
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PRZEZNACZENIE 

IZOSTAR SPS  to powietrzno spalinowy system kominowy, przeznaczony do 
odprowadzania 
spalin z kotłów kondensacyjnych, urządzeń z otwartą lub z zamkniętą komorą 
spalania, które 
są opalane gazem lub olejem opałowym przy maksymalnej temperaturze spalin 
nieprzekraczającej  200°C  
 

OPIS SYSTEMU 

Komin składa się  wkładów ceramicznych IZOSTAR, metalowych obejm 
centrujących oraz obudowy z szlifowanych pustaków ceramicznych. 
Zastosowana w kominie ceramika IZOSTAR to najwyższej jakości cienkościenna (grubość ścianki 
od 6 do 8mm) ceramika formowana metodą prasowana izostatycznego. Jej doskonały kształt, 
jednorodna budowa a przede wszystkim gładka powierzchnia wewnątrz sprawiają że komin ten 
przewyższa wysokie wymagania techniczne stawiane przez normy. 
Gładka powierzchnia wewnętrznej strony zdecydowanie wpływa na poprawę ciągu kominowego 
oraz zapobiega nadmiernemu osadzaniu się produktów spalania wewnątrz komina. 
Jednorodna masa, z której uformowane są wkłady ceramiczne IZOSTAR odporne na przenikanie 
kondensatu, nawet w warunkach panującego nadciśnienia w systemie SPS idealnie nadają się do  
odprowadzania spalin z kotłów grzewczych TURBO i kondensacyjnych. 
Dzięki  niewielkim grubościom ścianek (w zależności od średnicy komina od 6 do 8mm) a zarazem 
znakomitym parametrom wytrzymałościowym na ściskanie, ceramika ta bardzo szybko reaguje na 
zmienne warunki temperaturowe panujące w kominie, nagrzewając się bardzo szybko zapobiega 
nadmiernemu skraplaniu się kondensatu szczególnie w momentach rozruchowych i przerywanej 
pracy kotłów. 
Do budowy komina IZOSTAR SPS wykorzystano specjalne obejmy wykonane z metali 
szlachetnych mające za zadanie wycentrowanie i 
ustabilizowanie  wewnętrznego wkładu ceramicznego 
IZOSTAR  względem obudowy komina, kanał pomiędzy 
wkładem kominowym  IZOSTAR a obudową służy do 
doprowadzenia świeżego powietrza do spalania dla kotłów 
TURBO i kondensacyjnych. 
 
Szybko nagrzewający się wkład ceramiczny oraz pustak 
ceramiczny o znakomitych właściwościach izolacyjnych 
zdecydowanie wpływają na temperaturę dostarczanego 
powietrza do kotłów (powietrze w kanale pomiędzy 
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wewnętrznym wkładem kominowym a obudową komina)  przez co poprawiają ich efektywność 
(kocioł ma mniej do podgrzania) 
Elementy przyłączeniowe, takie jak trójnik, rewizja, wyposażone są w specjalnie 
przygotowane do  tych warunków pracy uszczelki oraz dekle. 
Specjalnie też dla tego systemu stworzono skraplacz, który w swej kompaktowej 
budowie standardowo wyposażony jest w syfon. 
Elementy wkładu ceramicznego łączone są za pomocą wysokotemperaturowego 
silikonu HI TEMP o znakomitych właściwościach odpornościowych i 
uszczelniających. 
Ceramiczne pustaki obudowy, specjalnie szlifowane o kształcie profilowym U, 
łączone zaprawą cementowo-wapienną dzięki swojemu kształtowi i niskiej wadze 
zdecydowanie polepszają warunki budowy komina – szczególnie na górnych jego partiach. 
Narożniki pustaków wyposażone w otwory, w które w razie potrzeby wprowadza się stalowe pręty 
zbrojeniowe mocujące całą konstrukcję zewnętrzną. 
Montaż systemu kominowego IZOSTAR SPS następuje na miejscu bodowy zgodnie z instrukcją 
montażu.  
 

ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

System kominowy IZOSTAR SPS klasyfikuje się: 
• zgodnie z normą EN 13063-2:2005+A1:2007 

T200 P1 W 2 O 00 
T200 N1 W 2 O 00 

• zgodnie z normą PN-EN 13063-3:2007 
T200 P1 W 2 O00 
T200 N1 W 2 O00 

klasa temperaturowa ……………….T200 
klasa ciśnieniowa………………..…. P1/N1 
klasa odporności na kondensat…….W 
klasa odporności na korozję………. 1, 2 
brak odporności (O) na pożar sadzy i odległość od elementów z materiałów łatwopalnych...O(xx) 

 

 

 

• Konstrukcja zakończenia komina z 
płytą przykrywającą z betonu oraz 
stożkiem zakończeniowym 
pozawala na bezpieczne 
oddzielenie od siebie  spalin oraz 
zasysanego powietrza 

• Na przewodzie kominowym nie 
może być zamontowany wiszący 
kocioł gazowy. W takim przypadku 
należy wykonać wzmocnienie, 
będącym elementem nośnym dla 
urządzenia grzewczego.  

