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Általános építési útmutatások

Az UNI*** Plus kéményrendszert az 
építési utasítás alapján építse fel. Az 
építés során megfelelõ gondossággal 
járjon el, mert csak ez garantálja a töké-
letes és megbízható mûködést.

Az építés során a helyi és országos 
építési elõírásokat és szabványokat, 
valamint az érvényben lévõ baleset-
védelmi szabályokat minden esetben 
be kell tartani.

Az építés megkezdése elõtt a 
tervezõtõl minden szükséges adatot 
be kell szerezni.
A tisztítóajtó és a füstcsõ csatlakozók 
helyét és irányát már az építés elõtt tisz-
tázni kell.

Az illetéskes kéményseprõ-hatósággal 
egyeztetni kell a kémény tisztító nyílá-
sának elhelyezkedését (tetõ alatt vagy 
fölött).

Azoknál a köpenytégla típusoknál, ahol 
szellõzõkürtõ is van, a kiszellõztetni ter-
vezett helyiségben, a szellõzõ levegõ 
bevezetõ nyílását az alkalmazni kí-
vánt rács vagy anemosztát méretének 

megfelelõen kell kialakítani, továbbá 
vizsgáló ajtót kell beépíteni alul a ké-
ményajtó mellé.
A kémény tetõ alatti és/vagy felet-
ti szabadon álló részének statikai 
megerõsítéséhez egy külön merevítõ 
készlet rendelhetõ. Ezt a kéménnyel 
egy idõben kell beépíteni.

Általános információk az építéshez:
A köpenytéglákat mész-cement ha-
barccsal vagy zsákos cementes falazó 
habarccsal kell összeépíteni.

A szellõzõcsatornákba és a sarokfu-
ratokba ne kerüljön habarcs!

A habarcs felhordásához használjuk 
a habarcs-sablont!

A samottelemeket a Schiedel tubusos 
hézagkittel kell összeépíteni. Figyelem: 
a ragasztó +5°C alatt nem köt. Ragasz-
tás elõtt a csõvégeket portalanítsuk és 
nedvesítsük meg.

Ha megszakítjuk az építési folyamatot, 
akkor a kéményt fedjük be, nehogy víz 
vagy építési törmelék kerüljön bele.

ÉME: A 798/1990

Figyelem! Ez az építés útmutató a következô típusú kéményeknél alkalmazható:

Az építés során az élet- és balesetvédelmi,
ill. a munkabiztonsági szabályokat és elõírásokat minden esetben be kell tartani.

A köpenytéglák és samottcsövek vágásakor javasoljuk, hogy a munkát végzõk a következõket vegyék figyelembe:
Az elektromos sarokcsiszoló használata közben fülvédõ használata javasolt.

A porkoncentráció növekedése miatt védõmaszk (P3/FFP3) és védõszemüveg használata kiemelten fontos!

A beton és samott elemek mozgatása és emelése fokozott óvatossággal történjen, javasoljuk,
hogy a munkát végzõk acélkaplis védõbakancsot, védõkesztyût ill. védõsisakot viseljenek. 

Továbbá a tetõn kívül végzett munkálatok során fokozott figyelemmel járjanak el.



1. Kémény lábazat kialakítása lábazati téglával

1.1 - 1.2 A kéményalapot legalább a kész padló felsõ éléig fa-
lazzuk vagy betonozzuk, és a nedvesség elleni szigetelést el-
helyezzük. Erre újabb habarcsréteget hordunk fel.
Javasoljuk, hogy a köpenytégla habarccsal érintkezõ felületeit 
a habarcs felhordása elõtt nedvesítségk meg.

1.3 A köpenytéglát mész-ce-
ment habarccsal kell össze-
építeni: 1 rész cement, 2 rész 
mész, 8 rész homok. Használ-
hatunk zsákos cementes fa-
lazó szárazhabarcsot is, amit 
a helyszínen vízzel megkeve-
rünk.

