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Rura ceramiczna 

Okrągła rura wewnętrzna produkowana jest z wysokowartościowej, ogniotrwałej ceramiki. 
Jej właściwości odpowiadają specjalnym wymogom techniki kominowej.

 

Wspaniałe cechy produktu

Wewnętrzna rura ceramiczna wyróżnia się wysoką odpornością  na temperatury i  zmiany 
temperatur. Jest szczelna i wyjątkowo kwasoodporna. Jej ogrzewana masa jest bardzo mała.

 

Płyta izolacyjna

Płyta  izolacyjna  przylega  równomiernie  do  rury  wewnętrznej.  Gwarantuje  ona  warunki  izolacji  cieplnej  komina 
odpowiadającej grupie I i II odporności przewodzenia ciepła według normy DIN 18160 część 1, wydanie luty 1987.

 

Dokładne dopasowanie do komina

Forma i  wymiar  płyt  izolacyjnych  są  dostosowane  do  komina  izolowanego  Schiedel z  przewietrzeniem.  Poprzez 
szczególną  formę profilowania  z  klinowymi  nacięciami  płyta  izolacyjna  Schiedel  przylega  dokładnie  do okrągłego 
przekroju rury wewnętrznej i kształtki pierścieniowej.

 

Pustak zewnętrzny

Pustak  zewnętrzny,  o  wysokości  modułowej  33  cm  wykonany  jest  z  betonu  lekkiego.  Kanały  w  narożnikach 
umożliwiają  przewietrzenie  płyty  izolacyjnej.  Równocześnie  gwarantuje  centryczne  ustawienie  rury  wewnętrznej  i 
warstwy izolacyjnej.

 

Doskonałe właściwości materiału

Mały ciężar właściwy surowca zapewnia bezproblemowy montaż. W kominach wielonakałowych przegrody w pustaku 
pewnie dzielą od siebie poszczególne ciągi. Pustak zewnętrzny tworzy budowlany element ścienny, który nadaje się 
bezpośrednio jako podkład tynku.

 

Wyposażenie uzupełniające systemu

Schiedel - izolowany komin z przewietrzeniem uzupełnia cały rząd dodatkowego wyposażenia, gwarantując dokładne 
dopasowanie poszczególnych elementów oraz szybki ich montaż.

 

Szybka budowa poprzez kompletny system

Konieczne do budowy komina drobne elementy wyposażenia znajdują się w pakiecie podstawowym.

 



Prosty montaż

Montaż jest prosty i szybki do wykonania.

Bezpieczeństwo poprzez doskonałą konstrukcję

Przemyślana konstrukcja z dokładnie do siebie pasującymi elementami (rura wewnętrzna, płyta izolacyjna, pustak 
zewnętrzny) zapewnia nienaganne i bezpieczne działanie komina.

 

Możliwe niskie temperatury gazów wylotowych paleniska

Doskonała izolacja cieplna komina w połączeniu z przewietrzeniem warstwy izolacyjnej dopuszcza niskie temperatury 
gazów wylotowych. Paleniska mogą funkcjonować z wysokim współczynnikiem sprawności bez obawiania się o szkody 
w kominie.

 

Sposoby wykończenia komina

Istnieje wiele możliwości wykończenia komina: obmurówką z klinkieru, płytkami klinkierowymi, blachą, tynkiem oraz 
łupkiem.


