TONAtесiso moodulkorstna paigaldusjuhend
5.8

Moodulkorstna mütsi
paigaldamise variandid:

Krohv
Tõkestavriba Tasanduskiht

Põrandaplaat

5.7

5.5

5.6

1. Paigaldamine betoonist
katteplaadiga

ca.18 cm

Krunt

Moodulkorstna mütsi paigaldus betoonist katteplaadiga

Moodulkorstna müts

Heliisolatsioon

Pikkus

või
Betoonvahelagi

Krunt
Isolatsioon

Betoonvahelagi

Puittala

30 - 50 mm

2. Paigaldamine metallist
katteplaadiga

Isolatsioon
Mantelplokk

4.2

4.3

4.4

Ühendage 2 betoonist
korstnaplokki
tsemendiseguga.

Painutage isolatsioonimatti
selliselt, et kiuline
pealispind (sälkudega)
jääks sissepoole.

Paigaldage
isolatsioonimatt.

Paigaldage keraamilised
lõõritorud komplektiga
kaasasolevale spetsiaalsele
hermeetikule (vt punkte B3
+ B4)

5.7 Täitke katteplaadi ja
läbiviiguga metallist
katteelemendi vaheline
vuuk silikoonhermeetikuga.

5.6 Paigaldage kärbitud
keraamiline lõõritoru
suitsulõõride
paigaldamiseks ette nähtud
hermeetiku abil.

5.5 Kärpige lõõritoru
vastavalt märgistusele.
(Jättes osa lõõritorust ilma
muhvita!)

5.1

5.2

5.3

5.4

Kärpige viimast isolatsioonimatti
betoonist korstnaploki ülemisest
servast 4 cm võrra allapoole.
Paigaldage läbiviiguga isoleeriv
metallist katteplaat betoonist

Pange betoonist
korstnaploki servale
ehitussegu.

Paigaldage katteplaat
metallist katteelemendile
ja korstnaplokile.

Asetage koonus
katteplaadile. Mõõtke
kõrgus: muhvi alumisest
servast kuni koonuse tipuni
+ 3 cm.

Moodulkorstna mütsi paigaldus metallist katteplaadiga
6.8

Torukolmiku paigaldus
3.7

3.6

3.5

Paigaldage esiplaat
betoonist korstnaploki
sisse tehtud avasse.

Kinnitage metallist
nurkkinnitused esiplaadi
külge.

Pange esiplaat betoonist
korstnaplokis oleva ava
peale ja tehke sellele
vastav sisselõige.

Paigaldage järgmine
korstnaplokk (vajadusel
tuleb teha lisasüvendid)
tsemendisegule.

3.2

3.3

3.4

Paigaldage
väljalõigetega
korstnaplokid
tsemendisegule.

Lõigake välja ja paigaldage
isolatsioonimatid.
Kiulise pealispinnaga
(sälkudega) sissepoole!

Paigaldage küttekoldega
ühendamiseks kasutatav torukolmik
allpool olevale lõõritorule
tarnekomplekti kuuluva spetsiaalse
hermeetiku abil (vt punkte B3 + B4)

6.7

6.6

Jälgige, et katteplaadi ja
koonuse alumise serva
vahekaugus oleks 3 cm

Suruge koonus tihedalt
viimasele keraamilisele
lõõritorule.

Paigaldage kärbitud
keraamiline lõõritoru
suitsulõõride
paigaldamiseks ette nähtud
hermeetiku abil.

Kärpige lõõritoru vastavalt
märgistusele.

6.1

6.2

6.3

6.4

Vaade enne metallist
katteplaadi paigaldamist.

Paigaldage 4 kummist
kinnitusnaga armatuuri
kinnitusavadesse.

Paigaldage katteplaat
kummist kinnitusnagadele ja
kinnitage need tugevalt
tiibmutrite abil. Kontrollige
kinnituse tihedust.

Asetage koonus
katteplaadile. Mõõtke
kõrgus: muhvi alumisest
servast kuni koonuse tipuni
+ 3 cm.

ca. 3 cm

3.8

> 3 cm

Armeering

Paigaldamise jätkamine
4.1

5.8 Suruge koonus
tihedalt viimasele
keraamilisele lõõritorule.

Paigaldage esiplaat
betoonist korstnaploki
sisse tehtud avasse.

