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Montážní návod MKD



Nerezové CS systémy MKD Premium vynikají svou kvalitou, vysokou odolností proti korozi (V3), prvotřídním zpracováním a snadnou 
montáží.
 
Jsou určeny pro kotle, krby a kamna na dřevo, plynná a kapalná paliva.

Komínový CS systém MKD Premium je nejprodávanějším typem v Německu a západní Evropě. 

Vnitřní plášť pro nerezový komín je vyroben ze žáruvzdorné nerezové oceli 1.4404 o síle materiálu 0,6 nebo 1,0 mm (za příplatek), 
který odolává teplotám do 600°C. 
Vnější plášť je vyroben z nerezové oceli 1.4509. Jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití. 

Prostor mezi oběma plášti je vyplněn minerální vatou o tloušťce 30 nebo 50 mm (za příplatek). 

Na kompletní komínový systém garantujeme záruku 20 let. 
Systém splňuje normu 18562:2009.

Výhody nerezového komínového systému MKD Premium :

 záruka 20 let – dlouhá životnost
 pro vnitřní i venkovní instalace (na fasádu) – rodinné a bytové domy, průmyslové stavby apod.
 pro všechny druhy paliv a spotřebičů  krby, krbová kamna, kotle apod.
 tepelná odolnost do T 600 °C
 jedinečný design  lehká konstrukce  odolné proti působení atmosférických podmínek
 možnost dodání i v barevných variantách RAL – práškově lakováno za příplatek 
 široké spektrum dílů, příslušenství a variant instalací
 plazmově svařováno  vysoká odolností proti korozi (V3)
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Montážní návod nerezový systém MKD

V místě určeném pro montáž připravíme ve stěně otvor v požadované výšce. 

 Průchodná roura skrze zeď musí být nerezová izolovaná. 

 Používáme tu samou rouru jaká je i součás� komínové sestavy. Není mezi nimi žádný rozdíl. 

 Standardní výška pro otvor by měla být cca 150 cm od podlahy v místnos�. Pokud je otvor větší a stěna zděná, 

        pak mezeru mezi rourou a stěnou vyplníme minerální vatou.

Komínový systém je cer�fikovaný na vzdálenost 50mm od hořlavých materiálů v provětrávaném prostoru, a to bez výjimky. 

Pokud není prostor kolem komínu provětrávaný (tedy pokud komín prochází spalnou konstrukcí a teplo ze spalin je přenášeno 

na další materiál), musí být vzdálenost od hořlavých materiálů větší. 

Ideálním řešením pro takový prostup je cer�fikovaná  bezpečnostní průchodka, kterou lze objednat na našem eshopu.

Založení komínů  základ

Připravíme a poté sestavíme nosnou část komínu včetně sopouchu dohromady.

Veškeré komponenty spojujeme tzv. po vodě  tedy tak, aby se kondenzát z vnější 

ani vnitřní roury nedostal stékáním do tepelné izolace. Část dílu, ve kterém chybí izolace, 

musí směřovat dolů. 

Každý spoj se musí zajis�t objímkou. Povolíme oba šrouby, nasadíme a zajis�me objímku 

a následně šrouby s citem dotáhneme. 

Rozdíly v zakládací čás� komínu:

 Skladba komínu s dvířky (od spodu):  Jímka s kotvící deskou, vložka s dvířky, 

sopouch. Mezi vložku s dvířky můžeme použít libovolný počet rour požadovaného 

průměru, pokud například komín nezakládáme na nosnou stěnovou konzoli, ale na 

zem.

 Skladba komínu s odnímatelným dnem (od spodu): DNO – Dekl, 

         kotvící deska průchodná MKD–MKD, sopouch. 

Propojení skrze stěnu :

Na sopouch připevníme rouru, která bude procházet stěnou, a na sestavenou nosnou část 

komínu a její komínovou patu přiděláme na volno nosnou stěnovou konzoli. Komín 

přiložíme ke stěně a vše vyrovnáme do roviny pomocí vodováhy. Otvory pro šrouby si 

prokreslíme na stěnu objektu.

