
 

   

 

 

CERAMICZNE WKŁADY 

 I SYSTEMY KOMINOWE 

� Produkcja 

� Sprzedaż 

� Doradztwo 

LZMO S.A. 

ul. Reymonta 7 

68-300 Lubsko 

email: lzmo@lzmo.pl 

www.lzmo.pl 

Dział handlowy 

tel. +48 (68) 374 35 35  

tel./fax+48 (68) 374 37 97 

e-mail: sprzedaz@lzmo.pl 

KRS: 0000369775 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS 

NIP 928-194-98-57, Regon 080033678 

KAPITAŁ AKCYJNY:  688.500,00 PLN 

PKO BP O/TYCHY  NR. RACHUNKU 90 1020 2528 0000 0102 0273 4663 

INSTRUKCJA BUDOWY KOMINA IZOSTAR MULTI  
 
WSKAZÓWKI OGÓLNE 

System kominowy IZOSTAR MULTI nale ży 
montowa ć zgodnie z niniejsz ą instrukcj ą. obowi ązującymi w 
tym zakresie polskimi normami i przepisami prawa 
budowlanego oraz zasadami BHP . Przed przystąpieniem do 
budowy komina należy z mistrzem kominiarskim oraz 
wykonawcą instalacji grzewczej wyjaśnić poniższe zasadnicze 
kwestie: 
Napowietrzanie i odpowietrzanie pomieszczenia kotłowni, 
otwory wyczystne i rewizyjne, wysokość osi dla przyłącza 
spalinowego, wyjście głowicy ponad dach, jej wysokość (zależna 
m.in. do kąta pochylenia połaci, rodzaju pokrycia połaci oraz 
przeszkód w pobliżu budowanego komina),  
Wysokość komina ponad powierzchnie połaci dachowej może 
wynosić 1,5 m. Przy większych wysokościach (do 3 m) komin 
należy usztywnić poprzez montaż prętów zbrojeniowych w 
otworach pustaków obudowy. Pręty muszą być zakotwione na 
długości min. 1m poniżej połaci dachowej doprowadzone do 
zakończenia komina.  
Przyłączenie urządzenia grzewczego do trójnika komina można 
dokonać po uzyskaniu trwałego połączenia rur ceramicznych 
(min. po 24 godzinach od wybudowania, przy temperaturze 
otoczenia 20°C) Rozruch i eksploatacje komina mo żna 
rozpocząć nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia 
montażu.  
Przed rozpoczęciem eksploatacji musi być dokonany odbiór 
kominiarski komina, zakończony podpisaniem protokołu, 
dopuszczającego do użytkowania.  
 
WSKAZÓWKI MONTA ŻU 

1. Pustaki kominowe obudowy należy murować na zaprawie 
cementowo wapiennej marki M5 (PN-EN 998-2:2004) 
Grubość spoin max 10 mm. 

2. Podczas murowania obudowy z pustaków ceramicznych  
należy pamiętać o łączeniu pustaków (naprzemienne 
układanie pustaków)  

3. Podczas murowania zwracać szczególną uwagę, aby 
zaprawa nie dostała się do wnętrza pustaka. 
Niedopuszczalne jest powstanie jakichkolwiek trwały ch 
poł ączeń pomi ędzy pustakami obudowy, i rurami 
ceramicznymi. 

4. Do łączenia rur ceramicznych IZOSTAR używać wyłącznie 
dołączonego silikonu wysokotemperaturowego HI-TEMP. 

5. Silikon stosować zgodnie z dołączoną do pojemnika 
instrukcją. 

6. Rury i kształtki ceramiczne IZOSTAR łączyć na silikon 
kielichem do góry. Należy zadbać aby połączenia przed 
nałożeniem silikonu były czyste i suche. Silikon  nakładać 
wyciskając odpowiednią jego ilość na dolną  krawędź 
kielicha. Po wykonaniu połączenia nie przesuwać łączonych 
elementów. Nadmiar silikonu z obu stron rury zebrać, styk 
przetrzeć wilgotną gąbką. Na połączeniach rur nie mogą 
pozostać wypływy silikonu. Trwałe połączenie uzyskuje się 
po 48 godzinach przy temperaturze 10°C 

7. Na kielich  każdego elementu ceramicznego wkładu 
IZOSTAR wcześniej nakładamy obejmę centrującą ze stali 
nierdzewnej. Po zamontowaniu obudowy komina blaszki 
dogiąć w dół tak aby na sztywno zablokowały  montowany 
element wkładu ceramicznego. 
UWAGA: Zwróci ć szczególn ą uwag ę aby montowany 
wkład ceramiczny po zablokowaniu obejm ą centruj ącą 
znajdował si ę na środku kanału obudowy. 

