IZOLEN PLUS - Ta ma do ł czenia komina z membranami dachowymi
Instrukcja układania

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku „w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie” zawartym w dzienniku
Ustaw nr 75 poz. 690 z 2002 r., materiały łatwo zapalne nie mog styka si z kominem spalinowym.
Odległo tych materiałów okre la § 265. 4. :
„Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe
powinny by oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoni tych cz ci konstrukcyjnych budynku co
najmniej 0,3 m, a od osłoni tych okładzin z tynku o grubo ci 25 mm na siatce albo równorz dn
okładzin — co najmniej 0,15 m.”
W zwi zku z tym, e według obowi zuj cych norm (PN-EN 13501-1) wi kszo membran i
folii dachowych ma klas ogniow E (lub D) czyli jest łatwo zapalna, to nie mo e styka si
bezpo rednio z murowanymi kominami spalinowymi i dymowymi. Ich poł czenie z tymi kominami
wymaga zastosowania nie palnego materiału po redniego. Te same zasady dotycz drewna podstawowego budulca stosowanego do konstruowania wi b dachowych. Dlatego w tych
konstrukcjach trzeba budowa specjalne ramy omijaj ce kominy i umo liwiaj ce przenoszenie sił
obci aj cych. S to powszechnie znane techniki stosowane od dawna i polegaj ce na prostych
poł czeniach przyci tych krokwi za pomoc belek nazywanych wymianami i przejmami. Membrany i
folie dachowe układane s najcz ciej bezpo rednio na drewnianych belkach wi by i dlatego
monta specjalnych materiałów po rednicz cych mo na łatwo zrealizowa na tych belkach.
Do takich specjalnych zastosowa została przewidziana metalowa ta ma o nazwie IZOLEN
PLUS, która pozwala szczelnie poł czy membran z kominem według zasad okre lonych w
cytowanych przepisach. Bezpieczna odległo
łatwo zapalnych materiałów od komina zale y od
sposobu jego wykonania i osłoni cia. Dla kominów murowanych otynkowanych lub osłoni tych
minimalna odległo drewnianych belek i przymocowanej do niej membrany wynosi 15 cm.
W proponowanym systemie bezpiecznego ł czenia membrany z kominem proponujemy
zastosowanie wełny mineralnej (skalnej) jako materiału osłaniaj cego komin. Wełn t trzeba
wło y pod ta m IZOLEN PLUS a mi dzy belki i komin. Oczywi cie musi to by wełna posiadaj ca
atestowane własno ci potwierdzone odpowiedni klas ogniow przyznawan materiałom niepalnym.
Bez wełny odległo drewna i zamontowanej na nim membrany od komina musi by nie mniejsza ni
30 cm.
Budowane obecnie kominy przeznaczone s do odprowadzania spalin z pieców grzewczych
oraz kominków lub funkcjonuj jako wyprowadzenie instalacji wentylacyjnych. Z tego powodu
wyst puj najcz ciej trzy rodzaje kominów :
- kominy wył cznie spalinowe zawieraj ce najcz ciej dwa przewody spalinowe ;
- kominy wentylacyjne o ró nej liczbie kanałów ;
- kominy spalinowo – wentylacyjne o wielu przewodach.
Kominy o mieszanych przewodach mo na ł czy z membran na dwa sposoby : albo tak
samo jak spalinowe albo metod oszcz dzaj c zu ycie ta my IZOLEN PLUS. W zwi zku z tym
pokazujemy dwa oddzielne sposoby monta u tej ta my – jeden dla kominów tylko spalinowych a drugi
dla kominów o przewodach mieszanych spalinowych i wentylacyjnych. Jednak, ta druga metoda mo e
by zastosowana tylko w kominach, które maj przewody spalinowe w rodku, pomi dzy przewodami
wentylacyjnymi.
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6. W prawidłowo zamocowanym, pierwszym pasie IZOLENu PLUS, jego wygi ty do góry
fragment (kołnierz) oparty jest o komin i ma dwie trójk tne ko cówki wystaj ce poza
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7. Na tak przygotowany pierwszy, dolny pas mo emy nało y dwa pasy boczne przyci te na
wymiar komina według schematy przedstawionego na rysunkach 10 i 11. Dolny zakład mi dzy
s siaduj cymi pasami, mierzony od dolnej kraw dzi komina (zagi cia kołnierza dolnego pasa)
powinien wynosi 8 – 10 cm. Natomiast górn kraw d bocznego pasa ta my IZOLEN PLUS
wyznacza zewn trzna (od komina) kraw d
symbolem ).

górnego wymianu (zaznaczona na rys.10

8. Po naci ciu skosu (wyci tego według rys.10) stanowi cego granic kołnierza wchodz cego
na komin, nale y wygi

go do góry pod k tem prostym tak aby przylegał do komina (rys.11).

