
 

30LETÁ ZÁRUKA SPOLEHLIVÉ FUNKCE KOMÍNŮ CJ BLOK

KERAMICKÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM ENERGO KERAMIC je dvouvrstvý komínový sy-
stém (bez minerální vlny) určený k odvodu spalin z topných zařízení s otevřenou spalo-
vací komorou pro suchý i mokrý provoz (tuhá paliva včetně kotlů 4. a 5. emisní třídy, plyn 
a kapalná paliva), kde teplota spalin není vyšší než T 600 (600ºC). 

Díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem komínového pláště a upravené kon-
strukci komínu je tento nový systém vhodný především pro pasívní a nízkoenergetické 
domy, kde je základní podmínkou zajistit těsnost budovy a zabránit „větrání” komínem. 

Komínové tvárnice a keramické komínové vložky splňují nejvyšší požadavky platných 
evropských norem. 

Komíny dodáváme jedno průduchové, dvou průduchové a jedno průduchové s ventila-
ční šachtou.  

Montáž tohoto komínového systému je jednodušší a rychlejší.

PŘEDNOSTI KOMÍNU ENERGO KERAMIC
• Možnost napojení všech typů kotlů na pevná paliva (uhlí, dřevo, ekopaliva, brikety) 
  tekutá paliva (topný olej, nafta) a plynná paliva (zemní plyn, propan-butan).
• Změna druhu paliva nevyžaduje dodatečné úpravy komínu.
• Odolný vůči vyhoření sazí G (20).
• Vysoká odolnost vůči kyselinám.
• Vysoká odolnost proti požáru - třída požární odolnosti (z vnějšku ven) L

A
90 (EI-90).

• Vhodný pro všechny druhy kotlů s otevřenou spalovací komorou, včetně
  nízkoteplotních kotlů s výstupní teplotou spalin nad 400C.
• Bezpečné odvádění zkapalněných agresivních zbytků po spalování
• Vysoká třída difuze vodních par u komínových vložek (paropropustnost) WA 3.
• Hladké stěny komínu minimalizují tření při proudění spalin a zaručují dobrý tah.
• Jednoduché čištění a odolnost vůči mechanickému opotřebení. 
• Jednoduchá a rychlá montáž bez izolace z minerální vlny, kterou zaručuje použití
  kalibrovaných lehkých komínových plášťů a tenkovrstvé malty.  
• Vysoký tepelný odpor R30 ÷ R34.
• Nízká hmotnost, vysoká pevnost, vysoký tepelný odpor a všestrannost použití
  vnějšího pláště komínu (Mn).
• Dokonalé termo izolační vlastnosti (λ=0,055-0,08 W/m*K).

Komínový systém CJ BLOK® ENERGO KERAMIC splňuje požadavky normy ČSN-EN 13063-
1 T600 N1 D3 G20 a normy ČSN-EN 13063-2 T400 N1 W2 O20, což je potvrzeno Certifikáty 
Podnikové výrobní kontroly č. 1020-CPR-030040624 a č. 1020-CPR-030040625.

Je dodáván v průřezech: Ø 160, Ø180, Ø 200.

DOPORUČENÍ VÝROBCE:
• Řiďte se pokyny výrobce keramických komínových vložek a podmínkami pro použití
  dalších prvků komínového systému
• Při montáži komínového systému postupujte podle tohoto návodu. Teplota vnějšího 
  prostředí nesmí klesnout pod +5ºC.
• Komín musí být postaven v souladu s technickým projektem, který je zpracován pro 
  daný objekt a podle požadavků příslušných norem.
• Při stavbě komínu s ventilační šachtou (PKW) použijte horní ventilační mřížky. 
• V případě stavby komínu vně budovy, dodržte dilatační mezeru mezi komínem  

a  budovou (5 - 10 mm), kterou vyplňte pružnou hmotou. Výztužné ocelové pruty  
musí být ukotveny v základech pro komín a musí být použity v celé výšce komínu. 

  Průměr výztužných ocelových prutů určuje projektant podle výšky komínu.
• V průběhu montáže dodržujte veškeré bezpečnostní zásady a montážní návod. 
• Montáž komínového systému doporučujeme provést osobami proškolenými pro 
  montáž toho typu komínu.
• Po výstavbě komínu je nutné zajistit jeho revizi oprávněným kominíkem. 
• Při prvním spuštění kotle nebo po delší provozní přestávce komín rozhřívejte 
  pomalu, nedovolte, aby kotel rychle dosáhl maximálního výkonu.
• Při provozu kotle zabraňte přímému působení plamene na vnitřní povrch tvarovky 
  pro odvod spalin (KS).
• Ke komínu připojujte výhradně atestované zdroje tepla v dobrém technickém 
  stavu i po dobu výstavby a délkou kouřovodu zabraňte přímému vstupu plamene do 
  tvarovky pro odvod spalin (KS). 

KERAMICKÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
ENERGO KERAMIC
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Pokud není uvedeno v ceníku nezahrnuje cena náklady transportu na místo určení.Prvky, které tvoří komínové systémy CJ BLOK®  
jsou baleny na nevratných paletách.Tento katalog je informativní, výrobce si vyhrazuje právo na úpravy sortimentu, nebo jeho parametrů.  

Fotografie se mohou mírně lišit od konkrétní podoby sortimentu.
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CJ Blok spol. s r.o.
Organizační složka

Sokolovská 82/3, 568 02 Svitavy
tel.: 774 123 584, 774 123 684

e-mail: svitavy@kominy-cjblok.cz  
www.kominy-cjblok.cz
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LEGENDANÁVOD K MONTÁŽI KOMÍNŮ CJ BLOK ENERGO BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE
Stavbu komínu provádíme ve 3 etapách:  První etapa – založení komínu (sokl, kondenzační jímka, tvarovky KC a KS) 
        Druhá etapa – zdění výšky komínu 
       Třetí etapa –   ukončení komínu 

kovová vnější 
příruba KMZ

betonová komínová deska
PKB 1020 CJ BLOK®

jímka pro odvod 
kondenzátu
KJ 10/20U

základní trubka 
KZ

distanční 
objímka
OPD

daszek 
metalowy
DAHM

drážka

drážka

pero

pero

Obr. A
s kovovou komínovou 

deskou PKMD
 s betonovou komínovou 

deskou PKB

 s vnejší kovovou prírubou  s vnejší kovovou prírubou

Obr. C
C 1 C 2

stropní 
deska

 základní 
trubka (KZ)

komínová 
tvárnice (PK)

ohnivzdorná 
izolace

min. 20 mm min. 20 mm

Obr. B

etapa 2

etapa 3
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etapa 1

izolace 
OT KS 90º

termoizolační
membrána MTI izolace OT KS 45º

 distanční 
kroužek
TKN

čistící dvířka
DRWR

sifon SYF KJ

mřížka horní
KRW-G

kontrolní 
a čistící
tvarovka KC

tvarovka pro odvod
spalin  KS 90º

tvarovka pro odvod 
spalin  KS 45º

PRVNÍ ETAPA
Pro označení a vyřezání otvorů v tvárnicích shlédněte montážní video na 

www.kominy-cjblok.cz – usnadní Vám montáž komínu.
1.   Na připravený základ položte hydroizolaci (pokud není pod základovou des-

kou). 
2.  Do komínové tvárnice PK 24 (PKW 24 nebo PK 24 Duo) vyřízněte otvor pro 

vložení sifonu (cca 25x85 mm), tvárnici přilepte maltou BLOKkom ZCSK-10 na 
základ a vlepte sokl WKC. Výřez soklu směrujte k výřezu v tvárnici. 

3.  K jímce pro odvod kondenzátu KJ přišroubujte sifon kondenzátu SYF KJ, takto 
připravenou sestavu přilepte tmelem VELBAKIT do vodorovné polohy na sokl 
WKC, sifon směrujte do osy otvoru v tvárnici. Otvor pro vývod sifonu zalepte 
vyříznutým kouskem a maltou BLOKkom ZCSK-10. 

4.  Ve 2. až 4. komínové tvárnici vyřízněte otvor pro čistící dvířka DRW(R/G). Mezi 
rámečkem KC a otvorem v komínové tvárnici musí být po obvodu vůle cca 2-3 
mm. Takto připravenou druhou tvárnici spojte s první tvárnicí maltou BLOK-
kom ZCSK-10. 

 Spojení provádějte pečlivě a dbejte, aby přebytek malty nepřetekl do 
vnitřního prostoru tvárnice-dodržujte v průběhu celé stavby komínu.

 Po celou dobu stavby komínu průběžně kontrolujte ustavení komíno-
vých tvárnic a spalinového kanálu ve svislé i vodorovné rovině.

5.  Povrch pera tvarovky KC a  drážku kondenzační jímky KJ navlhčete houbou 
(navlhčení pera a drážky dodržujte v průběhu celé stavby komínu), 
na navlhčený povrch drážky KJ naneste tmel VELBAKIT a následně tvarovku 
KC vložte do KJ. Tvarovku KC směrujte rámečkem do osy otvoru v  tvárnici.  