1.4 Felrajzoljuk az elsõ kö-
penytéglára a levegô bevezetô 
nyílást, és sarokcsiszolóval 
kivágjuk. A nyílás mérete: 19 
cm széles és 17 cm magas.

2. Lábazati tégla

2.1 A kivágott köpenytéglát 
habarcságyra helyezzük, és 
a lábazati téglát köpontosan 
az elsõ köpenytéglába betesz-
szük.

2.2 A hõszigetelõ lapot behe-
lyezzük és a köpenytéglába 
felsõ pereméig visszavágjuk.

2.3 A másik felét is betesszük, 
vigyázva arra, hogy a szélei 
ne lógjanak bele a szellõzõ 
csatornákba.

2.4 Habarcsot hordunk fel a 
köpenytéglára a habarcssab-
lon segítségével. A sarokfura-
tokba ne kerüljön habarcs.

3. Tisztító ajtó nyílásának kialakítása

3.1 A köpenytéglára a kivágó 
sablon segítségével felrajzol-
juk a tisztítóajtó nyílását, és 
sarokcsiszolóval kivágjuk.

3.2-3.3 A nyílással ellátott köpenytéglát felhelyezzük. A felesle-
ges habarcsot lehúzzuk, a nyitott felfekvésû hézagokat teljesen 
eltömítjük a habarcs elsimításával. (Ezzel elkerülhetõek a vako-
latrepedések.) Meghajlítjuk és behelyezzük a szigetelõ lapokat. 
Az elülsõ szellõztetõ csatornákat szabadon kell hagyni, ezért a 
hõszigetelõ lapot le kell vágni.
Habarcsot hordunk fel a köpenytéglára a habarcs-sablon se-
gítségével.

3.4 Az új Schiedel tubusos 
hézagkitt azonnal felhordásra 
kész. (A kinyomó szerszám 
nem tartozék.) A ragasztó +5° 
alatt nem köt, ezért a kémény-
építést hidegben nem javasol-
juk.)



Építési folyamat leírása

Kéményalap kialakítása
A kéményalapot úgy kell kialakítani, hogy az nedves-
ség ellen védett és megfelelôen terhelhetô és egyenle-
tes legyen. A köpenytéglákat mész-cement habarccsal 
vagy zsákos cementes falazó habarccsal kell összeépí-
teni.

A kinyomódó hézagkittet mindig töröljük le.

A kész kéménylábat szakszerûen 
kell beemelni, és központosan füg-
gôbe kell állítani. (az emelôhorgok 
által bezárt szög nem lehet 60°-nál 
nagyobb). A drótkötelet és sarokvé-
dôket távolítsuk el.

Fontos tudnivaló: a kondenzvíz elvezetésérôl az épí-
tés során gondoskodni kell.

A kondenzációs és csapadékvíz csatornába való bev-
ezetésérôl gondoskodni kell. Legalább tíz cm magas 
vízoszlopmérôvel ellátott szifont kell elhelyezni. Ezt 
idônként ellenôrizni és tisztítani kell. A vízügyi elôíráso-
kat figyelembe kell venni.

Építési folyamat a füstcsô csatlakozásig (RA)
(Csatlakozási magasság pl.: 1,49 m)
Amennyiben a füstcsô-csatlakozó csatlakozási magas-
sága 1,49 méter magasan lesz, be kell építeni egy 
kivágott köpenytéglát. (2.1-2.4. ábrák) Ha magasabban 
kell elhelyezni a füstcsô-csatlakozót, akkor a köpenyté-
glákat, szigetelést és samottcsöveket a normál építési 
sorrend szerint kell tovább építeni addig, amíg a kívánt 
magasságot el nem érjük (pl.: 1,82 m; 2,15 m stb.). 
Amikor behelyezzük a szigetelést a kivágott köpeny-
téglába, ügyelni kell arra, hogy mindkét elülsô szel-
lôzô csatorna szabadon maradjon. Ennek érdekében 
vágjuk vissza a szigetelô lapot.
Az A, B és C méret mindig a kivágó sablon szerinti, 
amely az alapcsomagban található.

