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SYSTEM KOMINOWY
Schiedel Stabil to trójwarstwowy izolowany system kominowy dedykowany do odprowadzania suchych
spalin z urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
• System kominowy Schiedel Stabil składa się z ceramicznych rur, izolacji z wełny mineralnej oraz
obudowy wykonanej z betonu lekkiego.
• Profile wewnętrzne wykonywane są z ceramiki wypalanej w temperaturze 1200°C o gęstości 2100 kg/m³
oraz o wytrzymałości na ściskanie 25 MPa, charakteryzują się gładką powierzchnią i odpornością
na wysokie temperatury (w tym odpornością na pożar sadzy).
• Pustaki kominowe wykonane są z keramzytobetonu o gęstości
1150 kg/m3 i łączone zaprawą cementowo-wapienną. Narożniki pustaków posiadają otwory, w które
w razie potrzeby wprowadza się stalowe pręty zbrojeniowe mocujące całą konstrukcję zewnętrzną.
• Montaż elementów kominowych następuje na miejscu budowy.
Do pustaków ustawianych jeden na drugim i łączonych zaprawą montażową, wprowadza się maty
z wełny mineralnej, a następnie wprowadza się profile ceramiczne łączone kitem kwasoodpornym.

RURA CERAMICZNA
odporna na wysoką temperaturę oraz częste zmiany temperatur,
kwasoodporna, o dużej gęstości oraz wytrzymałości.
MATA Z WEŁNY MINERALNEJ
gwarantująca wysoką izolację cieplną komina.
PUSTAK ZEWNĘTRZNY
z betonu lekkiego gwarantuje bezproblemowy i szybki montaż.

Oferta handlowa
Stabil

Średn.
w cm

18
20
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Wym. zewn.
w cm (a x b)

Wym. wewn.
w cm (a x b)

36 x 36

28 x 28

50 x 36

28 x 28

Waga komina
w kg/1 mb

90
92
120
122
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