 POZOR ! – pero musí být vždy dolní částí keramické tvarovky a dráž-
ka horní částí keramické tvarovky - viz obr. A.

 Přilepte 3. a 4. komínovou tvárnici.
6.  U Ø KKV 160 a 180 mm umístěte nad rámeček tvarovky KC první objímku 

OPD cca 3 cm pod horní okraj KC. Další objímky OPD umístěte vždy po 1 až 
1,2 metru výšky komínu mimo spoje KKV nebo tvárnic.  

7.  Před osazením tvarovky pro odvod spalin KS90° vyřízněte otvory v 5. a 6. 
komínové tvárnici podle rozměru izolace OT KS90°. Střed otvoru ve spojo-
vaných tvárnicích PK musí být souosý s osou nátrubku KS. Vyříznutou 5. 
komínovou tvárnici spojte maltou BLOKkom ZCSK-10  s předchozí komíno-
vou tvárnicí. 

 Při montáži KS45° je nutné vložit nad KC základní trubku KZ a komínové 
tvárnice. 

 Požadovanou výšku tvarovky KS pro odvod spalin lze upravit vložením zá-
kladních trubek KZ a komínových tvárnic mezi tvarovky KC a KS (změní se 
číslování tvárnic). 

8.  Na navlhčený povrch drážky tvarovky KC naneste tmel VELBAKIT a  tva-
rovku KS spojte s tvarovkou KC. Nátrubek KS musí být souosý s otvorem  
v tvárnicích. Přebytek tmelu na vnitřní stěně spoje odstraňte vlhkou hou-
bou a uhlaďte.   

 Tuto zásadu dodržujte v průběhu celé montáže komínu. 
9.   Komínovou tvárnici s vyříznutým otvorem spojte pomocí malty BLOKkom 

ZCSK-10 s předchozí komínovou tvárnicí. 
10.  Do otvoru v komínovém plášti vložte na nátrubek KS dilatační kroužek TKN 

a izolaci OT KS. Izolace musí lícovat s vnější plochou tvárnice PK. 

DRUHÁ ETAPA
Připravte si podle výšky komínu potřebné množství základních trubek KZ, komí-

nových tvárnic PK a pro Ø KKV 160 a 180 mm distanční objímky OPD.
Na 1 bm komínu potřebujete: 4 ks PK, 3 ks KZ a 1 ks OPD.

11.  V montáži pokračujte spojením jednotlivých vrstev:
 - komínových tvárnic PK maltou BLOKkom ZCSK-10 s předchozí tvárnicí 
 - základních trubek KZ tmelem VELBAKIT  až do požadované výšky komínu, 
 - u Ø KKV 160 a 180 mm osazujte cca po 1 bm objímky OPD,
 - přitom dodržujte níže uvedené zásady:
a/ spojování tvárnic PK provádějte pečlivě a dbejte, aby přebytek malty BLOKkom 

ZCSK-10 nepřetekl do vnitřního prostoru tvárnice (zateklou maltu odstranit).
b/ dodržte správný postup montáže:
 - navlhčujte houbou pero a drážku trubky KZ,
 - nanášejte tmel VELBAKIT do drážky trubky KZ a přilepte následující KZ,
 - pero KZ musí být vždy dole, drážka nahoře - viz obr. A,
 - přebytek tmelu VELBAKIT na vnitřní stěně spoje KZ odstraňujte vlhkou hou-

bou a všechny spoje uhlaďte,
 - průběžně kontrolujte ustavení komínových tvárnic a spalinového kanálu ve 

svislé a vodorovné rovině,
12.  Při stavbě komínu s ventilační šachtou vyřízněte do poslední tvárnice PKW 

otvor v šachtě pro větrací mřížku. Otvor vyřízněte co nejblíže pod komínovou 
desku.

DOPORUČENÍ
a/  Při průchodu stropní nebo střešní konstrukcí musí být zajištěn volný prostor 

minimálně 20 mm po celém obvodu komínové tvárnice. Volný prostor vyplň-

te ohnivzdornou izolací - viz obr. B.
b/  Pokud je výška nadstřešní části komínu více než 160 cm je nutné použití 

výztužných ocelových prutů (armování) v rohových otvorech komínových 
tvárnic. V první komínové tvárnici nad posledním stropem vyplňte otvory v 
rozích komínové tvárnice hustou maltou BLOKkom ZCSK-10. Vyplněné ot-
vory budou sloužit jako opora pro výztužné pruty. Při zdění dalších tvárnic 
je nutno dbát, aby otvory pro výztužné pruty byly průchozí až do poža-
dované výšky komínu. Do těchto otvorů vsunete výztužné pruty a zalijte 
je cementovou maltou třídy nejméně M15 řídké konzistence dovolující její 
proniknutí skrze celou výšku otvorů.

c/  V případě stavby komínu vně budovy, dodržte dilatační mezeru mezi ko-
mínem a budovou (cca 5-10 mm), kterou vyplňte pružnou hmotou. Vý-
ztužné ocelové pruty musí být ukotveny v základech pro komín a musí být 
použity v celé výšce komínu. Průměr výztužných ocelových prutů určuje 
projektant podle výšky komínu.