Normál építési folyamat
Ezt az építési ritmust kell tartani a csatlakozók beépí-
tése után a felsô tisztítónyílásig, illetve a torkolati kúp 
beépítéséig.
A samottragasztót a samottcsô felsô, külsô korcolású 
megnedvesített végére kell rányomni. A hôszigetelô 
lapot úgy kell behelyezni, hogy az illesztésnél ne lógjon 
a köpenytégla hátsó szellôzési csatornáiba.

60°

A füstcsõ-csatla-
kozó irányát és
magasságát
a tervezõvel
egyeztetni kell.

Tisztítóajtó
(külsõ és belsõ)



4. Tisztítóajtó csatlakozó beépítése

4.1 A tisztítóajtós elem csôvé-
geit portalanítjuk és benedve-
sítjük. Hézagkittet hordunk fel 
a lábazati tégla peremére.

4.2 A tisztítóajtó csatlakozót 
belehelyezzük. A külsô korco-
lású csôvégnek felfelé kell áll-
nia. A kinyomódó hézagkittet 
lesimítjuk.

4.3 Meghajlítjuk a szigetelô 
lapokat, és már elôre behelyez-
zük a következô köpenytéglá-
ba. Az így elôre elôkészített 
köpenytéglát felhelyezzük.

4.4 A samott tisztítónyílás 
kerete felett a köpenytégláig 
legalább 3 cm távolságnak 
kell lenni. Szükség esetén a 
következ köpenytéglát ki kell 
vágni.

5. Füstcsõ csatlakozó beépítése

5.1 Habarcsot hordunk fel 
a kivágott köpenytéglára. A 
sarokfuratokba ne kerüljön 
habarcs.

5.2 Megtisztítjuk és bened-
vesítjük a füstcsô-csatlakozó 
csôvégeit.

5.3 Hézagkittet hordunk fel a 
csô végére.

5.4 Behelyezzük a csatlako-
zót.

5.5 A kinyomódó hézagkittet 
letöröljük. 

5.6. Meghajlítjuk a szigetelô 
lapokat, és már elôre behe-
lyezzük a következô köpeny-
téglába.

5.7 Az így elôre elôkészített 
köpenytéglát felhelyezzük a 
habarcsterítésre.

5.8 Ha 45°C-os füstcsô-csat-
lakozót helyezünk el, akkor 
az alatta levô köpenytéglát is 
a megfelelô méretben ki kell 
vágni.



6. Normál építés sorrend

6.1 A köpenytéglát a habarcs-
terítésbe helyezzük

6.2 A szigetelô lapot meghaj-
lítjuk és behelyezzük.

6.3 A samottcsô felsô, külsô 
korcolású felületére hézag-
kittet nyomunk. A következô 
samottcsô mindkét végét 
megnedvesítjük.

6.4 A samottcsövet behelyez-
zük és a kinyomódó hézag-
kittet letöröljük.

7. Kész kéménytalp beépítése és a kondenzáció elvezetése

7.1 Habarcságyat készítünk 
elô és a nedvesség elleni 
szigetelést elhelyezzük. Erre 
újabb habarcsréteget hor-
dunk fel. Javasoljuk, hogy 
a köpenytégla habarccsal 
érintkezô felületeit a habarcs 
felhordása elôtt nedvesítsék 
meg.

7.2 A kéménytalpat függôlege-
sen a habarcsba állítjuk.

7.3 Kialakítjuk a kondenzvíz 
elvezetését és a csatornába 
köttetjük.

7.4 A habarcs-sablon segít-
ségével habarcsot hordunk 
fel a kéménytalp tetejére. A 
sarokfuratokba ne kerüljön 
habarcs.

8. A kéménytalp utáni építési folyamat

8.1 A köpenytéglára a kivágó 
sablon segítségével felrajzol-
juk a tisztítóajtó nyílását.

8.2 Sarokcsiszolóval kivágjuk 8.3- 8.4 A nyílással ellátott köpenytéglát felhelyezzük. A felesle-
ges habarcsot lehúzzuk, a nyitott felfekvésû hézagokat teljesen 
eltömítjük. Meghajlítjuk és behelyezzük a szigetelô lapokat.
Az elülsô szellôztetô csatornákat szabadon kell hagyni, ezért a 
hôszigetelô lapot le kell vágni.