Kondensaadikoguja ja küttekoldega ühendava torukolmiku paigaldus
2.8

2.7

2.6

2.5

6.5

ca.18 cm

Heliisolatsioon

Puhastusukse paigaldus
7.1

7.2

7.3

7.4

Paigaldage umbsulgur
torukolmikule.

Kinnitage puhastusuks
betoonist korstnaploki
külge.

Juhtige kondensaadi
ärajuhtimise voolik
ventilatsioonivõre kaudu
välja.

Kinnitage
ventilatsioonivõre uks
betoonist korstnaploki
külge.

A
m

8c

Paigaldage puhastamiseks
kasutatav torukolmik
hermeetiku abil
kondensaadikoguja peale
(vt B3 + B4)

Lõigake betoonist
korstnaploki sisse ava (8
cm) ja paigaldage see
tsemendisegu peale.

Painutage ja lõigake välja
puhastamiseks kasutatava
torukolmiku jaoks
isolatsioonimatt ja paigaldage
see kondensaadikogujale.

Paigaldage
väljalõigetega betoonist
korstnaplokid
tsemendisegu peale.

2.1

2.2

2.3

2.4

(Moodulkorstna sokliosa pannakse eelnevalt kokku ainult eritellimisel)
kõigepealt alustage paigaldamist vastavalt 1.1. - 2.8
A.2
A.1
A3

A4

A

Paigaldage betoonist
korstnaplokk
tsemendisegule

Paigaldage kondensaadi-koguja
korstnaploki keskele. Katke
kondensaadikoguja ava
paberiga ja eemaldage see
pärast paigaldustööde lõppu.

Kandke abišablooni
kasutades tsemendisegu
hoolikalt korstnaploki
servale.

Mõõtke ja lõigake
nurklihvimismasina abil
korstnaplokist välja ava
puhastusukse
paigaldamiseks.

Kandke ettevalmistatud
alusvundamendile
hüdroisolatsioonimaterjal
(näiteks bituumenist) ja
valmistage uus betoonpadi.

1.4

B.1

1.2

1.3

Kontrollige umbsulguri
paigalduse õigsust.

Mõõtke ja lõigake nurklihvimismasina abil korstnaplokist välja
sobiva suursuega ava.

B.3

B.4

Hermeetiku valmistamine

Moodulkorstna paigaldamiseks ettevalmistamine ja paigaldamine
1.1

Paigaldage kokkupandud
soklikomplekt ettevalmistatud
betoonpadjale, kontrollides
paigalduse vertikaalsust loodi
abil. Eemaldage kinnitusaasad.

B.2

A

&
Kandke ettevalmistatud
alusvundamendile
hüdroisolatsioonimaterjal
(näiteks bituumenist) ja
valmistage uus betoonpadi.

Paigaldage esimene
betoonist korstnaplokk
eelpoolmainitud viisil
valmistatud staatilisele
alusvundamendile.

Kontrollige betoonist
korstnaplokkide
paigaldamisel pidevalt
nende vertikaalsust loodi
abil.

Lõigake korstnaploki
sisse ventilatsioonivõre
jaoks ava.

Hermeetikut valmistatakse
spetsiaalses plastikpakendis, lisage
vahekorras 1 osa vett ja 6 osa
hermeetikut, seejärel segage
hoolikalt. (vt hermeetiku pakendil
olevat kasutusjuhendit).

Täike spetsiaalne
kilekott hermeetikuga ja
lõigake selle ots ära.

Hõõruge muhvi sisepinda niiske
käsnaga. Kandke komplektiga
kaasasolev hermeetik
spetsiaalse kilekoti abil hoolikalt
muhvi sisepinnale.

Pühkige pärast iga
paigaldusoperatsiooni
hermeetiku jäägid toru
pinnalt niiske käsnaga
hoolikalt ära.

