyen. 
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