
Instrukcja montażu systemu kominowego

Podstawowe elementy 
kompletnego systemu 
kominowego GLOBET
pustaki wełna izolacyjna kit

pierścień czapy

odskraplacz rura szamotowa
podłączenia pieca

rura szamotowa prosta

płyta przykrywającarura szamotowa rewizyjna

-drzwiczki rewizyjne
-maskownica wylotu spalin

kratka wywietrznikowa

daszek kominowy
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1. Przygotowanie podłoża

9. Osadzenie rewizji 11. Osadzenie trójnika spalinowego

13. Ostatni segment wełny

2. Pustak fundamentowy

6. Łączenie ceramiki

14. Osadzenie pierścienia czapy

4. Osadzenie odskraplacza3. Przygotowanie otworu na wywietrznik

5. Osadzenie pustaka 8. Przygotowanie otworu - wyczystka7. Ocieplenie ceramiki

15. Daszek przykrywający

12. Trzon komina

16. Ustawienie ostatniej rury

Wykonaj izolację podłoża pod komin

Na zaprawie cementowej osadź 
przygotowany pustak, ustaw jego pion 
oraz poziom. 

Umieść trójnik rewizyjny w uprzednio 
przygotowanych pustakach, następnie 
obłóż go wełną izolacyjną.

Pozostaw 100mm przerwy pomiędzy 
wełną, a płytą przykrywającą komin.

Wytnij w dwóch pustakach otwór 
na wkład ceramiczny rewizyjny na 
odpowiedni wymiar.

Ustaw pierwszy pustak na zaprawie 
cementowej, wypoziomuj go, następnie 
zalej betonem.

Komponenty ceramiczne łącz wyłącznie  
za pomocą żaroodpornego kitu 
dołączonego do zestawu.

Na uprzednio przygotowanego pustaka 
nałóż zaprawę cementową, a następnie, 
osadź odskraplacz.

Wytnij w pustaku otwór na kratkę 
wywietrznikową na odpowiedni 
wymiar.

Dokładnie obłóż ceramikę dołączonym 
arkuszem wełny izolacyjnej, gdy zajdzie 
potrzeba dotnij na wymiar.

Umieść trójnik odprowadzający spaliny 
w uprzednio przygotowanym pustaku, 
następnie obłóż go wełną izolacyjną.

Przed umieszczeniem płyty 
przykrywającej, nałóż kauczukowy 
uszczelniacz na kołnierz, a następnie 
zamontuj płytę.

Wytnij w pustaku powiększony o 5mm 
otwór na rurę odprowadzającą spaliny 
od pieca. Otwór zależny od średnicy.

Nasuń kołnierz na rurę w taki sposób, 
aby oparł się na ostatnim pustaku 
komina.

Montuj kolejno elementy (powtarzając 
punkty 5-7) do uzyskania odpowiedniej 
wysokości komina.

Ostatnią rurę przytnij tak, aby po 
położeniu stożka na daszku była równa 
ze stożkiem.
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17. Osadzenie stożka 18. Elementy wykończeniowe

Nasuń stożek na ostatnią rurę 
ceramiczną.

Informacje uzupełniające 

1. Podłoże na którym ma być osadzony komin należy uprzednio zaizolować przy pomocy lepiku, papy. 
2. Przed przystąpieniem do osadzania pustaka sprawdź poziom podłoża, nałóż zaprawę cementową w takiej ilości, aby można było 

swobodnie ustawić poziom pustaka. Po przygotowaniach zalej pustak betonem.
3. Wytnij otwór na przykład  za pomocą szlifierki kątowej.
4. Nałóż zaprawę cementową na zalany betonem pustak, następnie centralnie w środku osadź odskraplacz ustawiając króciec w 

kierunku wyciętego otworu.
5. Osadź przygotowany pustak na zaprawie cementowej ustaw jego pion oraz poziom.
6. Przygotuj kit według zaleceń z etykiety. Przed nałożeniem kitu przeczyść wilgotną szmatką/gąbką zamki rur. Nadmiar kitu przetrzeć 

wilgotną szmatką/gąbką.
7. Obłóż dokładnie ceramikę wełną mineralną, gdy zajdzie potrzeba dotnij wełnę na wymiar. Pamiętaj, że nie w każdym rodzaju 

systemów stosuje się wełnę mineralną.
8. Wytnij otwór na przykład  za pomocą szlifierki kątowej.
9. Umieść trójnik rewizyjny w uprzednio przygotowanych pustakach, następnie obłóż go wełną izolacyjną. 
10. Wytnij otwór według rysunku na przykład  za pomocą szlifierki kątowej.
11. Pamiętaj o osadzeniu trójnika spalinowego według norm na odpowiedniej wysokości - stosując się do wykonanego projektu instalacji 

