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Komin izolowany z przewietrzeniem 
Presto UNIVERSUS

o œrednicach 25  ̧30 cm
PN-EN 13063-1
PN-EN 13063-2

Kompletny zestaw kominowy UNIVERSUS zawiera:

Pustaki keramzytobetonowe

Szamotowe przewody kominowe

Szamotowy trójnik spalin

Szamotowy trójnik wyczystkowy

Izolacje z we³ny mineralnej

Szamotowy œciek kondensatu

Kit kwasoodporny

Drzwiczki wyczystkowe

Kratkê przewietrzaj¹c¹

P³ytê czo³ow¹

Uchwyty p³yty czo³owej

Sto¿ek z pokryw¹ szybu lub mankiet

kompensacyjny

Brzeszczot 

Instrukcjê monta¿u

Tabliczkê znamionow¹



1. Wykonanie podstawy komina

1.1 Wyci¹æ otwór  o wymiarach 21 x 15 cm
w dolnej czêœci pierwszego pustaka.

1.2 Osadziæ pustak na cokole. W³o¿yæ kszta³tkê 
œcieku kondensatu. Kszta³tkê skierowaæ w stronê 
otworu.

1.3 W³o¿yæ we³nê mineraln¹ uprzednio
rozcinaj¹c arkusz na dwie po³owy (po 12,5 cm).

1.4 Na³o¿yæ zaprawê przy pomocy szablonu.
Nie zablokowaæ zapraw¹ kana³ów
przewietrzaj¹cych!

1.5 W otwór wsadziæ kratkê przewietrzaj¹c¹.

2. Wykonanie otworu wyczystkowego   

2.1 Wyci¹æ w drugim pustaku otwór
o wymiarach 21x16 cm pod drzwiczki.

2.4 Na³o¿yæ kit na doln¹ zmoczon¹ krawêdŸ
trójnika wyczystkowego i osadziæ trójnik 
³¹cz¹c go z kszta³tk¹ œcieku kondensatu.

2.5 Wilgotn¹ g¹bk¹ wyg³adziæ fugê
miêdzy ³¹czonymi elementami.
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(ceg³y lub zalany betonem
pustak kominowy)

2.3 Osadziæ drugi pustak i na³o¿yæ na nim
przy pomocy szablonu zaprawê.

2.2 W pustaki w³o¿yæ we³nê mineraln¹,
docinaj¹c j¹ w otworach do krawêdzi kana³ów 
przewietrzaj¹cych.
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2.6 Na trzecim pustaku u³o¿yæ zaprawê
i osadziæ go na pustaku drugim

2.7 Zgi¹æ we³nê mineraln¹ i obie czêœci
wsun¹æ do nastêpnego pustaka.

3.4 Na³o¿yæ kit na doln¹ zmoczon¹ krawêdŸ
trójnika spalin. 

3.5 Osadziæ trójnik ³¹cz¹c go z doln¹ rur¹.

3.3 Osadziæ pustak i na³o¿yæ na nim
przy pomocy szablonu zaprawê.

2.8 Osadziæ pustak z we³n¹ na zaprawie.

H
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3. Wykonanie przy³¹cza spalin 

3.1  W pustakach s¹siaduj¹cych z przy³¹czem 
spalin wyci¹æ w œciance otwory o szerokoœci jak 
na rysunku i takiej wysokoœci H aby odleg³oœæ 
od osi przy³¹cza spalin do krawêdzi (dolnej 
i górnej) wyciêtego otworu mieœci³a siê w 
przedziale :
- dla komina o œrednicy 
- 25 cm  - 17-20 cm,
- dla komina o œrednicy 
- 30 cm  - 20-30 cm.

