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pieczęć producenta
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Zasady poprawnego użytkowania:

Zasady poprawnego użytkowania:

1. Przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne podlegają obowiązkowemu czyszczeniu oraz
okresowej kontroli dokonanej przez uprawnionego mistrza kominiarskiego
- art. 62 ustawy „Prawo budowlane”
2. Przewody kominowe podlegają obowiązkowi czyszczenia:
- spalinowe (od urządzeń gazowych) minimum 2 razy w roku
- dymowe minimum 4 razy w roku
Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
(Dz.U. Nr 80, poz. 563)
3. Zalecana temperatura wylotowa spalin dla opału:
węgiel:
Minimum 60°C
Maksimum 250°C
drewno:
Minimum 80°C
Maksimum 250°C
4. Zakaz spalania opału niedozwolonego
(materiały wytwarzające związki żrąco-kwasowe) plastik, guma, śmieci itp.
5. Przestrzegać zasad jak w pkt 1 (przeglądów i czyszczeń komina)
bezwzględnie unikać zapalenia sadzy i smoły w przewodzie kominowym. (pożar w kominie,
temperatura do 1000°C – następuje zniszczenie wkładu kominowego, wkład wymaga wymiany)
6. Przestrzeganie powyższych zasad gwarantuje długoletnią żywotność wkładu kominowego,
dochodzącą do ok. 30 lat.
7. Okres gwarancji:
- 2 lata przy spalinach suchych (drewno, węgiel)
- 5 lat przy systemach gazowych i wentylacyjnych
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