9. A füstcsõ-csatlakozó elhelyezése

9.1 Habarcsot hordunk fel. 
A sarokfuratokba ne kerüljön 
habarcs.

9.2 Megtisztítjuk és bened-
vesítjük a füstcsô-csatlakozó 
csôvégeit.

9.3 Hézagkittet hordunk fel a 
kéménytalpban található csô 
végére.

9.4 Behelyezzük a csatlako-
zót

9.5 A kinyomódó hézagkittet 
letöröljük.

9.6-9.7 Meghajlítjuk a szigetelô lapokat, és már elôre behelyez-
zük a következô köpenytéglába.

9.8 Az így elôre elôkészített 
köpenytéglát felhelyezzük.

Ezután az építés megegyezik a hagyományos kémény-alappal kezdôdô kéményével. (ld 6.1-6.4. ábrák)



Statikai megerôsítés
A magasan a tetô fölött kiálló, vagy a tetô alatt hosszan 
szabadon álló kéményeket meg kell erôsíteni. Ehhez a 
Schiedel megerôsítô szettet ajánljuk, amit különbözô 
hosszúságban forgalmazunk. A megerôsítô szárakat a 
köpenytégla sarkaiban lévô furatokba kell behelyezni 
és kiöntô habarccsal rögzíteni. Ügyelni kell a gondos 
megépítésre, és külön figyelmet kell fordítnia arra, hogy 
a szárak a felsô köpenytéglában kb. 15 cm magasan 
véget érjenek, hogy a fedlap rögzítô dübeleknek marad-
jon hely.
Figyeljünk arra is, hogy elegendô oldalsó megtámasz-
tás legyen a födém vagy a tetôkialakításnál. 
Ha a kéményt kalodázással nem kívánjuk rögzíteni – pl. 
alulról nyitott látható tetôszék kialakításoknál, – akkor 
beépíthetô a Schiedel kéménytámasztó szerkezet. Ezt 
a tetôszaruk alá/fölé vagy közé lehet behelyezni.

A kéménytorkolat kialakítása elôtt fedlapot, vagy 
kész kéményfejet kell felhelyezni.
Annak érdekében, hogy a hátsó szellôzés jól mûköd-
jön, a szigetelô lapnak az utolsó köpenytéglában 8 cm-
rel a felsô perem alatt kell végzôdnie. Vágjuk vissza, ha 
ennél feljebb ér.
A fedlap rögzítéséhez a megerôsítô furatokba dübeleket 
kell behelyezni. A fedlapot habarcságyra kell felhelyez-
ni, és az alátétes csavarok meghúzásával a köpenytég-
lához erôsíteni.
A fedlapok különbözô méretben készülnek: forgal-
mazunk vakolt kéményfej kialakításhoz illetve körülfa-
lazott, dísztéglával burkolt kéményhez valót. Az UNI 
kéményfej esztétikus és biztonságos megoldást nyújt 
a kémény tetôn kívüli részének kialakításához.
Ha statikai okból megerôsítô szettet kell beépíteni, 
akkor külön figyelmet kell fordítnia arra, hogy a megerô-
sítô szárak a felsô köpenytéglában kb. 15 cm magasan 
véget érjenek, hogy a fedlap rögzítô dübeleknek marad-
jon hely.
Ideális burkolat a Schiedel kész kéményfej, amit külön-
bözô színekben kínálunk (12-13. ábrák)