3.2 W wyciête pustaki w³o¿yæ we³nê mineraln¹,
docinaj¹c j¹ w otworach do krawêdzi kana³ów 
przewietrzaj¹cych.

3.6 Wilgotn¹ g¹bk¹ wyg³adziæ fugê
miêdzy rurami.

3.7 Osadziæ nastêpne pustaki na zaprawie. 
Nie zablokowaæ zapraw¹ kana³ów 
przewietrzaj¹cych!



4.4 Powtórzyæ czynnoœci z p. 4.1÷4.3!  

4.5 Na³o¿yæ kit na doln¹ zmoczon¹ krawêdŸ rury.

4.6 Osadziæ ceramiczn¹ rurê. Rura nie powinna 
nigdy wystawaæ ponad pustak!

4.7 Wilgotn¹ g¹bk¹ wyg³adziæ fugê miêdzy rurami.

4.8 Osadziæ nastêpny pustak.

4.9 Wsun¹æ p³yty we³ny mineralnej do pustaka.

4.10 Na³o¿yæ kit na doln¹ zwil¿on¹ krawêdŸ 
nastêpnej rury.

4.11 Osadziæ rurê w pustaku z we³n¹.

4.12 Wilgotn¹ g¹bk¹ wyg³adziæ fugê miêdzy rurami. 

4.13 Powtórzyæ czynnoœci z p. 4.8÷4.12 !

5. Zakoñczenie komina

     I. WERSJA ZE STO¯KIEM

5.1 Ostatnie p³yty we³ny mineralnej zakoñczyæ 
8 cm poni¿ej górnej krawêdzi pustaka.

5.2 Osadziæ na pustaku pokrywê szybu 
i wykonaæ z betonu B20 p³ytê przykrywaj¹c¹ 
gruboœci 8 cm (gruboœæ p³yty oznaczono na 
pokrywie). P³ytê wykonaæ z kapinosem 
i odpowiednimi spadkami. 

5.3 Osadziæ na kicie ostatni¹ rurê ceramiczn¹ 
docinaj¹c j¹ (szlifierk¹ k¹tow¹) tak aby jej 
górna krawêdŸ wystawa³a 15,5 cm ponad 
wczeœniej wykonan¹ p³ytê przykrywaj¹c¹.

5.4 Górn¹ krawêdŸ dociêtej rury posmarowaæ 
kitem kwasoodpornym.

5.5 Nasun¹æ na rurê stalowy sto¿ek wylotowy 
tak aby skleiæ go z rur¹. Dolna krawêdŸ sto¿ka 
powinna znaleŸæ siê 2,5 cm ponad p³yt¹ 
przykrywaj¹c¹!

5.6 Nadmiar wyciœniêtego kitu usun¹æ wilgotn¹ 
g¹bk¹.



Monta¿ drzwiczek wyczystkowych
- wsun¹æ ramkê drzwiczek w otwór
  wyczystkowy,
- drzwiczki mocowaæ gwoŸdŸmi lub wkrêtami 
do pustaka.

Monta¿ p³yt czo³owej przy przy³¹czu spalin
- obie czêœci p³yty doci¹æ do wielkoœci wykonanego
  otworu, 
- nasun¹æ uchwyty metalowe na bokach p³yt,
- wsun¹æ p³yty w otwór pustaka.

Pustak Pustak

Warstwa izolacyjnaWarstwa izolacyjna

Strop betonowy

Belka drewniana
odleg³oœæ od pustaka

min. 5 cm

Beton wype³niaj¹cy

2-3 cm 2-3 cm

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.

UWAGA !
- Pustaki osadzaæ na zaprawie min. 3 MPa, 
gruboœci 1-2 cm.
- Zaprawê na pustaki uk³adaæ tylko przy pomocy 
szablonu.
- Rury ceramiczne ³¹czyæ kitem kwasoodpornym.
- Kit kwasoodporny przygotowaæ wg instrukcji. 
- Zmoczyæ krawêdzie rur przed na³o¿eniem kitu.
- Kit nak³adaæ na doln¹ krawêdŸ rury.
- Wysokoœæ wykonania przy³¹cza spalin dostosowaæ 
do wspó³pracuj¹cego urz¹dzenia grzewczego.
- Podczas tynkowania komina pozostawiæ wzd³u¿ 
zewnêtrznej powierzchni przy³¹cza spalin na 
p³ycie czo³owej wolny obszar o szerokoœci 
min. 1 cm. 
- Komin na ca³ej wysokoœci wykoñczyæ tynkiem 
o gruboœci 1,5-2 cm.