13.  V případě, že instalujete horní vymetací dvířka v půdním prostoru, vyřízně-
te příslušné tvárnice PK/PKW podle přiloženého návodu, aby byl zajištěn 
prostor pro dilataci KKV. Rámeček pro dvířka přišroubujte pomocí hmoždi-
nek tak, aby zakryl výřez v tvárnici (po konečné povrchové úpravě komínu).

14.  Po vybudování komínu do požadované výšky upravte délku poslední KZ na 
straně drážky  - viz obr. C1 (160 mm) nebo C2 (200 mm).

15.  Po úpravě délky poslední KZ u Ø 160 nebo 180 mm upevněte na KZ objím-
ku OPD tak, aby se nacházela cca 40 mm pod hranou poslední komínové 
tvárnice. Objímku OPD je nutné uložit ještě před přilepením KZ.

V případě dalších dotazů nebo nejasností kontaktujte náš zákaznický servis telefonní čísla: 
      00420/ 774 123 584, 774 123 684.

komínová 
tvárnice PK

komínová ventilační 
tvárnice PKW

vložka soklu 
WKC

TŘETÍ ETAPA
Tato etapa je ukončením stavby celého komínu. 

16.  Pokud je nutné komín armovat postupujte dle bodu b/c Doporučení.
17.  Naneste tmel VELBAKIT na drážku předchozí KZ a přilepte poslední KZ s upra-

venou délkou a objímkou OPD (KKV 160 a 180).
18.  Na poslední komínovou tvárnici naneste maltu BLOKkom ZCSK-10, přilepte 

membránus vyříznutým otvorem pro KZ, na membránu naneste další tenkou 
vrstvu malty ZMO až po okraje tvárnice a přilepte betonovou komínovou des-
ku PKB. 

19.  Na hranu poslední trubky KZ naneste lepící a těsnící hmotu SIL a nasaďte na 
ni kovovou přírubu KMZ, ke které upevněte kovovou stříšku DAHM.

20.  Mezeru mezi rámečkem spodní tvarovky KC a tvárnicí utěsněte lepící a těsnící 
hmotou SIL a přišroubujte dvířka DRW. 

 Pokud stavíte komín s ventilační šachtou, přišroubujte horní ventilační mřížku 
KRW-G.

 Upevnění komínových dvířek a ventilační mřížky proveďte až po konečné 
povrchové úpravě komínu.

21.  Po ukončení stavby komínu co nejdříve, nejpozději před poklesem teplot 
pod +5°C, upravte nadstřešní část nalepením perlinky. Konečnou povr-
chovou úpravu nadstřešní části (fasádní omítka nebo obložení) a nalepení 
perlinky a štukové omítky na vnitřní komín proveďte následně. 

Po konečné úpravě komínu musí být mezi nátrubkem KS a perlinkou 
s omítkou mezera 2 až 3 mm po celém obvodu nátrubku (pokud není 
použit dilatační kroužek TKN).

DOPORUČENÍ
U tepelných spotřebičů s malým výkonem (mimo kondenzačních kotlů) je 
nutné izolovat vnější plochy komínu pokud stojí komín vně budovy nebo 
 v nadstřešní části minerální izolací: 
-spotřebiče do 8 kW vrstvou 40 mm, spotřebiče 8-12 kW vrstvou 20 mm.
Pro komín s izolací 40 mm je nutné objednat větší komínovou krycí desku.
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nanášení ohnivzdorného 
tmelu na keramické 
tvarovky (vrstva tmelu 
cca 3 mm)

úpravu délky keramických 
základních trubek a 
komínových tvárnic 
provádějte pomocí ruční 
úhlové brusky s kotoučem 
na kámen

lepící a těsnící hmota
SIL

vodováha

houba a nádoba
 s vodou

ochranné 
rukavice

nanášení zdící malty
(vrstva malty 2-4 mm)

úpravu izolace prováděj-
te pomocí ostrého nože

zdící malta
Optiroc 
BLOKkom ZCSK-10

tmel pro spojování 
keramických tva-
rovek VELBAKIT P
(Velbakit Plastický)
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