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Komin powietrzno-spalinowy
Presto MAGNUS

o œrednicach 14  ̧16 cm
PN-EN 13063-3

Kompletny zestaw kominowy MAGNUS zawiera:

Pustaki keramzytobetonowe

Szamotowe przewody kominowe

Szamotowe przy³¹cze spalin z uszczelk¹

Przy³¹cze powietrza z membran¹

Szamotowy trójnik wyczystkowy

Elementy centruj¹ce

Szamotowy œciek kondensatu

Kit kwasoodporny

Drzwiczki wyczystkowe

Kratki wlotu powietrza - 2 sztuki

Przes³onê

Sto¿ek z pokryw¹ szybu

Instrukcjê monta¿u

Tabliczkê znamionow¹



1. Wykonanie coko³u i monta¿ kszta³tki œcieku 
    kondensatu

1.1 Wykonaæ cokó³ z cegie³ o wymiarach 
pustaka lub z pustaka kominowego zalanego 
betonem B10. Wysokoœæ coko³u okreœliæ wg 
warunków budowy.

1.2 Wyci¹æ w pierwszym pustaku w dolnej jego 
czêœci otwór o wymiarach 21 x 15 cm.

1.4 W otwór pustaka wsadziæ stalow¹ przes³onê.

2. Wykonanie otworu wyczystkowego komina  

1.3 Osadziæ pustak na cokole na zaprawie. 
W³o¿yæ kszta³tkê œcieku kondensatu. 
Kszta³tkê skierowaæ w stronê wyciêtego otworu 
w pustaku.

2.2 Osadziæ na zaprawie drugi pustak 

2.3 W trójniku wyczystkowym od strony œcieku 
kondensatu wyci¹æ otwór bxh wyrównuj¹cy 

2. 4 Na³o¿yæ kit na doln¹ zmoczon¹ krawêdŸ 
trójnika wyczystkowego.

Œrednica komina 140 160
b mm 40 50
h mm 90 100

2.1 Wyci¹æ w drugim pustaku otwór
o wymiarach 21 x 33 cm pod drzwiczki.



2.5 Osadziæ trójnik na œcieku kondensatu. 
Ramkê wyczystki trójnika ustawiæ równolegle 
do œciany pustaka.

2.6 Wilgotn¹ g¹bka wyg³adziæ fugê miêdzy 
³¹czonymi elementami.

2.8 W wyciêtym otworze pustaka osadziæ 
drzwiczki. Po³¹czenie drzwiczek z ramk¹ 
wyczystki uszczelniæ na obwodzie silikonem. 
Uwaga: mocowanie drzwiczek mo¿na 
przeprowadziæ na koñcu monta¿u komina. 

3. Standardowy przebieg monta¿u

3.1 Na zaprawie osadziæ nastêpny pustak 
kominowy. Nie dopuœciæ do wycieku zaprawy 
do wnêtrza pustaka.

3.2 Na³o¿yæ kit na doln¹ zmoczon¹ 
powierzchniê rury.

3.3 Rurê osadziæ w pustaku w zamku 
poprzedniej rury.

2.7 W celu wypoœrodkowania trójnika umieœciæ 
miêdzy trójnikiem a pustakiem cztery stalowe 
elementy centruj¹ce a nastêpnie u³o¿yæ na 
powierzchni pustaka zaprawê. Nie zablokowaæ 
kana³ów powietrznych !

3.4 Wypoœrodkowaæ rurê przy u¿yciu 4 
elementów centruj¹cych, a nastêpnie u³o¿yæ 
zaprawê na powierzchni pustaka. Nie 
zablokowaæ zapraw¹ kana³ów powietrznych! 
Elementy uk³adaæ co 2 pustaki (66 cm) 
systematycznie na ca³ej wysokoœci komina.

3.5 Wilgotn¹ g¹bk¹ wyg³adziæ fugê miêdzy 



4 Wykonanie przy³¹cza powietrzno-
   spalinowego

4.1 W miejscu przysz³ego pod³¹czenia kot³a 
wyci¹æ przy u¿yciu szlifierki k¹towej otwór 
w pustakach o wymiarach 27 x 33cm.