Powstał z przyci cia ko cówk kołnierza nale y skróci tak aby nie była powodem skalecze
i uszkodze (rys.12).
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10. Dolna kraw d kołnierza pasa bocznego nie jest nacinana lecz zaginana (rys.16). Zagi cie to
powinno zaciska si

mocno na kraw dzi komina, stykaj c si z kołnierzem pasa dolnego

(rys.16 i 17).
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tworz cymi ram wokół komina. Górny pas ta my IZOLEN PLUS musi opiera si na tych
belkach po bokach oraz na górnym wymianie. Po dopasowaniu długo ci pasa górnego nale y
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12. Po zamocowaniu pasa górnego nale y nało y na jego wierzch pasek odchylonej naci tej
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13. Ta ma IZOLEN PLUS sprzedawana jest w arkuszach o długo ci 2 m. Natomiast kominy maj
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ze stali nierdzewnej (rys.29).
15. Na zako czenie trzeba dopasowa kołnierz opasuj cy komin przez dogi cie blachy do jego
powierzchni uderzeniami gumowego młotka. Je eli istnieje konieczno
szczelno ci tych poł cze
wcisn
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1. Trzeba wykona ram (wymiany, przejmy) wokół komina opieraj c si na konstrukcji wi

by

dachowej, tak aby dystans bocznych belek (przejm) od komina wynosił min. 15 cm (rys.21).

Je eli komin znajduje si

w odległo ci nie przekraczaj cej 28 cm od krokwi, to nie trzeba

budowa ramki dystansuj cej z wymianów i przejm od tej strony komina, poniewa ta ma
wymiary ta my IZOLEN PLUS pozwalaj uszczelni przestrze mi dzy kominem a belkami o
szeroko ci do 28 cm.
2. Po wst pnym przyci ciu membrany (rys.2) wokół komina, trzeba j
zamocowa

tak, aby ko czyła si

precyzyjnie uci
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na wewn trznej kraw dzi bocznych belek (przejm lub

krokwi) a na dole i górze komina dochodziła do niego lub zachodziła na jego boczne
powierzchnie (rys.22, 23).
3. Od strony kalenicy, nacinamy górny pas membrany i zostawiamy bez mocowania, tak aby
mo na go było wywin

na wierzch ta my IZOLEN PLUS po jej przymocowaniu (rys.23, 24,

25).
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ta my butylowej pod spodem) w sposób okre lony na rysunku nr 22.
5. Wyci ty w ten sposób fragment odginamy, tak aby po uło eniu IZOLENU płasko na belkach
przylegał

on równolegle do komina i tworzył kołnierz (rys.26). Drugi brzeg (ten z ta m

butylow pod spodem) powinien opiera si na belce wymianu znajduj cej si obok komina.
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mocujemy gwo dziami lub
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6. W prawidłowo zamocowanym,

pasie IZOLENu PLUS, jego wygi ty do góry

fragment
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7. Podobnie post pujemy po przeciwnej stronie komina, układaj c drugi pas ta my IZOLEN
PLUS. Oba pasy tworz symetryczny układ (rys.24) wokół komina.
8. Na tak przymocowane pasy ta my układamy odgi ty do góry pasek naci tej uprzednio
membrany. Je eli si ga on tylko do powierzchni komina to nale y podło y

pod niego

fragment membrany przyci ty tak aby wchodził na komin tworz c kołnierz- rynienk
osłaniaj c

przed spływaj cymi skroplinami lub przeciekami. Na nie zakryte membran

ko cowe fragmenty ta my IZOLEN PLUS przyklejamy kawałki ta my samoprzylepnej
uszczelniaj ce przed spływaj cymi skroplinami lub przeciekami (rys.25, 26).
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kołnierzami (rys.28).
10. Ta ma IZOLEN PLUS sprzedawana jest w arkuszach o długo ci 2 m. Natomiast kominy maj
ró ne wymiary. Dlatego w celu lepszego jej wykorzystania zachodzi konieczno

jej

sztukowania czyli układania na zakład zgodny ze spadkiem połaci dachu czyli : dolna cz
pozostała z arkusza przykrywana jest górn odci t na wymiar z nowego arkusza. Minimalny
zakład zale y od k ta nachylenia połaci – dla k tów nachylenia zawartych mi dzy 12 – 30º
musi wynosi 15 cm , a dla wy szych od 30º 10 cm.
11. Po zamontowaniu ta my IZOLEN PLUS, trzeba wypełni

wełn

mineraln

przestrze

utworzon pod ta m przez belki drewnianej ramki (wymiany, przejmy) i podtrzyma j drutem
ze stali nierdzewnej (rys.29).
12. Na zako czenie trzeba dopasowa kołnierze stykaj ce si z kominem przez dogi cie blachy
do jego powierzchni uderzeniami gumowego młotka. Je eli istnieje konieczno
wi kszej szczelno ci tych poł cze
komina wcisn

Rys.4

uzyskania

to mo na w szpary mi dzy kołnierzem a powierzchni

silikon dekarski.

Rys.5

Rys. 6

Rys 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys.10

Rys.11

Rys. 12

Rys. 13

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16

Rys. 17

Rys. 18

Rys. 19

Rys 21

Rys.22

Rys. 23

Rys. 24

Rys. 25

Rys. 26

Rys. 27

Rys. 28

Rys. 29