8. W czasie montażu chronić komin przed zawilgoceniem 
 

MONTAŻ KOMINA 
1. Pierwszą warstwę pustaków obudowy osadzić na 

fundamencie za pomocą zaprawy cementowo-wapiennej. Do 
wysokości 12cm wypełnić betonem  ubijanym. 

2. Następnie montujemy drugą warstwę, pamiętając aby 
zachować łączenie zamków (naprzemienne układanie 
pustaków)  

3. W trzeciej warstwie pustaków wycinamy otwór o wymiarach 
11x14cm, który posłuży do wyprowadzenia węża skraplacza. 
W otwór ten pod koniec prac wmontowujemy przesłonę 
skraplacza. 

4. Centralnie w zamontowanych pustakach osadzamy 
skraplacz pamiętając o jego wypoziomowaniu. Skraplacz 
skierowany wężem w kierunku otworu w trzeciej warstwie 
pustaków. Na kielich skraplacza nakładamy obejmę 
centrującą 

5. W czwartej  i piątej warstwie pustaków wycinamy otwór o  
szerokości 16cm  i wysokości 28cm, rozpoczynając 5 cm od 
dolnej krawędzi w czwartej warstwie pustaków. Otwór 
posłuży do zamontowania drzwiczek rewizyjnych.  

6. Po zamontowaniu 4 warstwy pustaków doginamy blaszki 
obejmy centrującej skraplacza tak aby skraplacz sztywno 
stał na środku pustaka. Po zamontowaniu 5 warstwy 
pustaków montujemy rewizję. Wcześniej na kielich rewizji 
zakładamy obejmę centrującą a do kielicha skraplacza 
nakładamy silikon HI-TEMP.  

7. Kolejno montujemy odpowiednią ilość warstw pustaków oraz 
rur prostych aż do osiągnięcia żądanego poziomu w którym 
montować będziemy pierwsze przyłącze dla kotła z 
zamkniętą komorą spalania. Przy czym należy pamiętać że 
minimalna wysokość od osi rewizji do osi przyłącza to 2,5m.    

8.  W kolejnej  warstwie pustaków wycinamy otwór  o 
wymiarach 18 cm szer. i 20 cm wys. Montujemy pustaki  a 
następnie wkładamy trójnik przyłączeniowy skierowany 
wyjściem w kierunku wyciętego otworu w pustakach. W 
miejsce wyciętego otworu montujemy maskownicę z gumą 
uszczelniającą kanał powietrzny komina 

9. Kolejne etapy prac wykonujemy analogicznie tj. montujemy 
pustaki obudowy pamiętając o ich naprzemiennym 
układaniu, montujemy ceramiczny element, wcześniej 
nakładając na poprzedni masę silikonową, obejmę 
centrującą odpowiednio doginając jej  blaszki. 

10. Podczas montażu komina IZOSTAR MULTI należy 
szczególną uwagę przywiązać do zachowania wymiarów: 
a. odległość pomiędzy otworem regulującym ciśnienie 

(rewizyjnym) a pierwszym przyłączem kotła  ≥2,5m 
b. Odległość pomiędzy przyłączami kotłów na jednej 

kondygnacji  ≥ 30cm 
c. Minimalna wysokość komina od przyłączenia ostatniego 

górnego kotła do wylotu komina – 2 m 
d. Otwory doprowadzające świeże powietrze do szachtu 

kominowego muszą być przynajmniej 40cm poniżej 
wylotu spalin  komina i tak: dla średnicy komina od ø120 
do Ø140 - 2 otwory o wymiarach szer. 15cm  wys. 21cm; 
dla średnic komina od    ø 160 do ø 200 3 otwory w 
których montujemy kratki wentylacyjne dostarczane 
razem z kominem. 