Připevnění komínu – nosné konzole a kotvících objímek

Pro připevnění komínu se vždy použijte vhodný kotvící materiál s ohledem na skladbu stěny 

objektu. Na stěnu bez zateplení použijte vhodné hmoždinky. Pokud konzoli vynášíte přes 

zateplení, použijte chemickou maltu  kotvu, závitovou tyč M10, ma�ci, podložku 

a kontramatku. 

Tento postup  návod pla� i pro uchycení kotvících objímek komínu. 
DNO Dvířka
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Instalace komínových rour:

V dalším kroku nasaďte na sestavený komplet rouru, která bude procházet stěnou. Mezi komplet a rouru současně nastrčte zvenčí krycí 

růžici. Na konec roury uvnitř objektu připevněte ukončení/kryt sopouchu. 

Dotáhněte napevno kotvící prvky připevňující nosnou konzoli se základem komínu ke zdi objektu.

Na upevněný základ komínu začněte nasazovat komínové roury a to tak, aby svár směřoval ke stěně a nebyl este�cky viditelný. Každý spoj 

se musí zajis�t spojovací objímkou. Takto pokračujte, dokud nedosáhnete požadované výšky. 

Poslední vrchní roura se ukončí zakončením komínu se stříškou, oba díly se musí spojit objímkou. 

Pravidla pro instalaci:

 Mezi nosnou konzolí a kotvící objímkou  nebo dvěma objímkami nesmí být větší 

         rozestup než 4 m. 

 Maximální možná výška komínu od posledního kotvení je pak 3 m. 

 Pokud je volná část vyšší, musí se použít kotvící objímka pro lano a tyče

         a komín se musí zajis�t buď dvěma tyčemi do střechy, nebo ocelovými lanky do třech směrů. 

Jestliže komín prochází střechou, zvolíme střešní prostup dle požadovaného sklonu. 

Na rovné kry�ny (šindel, bobrovky, apod.) je vhodné použít střešní prostup nerezový. Na střešní tašky a profilované plechové kry�ny 

použijte střešní prostup olověný. Olověnou základnu pak můžete vytvarovat do požadovaných rozměrů. Horní část prostupu musí být 

zasunuta pod kry�nou a spodní část nad kry�nou. 

Oplechování u velkoformátových plechových střech je poměrně problema�cké, proto jej doporučujeme řešit individuálně s klempířem. 

Na rouru procházející střešním prostupem nasadíme tzv. kryt pro střešní prostup.

Kouřovod s funkcí komínu – přímé napojení na horní vývod spotřebiče: 

Váha komínu nesmí působit na samotný spotřebič a musí se vynést kotvící deskou. Pokud komín zakládáme na nosnou stěnovou konzoli, 

můžeme použít jak kotvící desku MKDMKS (možnou rovnou napojit ocelovou rouru) tak kotvící desku MKDMKD v případě, že je nutné, 

aby směrem dolů byla roura izolovaná. 

To musíme dodržet v případě, že je váha vynesena v konstrukci stropu (střechy) a komín prochází například stropním záklopem v podobě 

sádrokartonu nebo palubek.

Údržba komínu  vymetání

Celkovou údržbu systému provádíme jen tehdy, neníli komín v provozu. K vymetání komínu používáme pouze silonové a nerezové štětky 

(nikdy se nesmí používat ocelové). Vnější část komínu ošetřujeme vhodnými čis�cími prostředky na nerez.
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Doprava zdarma po celé ČRDoprava zdarma po celé ČR

Zeman Systems s.r.o.
Ploskovice 102
411 42 Ploskovice (okres Litoměřice)

Prodej : 602 410 072, 602 260 540
              info@levnekominy.cz

Tech. poradenství : 702 020 280
              technik@levnekominy.cz 
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