Torkolati kúp
Fontos tudnivaló: a fedlapot vagy a kéményfejet a kúp 
beépítése elôtt rögzíteni kell.
A hátsó szellôzés a fedlap gyûrûs hézagán, illetve a 
fedlap és a kúp közötti hézagon keresztül lép ki a sza-
badba.
Ha monolit fedkô készül a helyszínen, akkor zsaluzó 
elemet kell beépíteni, és a torkolati nyílásnál egy pere-
met kell kialakítani, nehogy a csapadékvíz a kéménybe 
jusson.
A torkolati kúp segítségével méretre tudjuk vágni az 
utolsó samottcsövet. A torkolati kúpban található egy 
kihúzható gyûrû, hogy a túllógó samottcsövet (max. 4 
cm-ig) meghagyhassuk. Ez a gyûrû körkörösen befedi 
a samottcsövet, és megfelelôen védi a környezeti hatá-
soktól.

Zárómunkálatok
A hôszigetelô elôlappal lezárjuk a füstcsô-csatlakozó 
körül maradt helyet. Az oldalsó szögvasak megtartják 
az elôlapot, és lezárják a köpenytéglán kivágott rést: a 
hátsó szellôzés mûködését nem gátolják.
A tisztítóajtó keretét a kivágott nyílás köré központosan 
felszögezzük vagy felfúrjuk. A belsô ajtón samottlap 
van, ezért amikor a belsô ajtót beleillesztjük a keret-
be és a külsô ajtót bezárjuk, egy tökéletesen tömített 
samott kürtôt kapunk. Így a tetôtérben lévô tisztító ajtó-
nál sem hûlhet le a füstgáz.
Az építés befejezése után kérjük, adja át ezt az épí-
tés utasítást a kazánszerelônek is!

Torkolati kúp

Tisztítóajtó
(külsõ és belsõ)

Samottcsõ

Kész kéményfej

8 cm

Tetõszék áttörés
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Felsõ tisztítóajtó
(6 m feletti kémény
magasságnál kötelezõ)



10. Födémátvezetés

Köpenytégla

Nem éghetô
szigetelô réteg

Fagerenda

5 cm*

Fagerendától
legalább 5 cm
távolságot kell
tartani!

10.1-10.2 A födémáttörésnek minden oldalon 3 cm-rel 
nagyobbnak kell lennie, mint a köpenytégla külsô méretei. A 
közbensô teret nem éghetô szigetelô anyaggal kell kitölteni. 
A födém utólagos betonozásánál a kürtôre minden oldalról, 
legalább 3 cm vastag szigetelôanyagot kell elhelyezni.
Fagerendától való távolság: legalább 5 cm

11. Torkolati kúp beépítése  Mielõtt a kúpot felhelyezné, rögzíteni kell a fedlapot vagy a kész kéményfejet!

11.1 A hôszigetelô lapnak az 
utolsó köpenytéglában 8 cm-
rel a felsô perem alatt kell 
végzôdnie.

11.2 Ha fedlapot helyezünk 
el, akkor a dübeleket tegyük 
a furatokba.

11.3 Hordjunk fel habarcsot, 
tegyük rá a fedlapot és csava-
rozzuk a köpenytéglára.

11.4 A kész kéményfej szere-
lését a 12-13 ábrák mutatják 
be.

11.5-11.6 A kúp segítségével mérjük ki a csô magasságát. 11.7-11.8 A samottcsövet vágjuk a megfelelô méretre, tisztít-
suk meg a helyét és ragasszuk a helyére.



11.9 A kinyomódó hézagkittet 
simítsuk le.

11.10-11.11-11.12 A samottcsôre helyezzük fel a kúpot és a Schiedel tömítô pasztával gondo-
san tömítsük. Ezzel a kúpot a csôhöz ragasztjuk.