11. Przy przejściu przez strop otwór w stropie dla zachowania 
dylatacji musi być większy od zewnętrznych wymiarów 
pustaka o 2-3cm. Przy elementach  konstrukcji drewnianej 
typu belki, krokwie należy zachować dylatację min. 5 cm 
Szczeliny dylatacyjne należy wypełniać wełną mineralną. 
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12. W przypadku komina z kanałem wentylacyjnym w górnej 
części komina wycinamy w przewodzie wentylacyjnym 
otwór o wysokości 21,5 cm i szerokości kanału 
wentylacyjnego dla zamontowania kratki wywietrznikowej. 

13. W przedostatnim pustaku wycinamy otwory 
doprowadzające świeże powietrze do kanału.  

14. Komin można zakończyć prefabrykowaną płytą 
przykrywającą, albo wykonać płytę na budowie.  Należy 
zwrócić uwagę aby średnica otworu w płycie była większa 
od zewnętrznej średnicy rury przynajmniej o 40 mm  

15. Ostatnia prostka musi  wystawać przynajmniej  3cm  ponad 
płytę przykrywającą. Do ostatniej prostki, już po 
zamontowaniu płyty przykrywającej montujemy zakończenie 
stożkowe, nakładając  punktowo silikon HI-TEMP na jego 
dolną część i  wkładając je do wnętrza ceramicznej rury. 

16. Następnie wykonujemy prace wykończeniowe - założenie  
kratek doprowadzających powietrze do szachtu, montaż 
maskownicy trójnika, maskownicy skraplacza,  montaż 
drzwiczek rewizyjnych.  

 
WYTYCZNE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI KOMINÓW 

1. Komin po zmontowaniu przed rozpoczęciem eksploatacji 
powinien być odebrany przez  uprawnionego mistrza 
kominiarskiego. 

2. Przy pierwszym rozruchu lub po dłuższej przerwie komin 
należy rozgrzewać powoli, tak aby przyrost temperatury 
wody w obiegu grzewczym nie przekraczał 30°C na 
godzinę. 

3. Parametry komina powinny odpowiadać wymogom 
urządzenia grzewczego do którego jest podłączony. 

4. Urządzenia grzewcze zamontowane do komina 
zbudowanego z zastosowaniem wkładów nie mogą 
generować spalin o temperaturach przekraczających 
200°C. 

5. Średnica wkładów musi być odpowiednio dobrana do 
rodzaju urządzenia grzewczego. 

6. Jeżeli użytkownik dokona montażu niezgodnie z instrukcją i 
wytycznymi lub nie będzie dysponował protokołem odbioru 
kominiarskiego wówczas traci prawo gwarancji i  do rękojmi 
za wady. 

7. Sprzedaj ący kominy LZMO ma obowi ązek przekaza ć 
każdemu klientowi niniejsze wytyczne. 

 
KOMIN IZOSTAR MULTI 
CERTYFIKAT No1020-CPD-030045816, No1020-CPD-
030045817 zgodny z normą EN 13063-2+A1: 2007 oraz EN 
13063-3:2007 
Przeznaczony jest do odprowadzenia  spalin w temperaturze do 
200°C  
 
CHARAKTERYSTYCZNE WŁA ŚCIWOŚCI PRODUKTU    
ZGODNE Z NORMĄ  EN 13063-2:2005+A1:2007; EN 13063-
3:2007 
T200 N1 W 2 O 00 
 

Odporność ogniowa przy kierunku działania z zewnątrz na 
zewnątrz............................................................................ NPD 
Odporność na szok termiczny................................T200, O(00) 
Szczelność/przeciek..............................................................P1 
Opory przepływu (chropowatość): 
– obudowa zewnętrzna.................................................0,003 m 
– kanał wewnętrzny i kształtka................................... 0,0015 m 
Opór przenikania ciepła.......................................................R05 
Maksymalna wysokość kanału wewnętrznego……...... ≥ 50 kN 
Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących: 
– kitu kwasoodpornego.................................................. ≥ M 10 

– zaprawy montażowej................................................. ≥ M 2,5 
Maksymalna wysokość obudowy zewnętrznej................... 50 m 
Odporność na korozję (kwasoodporność)...................... W1/W2 
Odporność na przemienne zamarzanie i 
odmarzanie....................................................................odporny 