Monta¿ komina powinien odbywaæ siê zgodnie ze 
sztuk¹ budowlan¹ stosuj¹c siê do warunków 
technicznych zawartych w projekcie budynku oraz 
informacji Presto dotycz¹cych budowy kominów.

5.1 Ostatnie p³yty we³ny mineralnej zakoñczyæ
12 cm poni¿ej górnej krawêdzi pustaka.

5.2 Osadziæ ostatni¹ rurê docinaj¹c j¹
(szlifierk¹ k¹tow¹) 10 cm poni¿ej górnej 
krawêdzi pustaka.

5.3 Na górn¹ krawêdŸ pustaka u³o¿yæ zaprawê.

5.4 W ostatni¹ rurê wsun¹æ mankiet
kompensacyjny poziomuj¹c go na ostatnim
pustaku. Pamiêtaæ o rozchyleniu na zewn¹trz
pod k¹tem 30° blaszek mankietu 
kompensacyjnego.

5.5 Wykonaæ z betonu klasy B20 p³ytê 
przykrywaj¹c¹ gruboœci 8-10 cm. P³ytê wykonaæ 
z kapinosem i odpowiednimi spadkami.

    II. WERSJA Z MANKIETEM (alternatywna)



U¯YTKOWANIE KOMINA

1. Przed rozpoczêciem eksploatacji musi zostaæ dokonany odbiór kominiarski komina, zakoñczony 
podpisaniem protoko³u, dopuszczaj¹cego do u¿ytkowania. Odbiór przez osobê uprawnion¹ – mistrza 
kominiarskiego jest jednym z warunków uzyskania gwarancji.

2. Przy³¹czaæ do komina tylko urz¹dzenie docelowe. Zabrania przy³¹czania siê w trakcie prac budowlanych 
urz¹dzeñ grzewczych typu koza maj¹cych s³u¿yæ do ogrzewania lub suszenia pomieszczeñ w trakcie 
budowy! 

3. Czopuchy stalowe osadzaæ w przy³¹czu spalin komina z 5-10 mm luzem na obwodzie w celu 
pozostawienia dylatacji na kompensacjê rozszerzalnoœci termicznej ,dylatacjê wype³niæ sznurem 
ogniotrwa³ym trwale elastycznym.

4. Stosowaæ odpowiedni¹ kompensacjê na d³ugoœci stalowych czopuchów w celu  eliminowania ich 
wyd³u¿ania, czopuch nie mo¿e przenosiæ ¿adnych si³ na rury komina.

5. Rozgrzewanie nowo wybudowanego komina powinno odbywaæ siê dopiero po jego ca³kowitym 
wyschniêciu! Przy pierwszym rozruchu, niskich temperaturach otoczenia lub d³u¿szej przerwie komin 
rozgrzewaæ powoli, 
z max prêdkoœci¹ do 50 °C/h. Uwzglêdniæ wskazówki w instrukcji obs³ugi paleniska!

6. Stosowaæ tylko paliwa dopuszczone do stosowania przez producenta paleniska. Stosowanie paliw 
niedopuszczalnych (np. drewno lakierowane, p³yty wiórowe, itp.) lub przyspieszaczy (olej opa³owy, olej 
napêdowy, itp.), oprócz szkód œrodowiskowych, mo¿e tak¿e prowadziæ do zniszczenia lub uszkodzenia 
paleniska i systemu odprowadzania gazów spalinowych, z powodu przeci¹¿enia termicznego!
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Wysokoœæ przy³¹cza  H
( cm )

Iloœæ rur
miêdzy

trójnikami *
116 0
149 1
183 2
216 3
249 4
283 5

* Wysokoœæ wykonania przy³¹cza spalin powy¿ej wielkoœci 

116 cm uzyskuje si poprzez wstawienie odpowiedniej 
iloœci rur wysokoœci 33 cm pomiêdzy trójnikiem wyczystki 
a trójnikiem przy³¹cza spalin.
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