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ČSN EN 1457 – 1 a 2 /2012 szabvány szerinti,
mind száraz, mind nedves üzemre alkalmas, égetett kerámia kéménybéléseinek

ČSN EN 1457 – 2 2012 szabvány szerinti, nedves üzemű 
- kondenzációs és alacsony hőmérsékletű kazánok -

égetett kerámia kéménybéléseinek

30 ÉV
JÓTÁLLÁST



Conditions of Warranty

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerinti) EN1457-1 és EN 1457-2 
szabványok értelmében kerámia kéménybélés elemekre és egyéb kerámia kéményelemekre nyújtott

A gyártó : P-D Refractories CZ, a.s., Nádražní 218, CZ-679 63, Velké Opatovice ezúton

1) 24 hónap jótállást nyújt kéménybéléseire és egyéb kerámia elemeire a következő 
feltételek mellett:
a)  minden kéményelem hivatalos forgalmazótól származik
b) a termékek szállítására, mozgatására, raktározására és beépítés előtti ellenőrzésére a gyártó utasításainak 
megfelelően került sor (&quot;Szállítási, mozgatási, raktározási, ellenőrzés, készülék-beépítési és csatlakoztatási 
utasítások&quot;)
c)  az áruk szállítótól történő átvételekor visszaigazolásra került minden elem hibátlansága
d) a szerelés során kizárólag engedélyezett kötő- és egyéb anyagok felhasználására került sor
e)  a beszerelést az érvényes szabványokkal és előírásokkal összhangban igazolhatóan tanúsított 
építőipari/szakipari vállalkozás végezte, és a kémény kitöltött kémény adattáblával került megjelölésre
f)  betartásra került a műszaki (építési, műszaki, szerkezeti, biztonság) dokumentáció szerinti összes telepítési 
követelmény
g) a kéménybe a kéménybélés osztályának megfelelő, jó műszaki állapotú, tanúsított hőforrás csatlakozik
h)  az üzem megkezdése előtt a kéményt (égéstermék útvonalat) a 320/2015 Tt. sz. törvény értelmében arra 
jogosult szakképzett személy ellenőrizte, és az égéstermék útvonal ellenőrzéséről szóló jelentés került kiállításra
i)  az üzembe helyezés során a kémény felmelegedésére fokozatosan került sor
j)  a kémény, beleértve a csatlakozó idomtéglát is, nem került az üzemeltetésével szemben támasztott általános 
követelményeknek, különösen a közvetlen láng áteresztését kizáró követelménynek ellentmondó módon 
üzemeltetésre
k)  A kéményt az érvényes előírásokkal (égéstermék útvonal tisztításáról, ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról 
szóró 34/2016 Tt. sz. rendelet) összhangban rendszeresen ellenőrizni és tisztítani kell ČSN EN 1457-1 és 2/2012 
szabványok szerinti, jótállás érvényesítésére feljogosító hibák:
1.1 Geometriai méretek
1.2  Megjelenés (mechanikus sérülések)
1.3  Minőségi paraméterek
1.4  Rozsdásodással és nedvesség hatásával szembeni ellenálló képesség
1.5  Posztályú gázáteresztő képesség (a megfelelő A, B, C, D hőmérséklet-nyilatkozat szerint)

2) 60 hónap jótállást nyújt kéménybéléseire és egyéb kerámia elemeire a következő 
feltételek mellett:
a)  az 1a) - 1k) pontokban feltüntetett összes követelmény teljesítése
b)  A 320/2015 Tt. sz. törvény követelményeinek teljesítése ( A Cseh Köztársaság Tűzoltóságáról és egyes 
törvények módosításáról szóló törvény (tűzoltóságról szóló törvény)
Jótállás érvényesítéséhez alapot szolgáltató hibák terjedelme: lásd az 1.1-1.5 pontot
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3)  30 év jótállást nyújt kéménybéléseire és egyéb kerámia elemeire a következő 
feltételek mellett:
a)  a 2a)-2b) pontokban feltüntetett összes követelmény teljesítése
b)  a kéménytest, illetve annak elemei nem voltak kitéve mechanikus terhelésnek, és nem sérültek meg az 
épületben végzett építési munkák, illetve vészhelyzetek során (tűz, árvíz, tornádó,...)
c)  nem következett be a korom spontán robbanásszerű kiégése

Jótállás érvényesítéséhez alapot szolgáltató hibák terjedelme: lásd az 1.1-1.5 pontot

A fent említett jótállások alapján érvényesített jogos reklamáció során a hibás anyag kiváltására 
vonatkozó igény van érvényben. A Jótállási feltételek részét képezik a 2017. 05. 24-én kelt Szállítási, 
mozgatási, raktározási, ellenőrzés, készülék-beépítési és csatlakoztatási utasítások

Érvényesség kezdete: 24.05.2017 
Velké Opatovice 24.05.2017 



Utasításai

szállítási, mozgatási, raktározási, ellenőrzés, készülék- beépítési és csatlakoztatási Kerámia 
kéménybélések és más kémény kerámia kéményelemek