sanitarnych.
12. Montuj komin do odpowiedniej wysokości powtarzając wszystkie niezbędne kroki. Jeżeli zajdzie potrzeba wykonaj dodatkowy 

otwór rewizyjny/wyczystkowy.
13. Pamiętaj aby zostawić 100mm przerwy pomiędzy wełną a płytą przykrywającą komin w celu, odpowiedniego przewietrzenia wełny. 
14. Pierścień czapy powinien nasunąć się na rurę ceramiczną „na wcisk”, pamiętaj aby pod pierścień nałożyć uszczelnienie kauczukowe 

aby zapobiec przedostawaniu się wody.
15. Przed umieszczeniem płyty przykrywającej za pomocą rozpuszczalnika acetonowego odtłuść pierścień czapy, nałóż kauczukowy 

uszczelniacz na kołnierz oraz pustak, następnie zamontuj płytę przykrywającą.  
16. Ustaw ostatnią rurę ceramiczną bez kitu („na sucho”), umieść stożek na daszku, oznacz na rurze miejsce do którego sięga stożek, 

następnie, przy pomocy szlifierki kątowej obetnij rurę. Po wykonaniu wszystkich czynności można przystąpić do osadzenia rury 
(pkt. 6).

17. Nasuń stożek na ostatnią rurę ceramiczną tak, aby blaszki osłony zakończenia komina były na wysokości 15mm od daszka 
przykrywającego, ma to na celu doprowadzenie powietrza przewietrzającego wełnę.

18. a) Zamontuj kratkę przewietrzającą odginając odpowiednio łapki. b) Drzwiczki rewizyjne zamontuj przy pomocy kołków 
rozporowych. c) Osadź maskownicę do pustaka przy pomocy kitu.

19. Otynkuj komin. 
 
 

a) zamontuj kratkę wywietrznikową w  
     wyciętym otworze - punkt 3.

b) zamontuj drzwiczki rewizyjne w  
     przygotowanym otworze - punkt 8.

c) osadź maskownicę w wyciętym  
     otworze na rurę spalinową - punkt 10.

a b c
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UWAGI

1. Kit nie może być przechowywany w temperaturze poniżej 7°C.
2. Grubość zaprawy cementowej powinna wynosić 10mm.
3. Pamiętaj aby nakładana zaprawa nie dostała się do wnętrza pustaka, gdyż może to spowodować późniejsze uszkodzenie 

ceramiki/komina - gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z błędów wykonawczych.
4. Ceramikę łączyć jedynie za pomocą kitu żaroodpornego dołączonego do zestawu kominowego GLOBET. 
5. Pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu zamków rur oraz o późniejszym wyczyszczeniu zewnętrznej oraz wewnętrznej 

powierzchni rury.
6. Nie przesuwać świeżo zespolonych elementów - kit uzyskuje trwałe połączenie po 24h w temperaturze 20°C.
7. Otwór rewizyjny powinien zostać umiejscowiony według obowiązujących przepisów.
8. Nie wolno ciąć elementów ceramicznych (z wyjątkiem ostatniej rury) ze względu na zamki, które umożliwiają 

połączenie elementów.
9. Do izolacji komina stosować tylko wełnę dołączoną do zestawu kominowego.
10. Wysokość komina ponad powierzchnię połaci dachowej może wynosić maksymalnie 1,5m. Przy większych wysokościach 

należy usztywnić komin przy pomocy prętów zbrojonych umieszczając je w otworach pustaków na zaprawie cementowej. 
Pręty muszą być zakotwione 1,5m poniżej połaci dachowej.

11. Przy kotłach na paliwo stałe osadź rurę czopucha w rurze podłączenia pieca, przy pomocy sznura uszczelniającego. 
Pamiętaj aby zachować dystans (ok. 10 mm) pomiędzy rurą stalową a szamotową.

12. W pustakach z kanałami wentylacyjnymi pamiętaj o wycięciu otworów wentylacyjnych oraz o montażu kratek 
wywietrznikowych.

13. Komin może zostać eksploatowany nie wcześniej niżeli 7 dni po jego budowie. Aby móc użytkować komin musi on 
zostać odebrany przez osobę uprawnioną wraz z protokołem informacyjnym że został on dopuszczony do użytku - jeden 
z etapów przyznania gwarancji.