12. Schiedel kéménytámasztó szerkezet és a kész kéményfej kivágása

12.1 Oldalsó alátámasztás 
a Schiedel kéménytámasztó 
szerkezet. Különösen látható 
tetôszékeknél ajánlott.

12.2 A dôlést megmérjük… 12.3 …és a kéményfejre 
rajzoljuk.

12.4 Majd sarokcsiszolóval 
kivágjuk.

13. A kéményfej felhelyezése

13.1 Habarcsot hordunk fel. 13.2 A kéményfejet füg-
gôlegesen felhelyezzük.

13.3 Az oldalsó csavarokat 
a köpenytégláig meghúzzuk. 
A torkolati kúpot felhelyezzük 
(ld.: 11.1-11.12 ábrák)



14. További kéményfej kialakítások – hõtágulási hézagkarmantyú

14.1-14.2 Az utolsó samottcsövet és a szigetelô lapot úgy 
vágjuk el, hogy 10 cm hôtágulási hézagot biztosítsunk.

14.3 A hôtágulási hézagkar-
mantyút behelyezzük. A kar-
mantyú alá a köpenytéglára 
habarcsterítés kell.
Helyszínen öntött vagy gyári 
fedkövet helyezünk rá.

Körülfalazott és monolit fejkialakítások, UNI Plus kéményfej

14.4 Ha a kéményfejet körbefalazzuk, a tetôátmenet alá 
gyámlapot kell elhelyezni. A gyámlapra max. 2 m magas körül-
falazás építhetô. A körülfalazáshoz kialakított könnyûbeton 
fedlapot csak 12 cm szélességben körbefalazott kéményre 
szabad habarcságyazatra felhelyezni, és rögzítô csavarokkal 
megfelelôen rögzíteni kell.

14.5 Helyszíni monolit fedkô 
kialakításánál a torkolati 
kúphoz zsaluzó elemet kell 
beépíteni.

14.6 Az UNI Plus kéményfej 
esztétikus és gyorsan szerel-
hetô. Egységcsomagokban 
(2 vagy 3 méteres), egykürtõs 
vagy egykürtõs szel-
lõzõkürtõs  kivitelben rendel-
hetô. Tartalmazza a kémény 
felsô szakaszához szükséges 
összes alkatrészt.

Vakolt kéményfej

14.7 A kémény tetõn kívüli 
szakaszán a köpenytéglákra 
hordjunk fel fagyálló cement-
habarcsot.

14.8 Húzzunk rá rabichálót... 14.9 ...és simítsunk rá még 
egy réteg habarcsot, ezzel 
biztosítjuk, hogy a vakolat a 
száradás után se repedjen 
meg.

14.10 Vakolt kéményfej kiala-
kítás.



15. Elõlap

15.1 Az elõlapon elõrajzolt 
félkört a kémény átmérõjének 
megfelelõen a fûrészlappal 
kivágjuk.

15.2 Az elõlapot a megfelelõ 
magasságban levágjuk.

15.3 A szögvasakat feltûzzük 
és az elôlapot behelyezzük.

15.4 A gyûrûs hézagot 
a samott stucni és a füst-
csô között keramikus tömítô-
zsinórral kell tömíteni úgy, 
hogy az a szabad mozgást 
ne akadályozza.

16. Tisztítóajtó és levegõrács elhelyezése

16.1 Az ajtólapot leakasztjuk. 16.2 Az ajtókeretet a samott-
kerethez képest központosan 
felszögeljük vagy felfúrjuk.

16.3 Az ajtólapot felhelyezzük, 
ezután bevakoljuk a köpeny-
téglát.

16.4 A vakolat megszilárdu-
lása után a belsô fedelet a 
samottkeretbe beillesztjük.

16.5 A szállítási rögzítôt eltá-
volítjuk.

16.6 Az ajtólapot bezárjuk. 16.7 A vakolás maradványait 
és a szennyezôdéseket eltá-
volítjuk, a levegôrácsot behe-
lyezzük.



17. Robbanási csapóajtó csatlakozás

17.1 Ventillátoros égôknél a 
kazánházban robbanási csapó-
ajtót kell beépíteni. Ehhez tisztí-
tóajtó csatlakozót kell beépíteni 
(ld. 4.1-4.4 ábrák). A robbaná-
si csapó-ajtót csavart huzallal 
rögzítjük, a vakolat vastagságát 
négy távtartófával állítjuk be.