• Zewnętrzna powierzchnia przewodu kominowego powinna być otynkowana tynkiem 
cementowo-wapiennym o grubości 2cm 



 
• Maksymalne wysokości komina powyżej dachu ponad najwyższe, boczne podparcie dla 

komina otynkowanego tynkiem cementowo-wapiennym 

Dostępne średnice komina IZOSTAR SPS 

Rodzaj Średnice 
Wymiar 

zewnętrzny [cm] 

Maksymalna wysokość ponad 
dachem bez dodatkowego zbrojenia 

[m] 
Ø80 

Ø100 
24x30 1,7 

 
Bez wentylacji 

Ø120 
Ø140 
Ø160 
Ø180 
Ø200 

40x40 1,7 

 

 
Z kanałem wentylacyjnym 

 

Ø120 
Ø140 
Ø160 
Ø180 
Ø200 

40x60 1,7 

 

Dostępne średnice komina IZOSTAR SPS 

Rodzaj Średnice 

Wymiar 
zewnętrzny[cm] 

Pustak 
keramzytobetonowy  

Maksymalna wysokość ponad 
dachem bez dodatkowego 

zbrojenia [m] 

Ø120 
Ø140 
Ø160 

35x35 1,7 

 
 
 
 
 
 
 

Bez wentylacji 

Ø180 
Ø200 40x40 1,7 

Ø120 
Ø140 
Ø160 

35x50 1,7 

 

 
Z kanałem wentylacyjnym 
 

Ø180 
Ø200 40x57 1,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WYKONANIE 

• Montaż należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu oraz zasadami sztuki budowlanej i 
BHP. 

• Montaż komina powinien odbyć się na wcześniej przygotowanym fundamencie. 

• Dalej montaż komina powinien odbyć się zgodnie z instrukcją montażu. W przypadku przerw 
w montażu komina należy zabezpieczyć jego wnętrze przed zawilgoceniem. 

• Przewody kominowe wykonuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów 
nośnych budynków. 

• Elementy ceramiczne łączone są specjalnym silikonem wysokotemperaturowym HI-TEMP  

• Pustaki zewnętrzne łączone są zaprawą cementowo – wapienną marki nie mniejszej niż 3,0 
MPa. 

• Montaż przeprowadzać w temperaturach otoczenia od +5 do + 30°C. 
 
 
OZNAKOWANIE 
Oznakowanie zgodnie z normą EN 13063-2:2005+A1:2007 
Kominy – systemy kominowe z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi 
część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych 
 
oraz EN 13063-3:2007 
Kominy – systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi 
część 3: Wymagania i badania powietrzno-spalinowych systemów kominowych 
 

      
 

LZMO Spółka Akcyjna 
68-300 Lubsko, ul. Reymonta 7 (Polska) 

1020-CPD-030045816 
1020-CPD-030045817 

 T200 P1 W2 O(00)  zgodnie z normą EN 13063-2:2005+A1:2007 
T200 N1 W2 O(00)  zgodnie z normą EN 13063-2:2005+A1:2007 

T200 P1 W2 O(00)  zgodnie z normą EN 13063-3:2007 
T200 N1 W2 O(00)  zgodnie z normą EN 13063-3:2007 

IZOSTAR SPS 
System kominowy do niskotemperaturowych i kondensac yjnych  

kotłów grzewczych na gaz i olej 
 

Odporność pożarowa............................................................ NPD 
Odporność na szok termiczny................................... T200, O(00) 
Szczelność gazowa.................................................................. P1 
Chropowatość................................................................ 0,0015 m 
Opór cieplny........................................................................... R05 
Maksymalna wysokość rur ceramicznych........................ ≥ 50 kN 

 
Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących: 
- kitu kwasoodpornego...................................................... ≥ M 10 
- zaprawy montażowej...................................................... ≥ M 2,5 
Wytrzymałość na ściskanie elementów zewnętrznych…...…30 m 
Odporność na korozję (Kwasoodporność)........................ W1/W2 
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie…. odporny 

 

 