4.2 Osadziæ bez spoiwa pustaki z wyciêtym 
otworem oraz rurê, nanieœæ na rurê oœ otworu 
wyciêtego w pustaku.

4.4 Osadziæ pustak i rurê na spoiwie oraz 
osadziæ cztery elementy centruj¹ce.

Uwaga
Monta¿ przy³¹czy powietrzno  spalinowych 
mo¿na równie¿ wykonaæ na koñcu monta¿u 
ca³ego komina wycinaj¹c otwory w pustakach 
a nastêpnie rurze i wklejaj¹c poszczególne 
elementy.

4.5 Przy pomocy kitu wkleiæ do rury przy³¹cze 
spalin. Na bokach p³yty przy³¹cza powietrza 
nasun¹æ metalowe uchwyty jak na rysunku - 
6  sztuk, a przy³¹cze wraz z uchwytami wsun¹æ 
w otwór pustaka. Otwory
przy³¹cza spalin i przy³¹cza powietrza powinny
byæ w jednej osi !  

4.3 Zdj¹æ pustaki i rurê, w rurze wyci¹æ otwór 
o wymiarach 12x12 cm lub O 12 
(wg naniesionej osi otworu pustaka).
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4.6 Po zwi¹zaniu spoiwa w przy³¹cze spalin 
wsun¹æ uszczelkê spalin, a w przy³¹czu 
powietrza zamocowaæ na silikonie membranê 
powietrza 
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Przy³¹cze powietrzno-spalionwe



Przejœcie przez strop i dach budynku   
- otwór przejœcia stropowego i dachowego    
musi   byæ ze wszystkich stron wiêkszy od  
wymiaru zewnêtrznego pustaka o 2-3 cm,
- przestrzeñ woln¹ (szczelinê) wype³niæ 
p³ytami we³ny mineralnej, nie stosowaæ 
styropianu i materia³ów palnych.

5. Zakoñczenie komina sto¿kiem. 

5.1 W ostatnim pustaku kominowym wykonaæ dwa
otwory 15x21 cm przeznaczone do zaci¹gania
powietrza przez kocio³. 

5.2 Osadziæ na zaprawie ostatni pustak. Do uk³adania
zaprawy na pustakach stosowaæ szablon!
 
5.3 Osadziæ na ostatnim pustaku pokrywê szybu
i wykonaæ z betonu B20 p³ytê przykrywaj¹c¹
gruboœci 8 cm (gruboœæ p³yty oznaczono 
na pokrywie szybu przet³oczeniem). P³ytê
wykonaæ z odpowiednimi spadkami
i kapinosem na obwodzie. 

5.4 Osadziæ na silikonie ostatni¹ rurê, docinaj¹c j¹
wczeœniej szlifierk¹ k¹tow¹ tak, aby jej górna
krawêdŸ wystawa³a 23,5 cm ponad ostatni pustak.
Wilgotn¹ g¹bk¹ wyg³adziæ fugê miêdzy ³¹czonymi 
elementami. 

5.5 Górn¹ krawêdŸ rury posmarowaæ silikonem. 

5.6 Nasun¹æ na rurê stalowy sto¿ek wylotowy tak, 
aby skleiæ go z rur¹. 

5.7 Nadmiar wyciœniêtego silikonu usun¹æ wilgotn¹
g¹bk¹. 

5.8 W wyciêtych otworach 15x21 cm zamontowaæ
kratki wlotu powietrza.
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UWAGA !

- Pustaki osadzaæ na zaprawie min. 3 MPa, gruboœci 1-2 cm.
- Nie dopuœciæ do wycieku zaprawy do wnêtrza pustaka kominowego!
- Rury ceramiczne ³¹czyæ kitem kwasoodpornym.
- Kit kwasoodporny przygotowaæ wg instrukcji  za³¹czonej na pojemniku. 
- Zmoczyæ krawêdzie rur przed na³o¿eniem kitu.
- Kit nak³adaæ na doln¹ krawêdŸ rury.
- Wysokoœæ wykonania przy³¹czy powietrzno-spalinowych dostosowaæ do 
  wspó³pracuj¹cych urz¹dzeñ grzewczych.
- Podczas tynkowania komina pozostawiæ wzd³u¿ zewnêtrznej powierzchni
  membrany przy³¹cza wolny obszar o szerokoœci min. 1 cm. 
- Komin na ca³ej wysokoœci wykoñczyæ tynkiem o gruboœci 1,5-2 cm.