17.2 A tartószalagot átvágjuk, 
ezáltal a tömítôkeret a samott-
kerethez hozzányomódik.

17.3 A robbanási csapóajtó 
keretet a köpenytéglán beva-
koljuk.

17.4 A vakolat kiszáradása 
után a robbanási csapóajtót 
beakasztjuk.

18. Utólagos füstcsõ-csatlakozás

18.1 A kivágó sablont használ-
va a nyílást a köpenytéglára 
felrajzoljuk.

18.2 A köpenytéglát sarok-
csiszolóval kivágjuk és a 
szigetelôlapot a hátsó szel-
lôzési csatornák hátsó éle 
mentén fûrészlappal kivágjuk 
és eltávolítjuk.

18.3 A füstcsôkarimát sab-
lonként használjuk a belsô 
átmérô felrajzolásához.

18.4 A samottcsövet csillag 
alakban kivágjuk.

18.5 A samott darabokat óva-
tosan eltávolítjuk. A ragasz-
tási felületen a jobb tapadás 
végett a samottcsövet érdesít-
jük (köszörûtárcsával).

18.6 Mindkét ragasztási felü-
let megnedvesítése után 
hézagkittet hordunk fel a füst-
csôkarima peremére.

18.7 A füstcsôkarimát a 
samottcsôhöz csavart huzal-
lal rögzítjük.

18.8 Az elôlapot felhelyez-
zük.



19. Utólagos tisztító- vagy robbanási csapóajtó-csatlakozó

19.1 A köpenytéglát kivágjuk. 
A tiszítóajtó csatlakozó kere-
tet sablonként használjuk.

19.2 Sarokcsiszoló segítségé-
vel a megfelelô nyílást kivág-
juk.
A ragasztási felületet érdesít-
jük.

19.3 Mindkét ragasztási felület 
megnedvesítése után a hézag-
kittet a tisztítóajtó csatlakozó 
peremére felhordjuk.

19.4 A csatlakozó keretet a 
samottcsôhöz csavart huzal-
lal rögzítjük.

20. Utólagos csatlakozás cserépkályha csatlakozóval

20.1 A Keratherm cserépkály-
ha karimával a kivágást a 
köpenytéglán felrajzoljuk és 
kivágjuk.

20.2 A cserépkályha kari-
mát sablonként használjuk 
a samottcsô nyílás kirajzolá-
sához. A nyílást kivágjuk, a 
ragasztási felületeket érdesít-
jük.

20.3 Mindkét ragasztási felület 
megnedvesítése után a kari-
mára a hézagkittet felhordjuk. 
A karimát a samott-csôhöz 
csavart huzallal rögzítjük.

20.4 A karima és a köpeny-
tégla közötti részt keramikus 
spatulyázó masszával kitölt-
jük. A cserépkályha füstcsö-
ve és a karima közötti hor-
nyot  nedves filccel tömítjük.

Garancia

A Schiedel cég garanciát vállal a kizárólag eredeti Schiedel kémény építôelemek és csak a Schiedel Kft. által szál-
lított alkatrészek felhasználásával megépült hôszigetelt Schiedel UNI*** PLUS samott kémények kiégési biztonsá-
gáért, savállóságáért és nedvességre érzéketlenségéért. Ennek elôfeltétele az, hogy a kivitelezésnél a Schiedel 
építési utasítást és az általánosan elismert technológiai szabályokat be kell tartani.

A köpenytéglától a keret távolsága min. 3 cm legyen.
(ld. 4.4 ábra)
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• Mindegyik hernyócsavart becsa-
varozzuk a megfelelô megerôsítô 
szárba. (1)

• A három szárat egymáshoz erô-
sítjük.

• Figyeljünk arra, hogy a 
zárókoronggal ellátott szár 
legyen a legalsó!

• A rugóhuzalt tekerjük fel a har-
madik megerôsítô szárból kiálló 
hernyócsavarra. (2)

• Az összecsavarozott szárakat 
engedjük bele a sarokfuratokba. 
A rugóhuzalnak fel kell feküd-
nie a köpenytégla tetejére. (A 
hernyócsavar 4 cm-t álljon ki a 
köpenytéglából.)

