
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PRZEZNACZENIE 

IZOSTAR PREMIUM  system kominowy, przeznaczony do odprowadzania 
spalin z kotłów opalanych paliwem stałym, olejem opałowym lub gazem o 
maksymalnej temperaturze spalin nie przekraczającej  600°C  
 

OPIS SYSTEMU 

Komin składa się  wkładów ceramicznych IZOSTAR, wełny mineralnej o 
grubości  39mm oraz z 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 wewnętrzna zdecydowanie wpływa na poprawę ciągu kominowego oraz 
zapobiega nadmiernemu osadzaniu się produktów spalania wewnątrz komina. 
Jednorodna, idealnie uformowana masa, z której wykonane  są wkłady ceramiczne IZOSTAR 
wzmacnia  odporność są na przenikanie kondensatu, powstającego podczas procesu spalania w 
kotłach wysokowydajnościowych na paliwa płynne jak i  stałe.  
Dzięki  niewielkim grubościom ścianek 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. 
Połączenia kielichowe, niska waga elementów znacząco usprawniają montaż komina na budowie. 
Jako izolację komina IZOSTAR PREMIUM wykorzystano wełnę mineralną o gęstości 100kg/m3 
która ma za zadanie izolować termicznie komin oraz stabilizować ceramikę wewnątrz kanału 
kominowego. Specjalnie uformowany kształt wełny dopasowany kształtem do kielicha wkładu 
ceramicznego znacząco poprawia właściwości izolacyjne. 
Kanał obudowy wentylowany jest za pomocą specjalnie wyprofilowanych narożników pustaka 
ceramicznego.  
Rewizja sytemu IZOSTAR PREMIUM oprócz drzwi obudowy wyposażona jest równie w pokrywę 
zamykającą okrągły otwór rewizji. 
Elementy wkładu ceramicznego łączone są za pomocą kwasoodpornego kitu montażowego 
dostarczanego razem z kominem. 
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. 

SYSTEM KOMINOWY IZOSTAR PREMIUM 



 

 

Narożniki pustaków wyposażone w otwory, w które w razie potrzeby wprowadza się stalowe pręty 
zbrojeniowe mocujące całą konstrukcję zewnętrzną. 
Montaż systemu kominowego IZOSTAR PREMIUM następuje na miejscu budowy zgodnie z 
instrukcją montażu.  
 

ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

System kominowy IZOSTAR PREMIUM klasyfikuje się: 
• zgodnie z normą EN 13063-1:2005+A1:2007 

T600 N1 D3 G 100  
T400 N1 D3 G 50 
klasa temperaturowa ………………..T600/T400 
klasa ciśnieniowa………………..….. N1 
klasa odporności na kondensat…….D 
klasa odporności na korozję………...D3 
odporne na  pożar sadzy G i odległość od elementów z materiałów 
łatwopalnych G100/ G50 

• zgodnie z normą EN 13063-2:2005+A1:2007 
T200 N1 W 2 O00 
klasa temperaturowa ……………….T200 
klasa ciśnieniowa………………..…. N1 
klasa odporności na kondensat……W 
klasa odporności na korozję……….W2 
brak odporności (O) na pożar sadzy i odległość od 
elementów z materiałów łatwopalnych...O(xx) 

 

• Konstrukcja zakończenia komina z płytą przykrywającą z betonu oraz 
metalowym stożkiem zakończeniowym  

• Przewody kominowe IZOSTAR PREMIUM wykonane są jako konstrukcje samonośne, 
oddzielone od elementów nośnych budynku. 

• Na przewodzie kominowym nie może być zamontowany wiszący kocioł gazowy. W takim 
przypadku należy wykonać wzmocnienie, będące 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 PREMIUM 

Rodzaj Średnice 
Wymiar zewnętrzny 

[cm] 
Maksymalna wysokość ponad dachem 

bez dodatkowego zbrojenia [m] 

 
 
 
 
 
 

Bez wentylacji 

Ø140 
Ø160 
Ø180 
Ø200 

 
 

40x40 1,7 

 
 
 
 
 

Z kanałem wentylacyjnym 

Ø140 
Ø160 
Ø180 
Ø200 

 
 

40x60 1,7 

 



 

 

 
OZNAKOWANIE 
Oznakowanie zgodnie z normą EN 13063-1:2005+A1:2007  
Kominy – systemy kominowe z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi 
część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy 
 
Oznakowanie zgodnie z normą EN 13063-2:2005+A1:2007  
Kominy – systemy kominowe z glinianymi / ceramicznymi kanałami spalinowymi 
część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia 
 

      
 

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

1020-CPD-030045815 
1020-CPD-030045816 

T600 N1 D3 G 100 zgodnie z normą EN 13063-1:2005+A1:2007 
T400 N1 D3 G 50 zgodnie z normą EN 13063-1:2005+A1:2007 
T200 N1 W 2 O00 zgodnie z normą EN 13063-2:2005+A1:2007 

IZOSTAR PREMIUM 
System kominowy do odprowadzania 

spalin z kotłów opalanych paliwem stałym, olejem op ałowym lub gazem 
 
Odporność ogniowa przy działaniu ognia od wewnątrz na zewnątrz.. T600 G100; T400 G50 
Szczelność / przeciek......................................................................................................... N1 
Opory przepływu....................................................................................................... 0,0015m 
Opór przenikania ciepła........................………………………………………...……………..R42 
Odporność na szoki termiczne........................................................................................... N1 
Wytrzymałość na ściskanie rur ceramicznych......................................................≥ 10 MN/m2 
Maksymalna wysokość kanału wewnętrznego.......................................................... ≥ 50 kN 
Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących: 
               – kitu kwasoodpornego................................................................................. ≥ M 10 
              – zaprawy montażowej................................................................................. ≥ M 2,5 
Wytrzymałość na ściskanie obudowy zewnętrznej......................................................... 50 m 
Odporność na korozję, szczelność, przecieki……………………………………….….…..... D3 
Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie……………………………….... odporny 

 


