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A kívánt magasság alerósekor szárazon (ragasztás nélkiil) helyezz k be 
a samott füstcső  csatlakozó idomot, majd mérjük meg mekkora részt 
kell kivágni a kővetkező  köpenyelembő l, valamint LSK kérnényeknél az 
ásványgyapot csőhéjból. 

Vágjuk ki a köpenyelemet az egységcsomaghan található ásványgya- 
pot elő lap (EL) méretének megfelel ően ügy, hogy a csatlakozó cs ő  ás 
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köpenyelem között oldalt legalább 1 cm, alul ás fölül pedig legalább 

4 cm hézag legyen. 
Az ásványgyapot elólap bcvágással el őkészített szélességi méretei: 23; 
28; 33 cm, a magassági méretei: 35,5 illetve 40cm. 

3. Helyezzük el a kivágott köpenyelemet. 

4.
Epitsük be a füstcsó csatlakozó idomot. Ezt a tis7tít6ajtó csatlakozó 
idom beépitéséhez hasonlóan végezzük. 
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5.
Ügyeljünk az ásványgyapos szigetelöhéj füstcs ő  csatlakozó idom körü-
li megfelelö kialakitására! 
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A továbbiakban a korábban a 13-16. pontokban leirtak szerint Végez- 
zük a kémény építését. 
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A födémen történ ő  átvezetések kialakítása során mind a négy ké-
ményrendszer esetében ügyelni kell arra, hogy a födémen átvezetett 
kéménytest ás a födémszerkezet között ne lehessen merev kapcsolat. 
A födéni ás a kéményköpeny között - minden oldalon -legalább 2cm 
széles hézagot kell biztosítani, melyet rugalmas, nem éghet ő  szigete-
lőanyaggal kell kitölteni. 

IJi 
A felső  tisztitónyílás kialakításának menete megegyezik az alsónál is-
mertetett beópítéssel. A h őtágulásból adódó esetleges mozgások mi- 

1. est ügyelni kell arra, hogy a samott keret ás a kópenyelem kivágása 
kózött- a felül szükséges - legalább 2 cm-es hézag minden esetben 
meglegyen. 

1. 	Helyezzük el az utols6 líegfelsoí köpenyelemet. 
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Teritsünk habarcsot a köpenyelemre, majd a leteritett habarcsra he- 
yezzük rá a gyári beton fedlapot. 

Szárazon (ragasztás nélkül) behelyezzük az utolsó (legfels ő ) samott bé-
lóscső  elemet, majd erre felmérj(ik a fedlap fels ő  élétő l a torkolati kúp 
magasságát. 

Helyezzük be az ásványgyapot csőhéj elemeket. Közben vágjuk mére-
- 	te a sarnott béléscsö elemet, majd ragasszuk a helyére. 
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S. 	Felhelyezzük a torkolati kúpot. 

6• 	
A torkolati kül) és a samott béléscsövég közötti körbefutó hézagot 

 tömítópasztával zárjuk el. 

7. 	Helyezzük fel az esővédöt (opcionális tartozék). 
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tórnitőpaszta 

Helyszíni beton fedlappal 

1. 	Helyezzük el az utolsó Ilegfelsöl köpcnyelemot. 

2• 	
Kószitsük cl a fedlap zsaluzatát ás a köpenyelcrnre terített habatcsba 

 helyezzük fel a zsaluzó gyúrüt IZSGYI. 

3. Ontsúk ki betonnal a fedlapot. 

Szárazon Iragasztás nélkülI behelyezzük az utolsó (legfels ő) samott bá 
4. léscsó elemet. majd erre fe!mérjük a fedlap (elsó élétól a torkolati kúp 

magasságát. 

5. A samott béléscsö elemet méretre vágjuk, majd a helyére ragasztjuk. 
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