Üldinfo
OLULINE INFORMATSIOON
TONAiso moodulkorstna klassifikatsioon ja markeering

Vastavuses EL-i normidega toimub
moodulkorstnate klassifitseerimine järgmiselt:
0769-CPD-7049 07
TONA GmbH
53894 Mechernich – Antweiler
EN13063-1:2006-03
Systemabgasanlage
Rußbrandbeständige
Kuivade
kasutustingimuste
korral mit Keramik-Innenrohren
für trockene Betriebsweise
T600 N1 D3 G30
Dämmstärke 22
mm WDW
R55 WDW R55
22 mm
Isolatsiooni
paksus
Isolatsiooni
paksusWDW
T450 N1 D3 G0
Dämmstärke 47mm
R66WDW R66
47mm
Mittlere
Rauhigkeit karedus
0,0015m
Pinna keskmine
0,0015m
Vastupidavus
kokkusurumiselkeraamiline sisetoru
Druckfestigkeit
Keramik-Innenrohr:
-Innenrohr:
109,6 MN/m² 109,6 MN/m²
40m
Vastupidavus
kokkusurumisel
- sisetoru ava
Druckfestigkeit
Öffnung Innenrohr
40m
mind. M2.5
Vastupidavus
kokkusurumisel
hermeetikuga
välisküljest
Druckfestigkeit Versetzmittel Au ßenschale
mind. M2.5
Vastupidavus
kokkusurumisel
- välisküljest
40m
Druckfestigkeit
Außenschale
ßenschale
40m
Külmumis-/sulamiskindlus:
vastavalt
DIN EN 14297
Beständigkeit
gegenüber Frost-Auftauen:
nach DIN EN 14297
Keraamilise sisetoruga tahmapõlengukindlad suitsulõõrid
Feuerbestä
FeuerbestäL90
Tulekindluse
klass L90 vastavalt DIN V18160-60 ja--60 und F90 nach Ö-Norm 8203
standardile Ö-norm 8203.

0769-CPD-7050 07
TONA GmbH
53894 Mechernich – Antweiler
EN13063-2:2005-12
Systemabgasanlage mit Keramik-Innenrohren für feuchte Betriebsweise
mm WDW R55
T400 N1 W2 O30
Dämmstärke
22 mm WDW 22
R55
Isolatsiooni paksus
Isolatsiooni paksus
47 mm WDW R66
T400 N1 W2 O00
Dämmstärke
47 mm WDW R66
Pinna keskmine
karedus
Mittlere
Rauhigkeit
0,0015m 0,0015m
Vastupidavus
kokkusurumiselkeraamiline
sisetoru
109,6
MN/m
:
²
Druckfestigkeit
Keramik-Innenrohr:
109,6 MN/m²
Vastupidavus kokkusurumisel
- sisetoru
ava 40m
40m - sisetoru ava
ÖVastupidavus
kokkusurumisel
Vastupidavus
kokkusurumisel
- hermeetikuga
välisküljest
ßenschale mind.
M2.5mind. M2.5
Druckfestigkeit
Versetzmittel Au
Vastupidavus
40m
Druckfestigkeitkokkusurumisel
Außenschale - välisküljest 40m
DIN
EN
Külmumis-/sulamiskindlus:
vastavalt
Beständigkeit gegenü ber
-Auftauen: nach DIN EN 14297 14297
Tulekindluse klass L90 vastavalt DIN V18160-60 ja
Feuerbeständigkeitsklasse
standardile
Ö-norm 8203. L90 nach DIN V18160-60 und F90 nach Ö-Norm 8203

Auszug aus dem Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle

Nr. 0769-CPD-7049+7050

Palun lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja järgige
kõrvalekaldumatult Eesti ehitusnormidele ja tuleohutuse
eeskirjadele vastavaid soovitusi.
Pöörake erilist tähelepanu:
Enne paigaldamist
Projektist tuleb täpset aru saada ja leida üles järgmised detailid:
- puhastamiseks ette nähtud torukolmik
- puhastusuksed
- küttekoldega ühendamiseks ette nähtud torukolmik
- kanalisatsioonitorustik kondensaadi ärajuhtimiseks.