• A kiöntô habarcsot az utasí-
tás szerint megkeverjük és 
a megerôsítô furatba öntjük. 
Figyeljünk az egyenletes ten-
gelytávolságra!

• A továbbépítés elôtt várjuk meg, 
amíg a kiöntô habarcs megköt.

A sarokfuratok megtisztítása

Fontos utasítás:
A legfelsô három méternyi köpeny-
tégla sarokfuratait felhelyezés elôtt 
meg kell tisztítani. A lezáró kónusz 
használatával a sarokfuratokat 
le lehet zárni, így nem kerülhet 
habarcs vagy egyéb szennyezôdés 
beléjük; a sarokfuratok megtisztítá-
sához a megerôsítô készletben egy 
kefét talál.

Figyelem:
A köpenytégla 
belsô pereme és a 
sarokfurat közötti 
részt
mindenképpen
kenjük be
habarccsal,
ellenkezô esetben 
a kiöntô habarcs a 
kürtôbe folyhat.

Tisztítószár:
A kefét belecsavarjuk
a megerôsítô szárba

Megerôsítô szár

Kefe

Lezáró kónusz
(a sarokfuratokat
védi a habarcs
és a víz bejutásától)
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Schiedel Kéménygyár Kft.
Központi Iroda
8200 Veszprém
Kistó u. 12.
Tel.: 88/576-700
Fax: 88/576-704
www.schiedel.hu

Schiedel Kéménygyár Kft.
II. telep
6034 Helvécia
Gazdasági dûlô 11.
Tel.: 76/429-902
Fax: 76/429-902

Értékesítési képviselôk
Budapest, Pest, Nógrád
Komárom-Esztergom megyék
30/9573-052
30/9560-864
30/2563-808

Bács-Kiskun, Csongrád 
megyék
30/560-3838

Békés, Szolnok megyék
30/9560-865

Vas, Zala megyék
30/9560-861

Fejér, Tolna megyék
30/2563-805

Heves, Borsod megyék
30/9560-860

Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém 
megyék
30/5602-466

Baranya, Somogy megyék
30/9560-863

Hajdú-Bihar, Szabolcs 
megyék
30/9597-432

Vágja ki és küldje vissza címünkre a szelvényt!
Igényelje központi irodánkban az új 

Kéménytanácsadót!

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az Ön építôanyag kereskedôje:

A Schiedel UNI*** Plus kéményfej

Újdonság a hagyomány eleganciájával

• esztétikus, jól illeszkedik a tetôhöz

• szépen kidolgozott téglahézagok

• idôjárás és fagyálló

• gyorsan és egyszerûen összeszerelhetô, egy fázisban fel-

építhetô

• egységcsomagban szállítjuk, minden szükséges

 alkatrészével és a ragasztóhabarccsal együtt

Az UNI*** Plus kéményfej a Schiedel új fejlesztésû terméke. 
Külsô felületkezelést és burkolást nem igénylô, fagyálló és 
színtartó köpenyelemekbôl épül fel, amelyek egy ütemben 
helyettesítik a kémény könnyûbeton köpenytégláit, a gyám-
lapot és a klinkertégla burkolatot. A fejelemek kb. 2 mm vastag 
ragasztóval (vékony habarcs) rögzíthetôk, így a kémény tetôn 
kívüli szakaszának építése is szerelt jellegû. A fejelemek min-
degyike vizoros kialakítású, ez megakadályozza, hogy a csapó 
esô az elemek közé beszivárogjon. A fejelemek sarkaiban levô 
furatok acélrögzítô csavarok beépítését biztosítják, melyek 
azonkívül, hogy a fedlap lecsavarozását lehetôvé teszik, szük-
ségtelenné tesznek minden helyszíni megerôsítést. Ügyelni 
kell arra, hogy a tetôsíkból kiálló rész a teljes hossz (kettô vagy 
három méter) 2/3-ánál nagyobb ne legyen.


