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Napojovací díly a průchodky
pro keramické komíny



Napojovací díl parozábrany a průchodka 

druh zboží kod rozměr v mm

napojovací díl parozábrany na keramický komín 1průduch PR38 485x485x95

průchodka izolací pro keramický komín 1 průduch výška 200 mm PR38200 485x485x200

průchodka izolací pro keramický komín 1 průduch výška 300 mm PR38300 485x485x300

průchodka izolací pro keramický komín 1 průduch výška 400 mm PR38400 485x485x400

průchodka izolací pro keramický komín 1 průduch výška 500 mm PR38500 485x485x500

napojovací díl parozábrany na keramický komín Vario PR57 675x485x95

napojovací díl parozábrany na keramický komín 2průduch PR73 835x485x95

průchodka izolací pro keramický komín Vario výška 300 mm PR57300 675x485x300

průchodka izolací pro keramický komín 2 průduch výška 300 mm PR73300 835x485x300

tmel tepelně odolný těsnící CS28 300ml TOT 300 ml

Napojovací díl slouží pro zajištění a bezpečné připojení pojistné parozábrany na keramický komín.
Díly s vyšší výškou zároveň slouží k zajištění bezpečného průchodu izolačními vrstvami a dodržení bezpečné odstupové 
vzdálenosti 50 mm od hořlavých konstrukcí.
1. Napojovací díl se osadí na komínové těleso ve výšce shodné se s výškou osazení folie. Díl se ke komínu upevní 
pomocí samořezného vrutu o délce maximálně 80 mm aplikovaného do rohu komínové tvárnice.
2. Spára mezi vnitřní hranou napojovacího dílu a vnější stěnou tvárnice se pro případ utěsnění vytmelí pomocí tepelně 
odolného tmelu . 
3. Při průchodu izolační vrstvou se průchodka osadí do celé vrstvy, díly je možné výškově kombinovat. Průchodku je 
možné upevnit i do konstrukce podhledu, stropu apod. 
Před aplikací pásky pro přilepení parozábrany je nutné průchodku zbavit prachu. Použije se navlhčená houba, případně 
se aplikuje nátěr válečkem pomocí stavební disperze. 

Průchodka je dodávaná v rozloženém stavu. Jednotlivé díly se spojují pomocí přiložených vrutů. Do spoje se aplikuje 
kamnářský tmel ve tvaru housenky. Před aplikací tmelu je nutné průchodku zbavit prachu. Použije se navlhčená houba
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Celoobvodové odvětrání

Komínová tvárnice TK1LB

Keramická vložka KV

Díl pro napojení parozábrany PR

Tepelně odolný tmel TOT
Parozábrana

Stropní hořlavá konstrukce

Izolace průběžná IP2

Deska krycí DK1

Konus ukončovací

Celoobvodové odvětrání mezera

Komínová tvárnice TK1LB

Průchodka PR výška 200-500 mm

Tepelně odolný tmel TOT

Parozábrana

Izolační vrstva podhledu

Izolace průběžná IP2

Deska krycí DK1 

Konus ukončovací
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