Paigaldamine
Esimene betoonist korstnaplokk paigaldatakse
alusvundamendile. Kasutage šabloone vältimaks tsemendisegu
sattumist keraamiliste lõõritorude sisemusse.
Eemaldage ettevaatlikult tsemendisegu jäägid.
Ühendage keraamilised lõõritorud spetsiaalse TONA hermeetiku
abil. Järgige TONA hermeetiku valmistamisel rangelt
kasutusjuhendit. Kontrollige enne hermeetiku pealekandmist, et
lõõritorude ühenduskohtade pinnad oleksid puhtad.
Jälgige, et lõõritorude ühendamisel oleks tagatud piisav kogus
hermeetikut.
Tööseisaku korral katke suitsulõõr kaitsekilega, et vesi ja prügi ei
satuks lõõritoru sisemusse.

Suitsulõõri kulgemisel läbi kõrgendatud niiskusesisaldusega
ruumi tuleb suitsulõõri välisküljele paigaldada täiendav hüdroisolatsioon.
Kui dekoratiivse väliskomplekti monteerimisel kasutatakse metallist
elemente, siis jälgige, et oleks tagatud ventilatsioonipilude olemasolu.

Tingmärgid
EN 13063.1

T600

N1

D

3 G50

Normi number

Kasutamine

Temperatuuriklass

Juhtige kondensaat ja kogunenud atmosfäärisademed
kanalisatsioonitorustikku, mille olemasolu peab kindlasti olema tagatud.
Kontrollige ja puhastage regulaarselt mitte ainult kondensaadi
äravoolukanaleid, vaid pöörake tähelepanu ka kanalisatsioonitorustiku
võimalikule ummistumisele.
Kasutage moodulkorstnat sihipäraselt ning ranges vastavuses
kehtestatud klassifikatsiooniga

Gaasi rõhu/tiheduse klass
Kondensaadikindluse klass
Korrosioonikindluse klass
Tahmapõlengu kindluse klass
koos kaugusega põlevmaterjalidest
TEMPERATUURIKLASS
Näitab väljundgaaside suurimat lubatud temperatuuri, näiteks T600

Ohutustehnika

o

Järgige kasutamisel ja paigaldamisel rangelt ohutustehnika eeskirju!
Kasutage paigaldamisel isikukaitsevahendeid!

Staatilist püsivust puudutav üldinfo
Peamised faktorid, mis mõjutavad suitsulõõri maksimaalselt lubatud
väliskõrgust:
1. dekoratiivne väliskujundus
2. tuulekoormus
3. hoone kõrgus
4. maavärinakindlus.
Teie tellimuse alusel on võimalik spetsiaalse armatuurkinnituse
tarnimine, mis tõstab moodulkorstna staatilist püsivust ja suurendab
selle väliskõrgust.
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väljundgaaside maksimaalne lubatud temperatuur on 600 C.
RÕHUKLASS
Näitab, millise katserõhu alusel on moodulkorsten liigitatud ühe või teise
kasutustüübi hulka ja kuidas seda tuleb kasutada
Klass
Kasutustüüp
Kasutamine
N1
Alarõhu korsten
Hoones
N2
Alarõhu korsten
Hoones
P1
Alarõhu ja ülerõhu korsten
Hoones
P2
Alarõhu ja ülerõhu korsten
Väljaspool hoonet
H1
Alarõhu ja ülerõhu korsten
Hoones
H2
Alarõhu ja ülerõhu korsten
Väljaspool hoonet
TAHMAPÕLENGU KINDLUSE KLASS
Tahkekütuste kasutamisel peab suitsulõõr olema tahmapõlemiskindel.
Tuleb eristada tähiseid:
G – tahmapõlemiskindel
O – ei ole tahmapõlemiskindel
KONDENSAADIKINDLUSE KLASS
Näitab, kas suitsulõõr on ette nähtud kuivades (D) või märgades (W)
tingimustes kasutamiseks.
Graanulkütuse kasutamiseks ette nähtud suitsulõõr peab olema niiskuskindel.
KORROSIOONIKINDLUSE KLASS
Näitab, milliste kütuseliikide korral võib suitsulõõri kasutada
1) gaasiline kütus
2) vedelkütus ja gaasiline kütus
3) tahkekütus, vedelkütus ja gaasiline kütus.