A gyártó : P-D Refractories CZ, a.s. Nádražní 218, CZ 679 63, Velké Opatovice A következők szerint 
határozza meg a kerámia kéménybélések és más kerámia kéményelemek (a továbbiakban termékek) 
használati tulajdonságaira nyújtott összes jótállás megőrzésére vonatkozó, kötelező hatályú utasításokat:

1)  Szállítás
1.1  A termékeket kizárólag az eredeti csomagolásukban szabad szállítani (fóliázott raklap, közlap, pántok)
1.2  Kisebb mennyiségű termék szállítása esetén az egyes darabok közé minden esetben megfelelő közlapot kell 
helyezni, amely a szállítás teljes időtartama alatt megakadályozza, hogy az egyes darabok egymáshoz érjenek, illetve 
spontán elmozduljanak a csomagolásban
1.3  Az 1.2 pont szerinti mennyiségű termékek szállítása esetén a raklapokat a jármű rakterében megfelelően 
rögzíteni kell a spontán elmozdulással szemben, éspedig figyelembe vége a méretüket, valamint a szállításra kerülő 
termékek típusait
1.4  A rakományt a 361/2000 Tt. sz. Közúti forgalomról szóló törvény (Közúti forgalomról szóló törvény) szerint is 
rögzíteni kell.

2)  Anyagmozgatás
2.1  Mindennemű kézi vagy gépi mozgatást minden esetben kizárólag úgy szabad végezni, hogy kizárt legyen az 
egyes termékek közvetlen egymáshoz ütődése.
2.2  Az egyes darabok nem mozgathatók csúsztatva sem egymáson, sem az aljzaton.
2.3  Az egyes darabok áthelyezésekor minden esetben ügyelni kell arra, hogy ne borulhassanak fel, illetve ne 
eshessenek le spontán módon.

3)  Raktározás
3.1  A termékeket fedett, száraz raktárakban, eredeti csomagolásban (raklap + fólia) kell tárolni, vagy minden 
esetben biztosítani kell őket a mechanikus sérülésekkel és átnedvesedéssel szemben
3.2  Két rétegben (egymásra) kizárólag a KZ alapcsövek helyezhetők, a többi kéményelem nem helyezhető 
egymásra, azaz kizárólag egy rétegben helyezhető el
3.3  Kisebb mennyiség raktározását minden esetben kizárólag a leesést vagy felborulást, illetve az egyes 
termékek alulról történő átnedvesedését megelőző szilárd aljazaton szabad végezni.
3.4  Kisebb mennyiség tárolása esetén azt minden esetben biztosítani kell az esővel, illetve nedvesedéssel 
szemben
3.5  Bármilyen mennyiségű termék elhelyezése esetén helyileg biztosítani kell a többi tárgyhoz ütődés 
megelőzését

4)  Fogyasztók beépítése és csatlakoztatása
4.1  A kémény béléscsövek kéménybe telepítése előtt az alapos ellenőrzésükre van szükség, éspedig mind 
szemrevételezéssel, mind kopogtatással (pl. kisebb kalapáccsal). A csaphornyok túlzott sérülésének egyeit (több, 
mint a hossz ¼-e), belső vagy külső felületi repedéseket mutató, illetve üreges, (rejtett hibára vagy a 
szállítás/mozgatás során elszenvedett sérülésre utaló) csörgő hangot kiadó, vagy a szétvált kötésekkel rendelkező 
darabokat következetesen le kell selejtezni.
4.2  A kémény béléscsöveket és idomtéglákat minden esetben szárazon kell beépíteni.
4.3  Beépítés előtt a béléscsöveket és idomtéglákat horonnyal felfelé és csappal lefelé kell fordítani. Ugyanígy 
helyesen kell beépíteni a befogó tárolóelemet is.
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4.4  A kémény béléscsövek ragasztásához a P-D Refractories CZ, a.s. Velké Opatovice Rudomal kV ragasztója, 
vagy más, kémény béléselemek ragasztásához jóváhagyott ragasztó használatos
4.5  A kéményrendszer telepítése és kiegészítése során nem szabad megfeledkezni a kerámia kémény 
béléselemek köpennyel, illetve a kémény takarólemezével szembeni hőtágulásáról – sehol nem lehet szilárd kötés. A 
hőtágulással a kémények csatlakozó elemei, illetve a KS idomtéglák esetén is számolni kell. Ehhez a következő 
tágulási hézagok betartására van szükség:
4.5..1  min. kb. 5 mm a cső és köpeny között
4.5..2  min. kb. 5 mm / 1 fm kémény az utolsó cső és a kényén takarólemeze között (T600 esetén)
4.5..3  a KS bekötő idomtégla gallérjába bekötött füstcsatorna torkolását megfelelő, rugalmas, tűzálló anyaggal 
szigetelt hézaggal (kb. 5-10 mm) kell kivitelezni
4.5..4  a KS vagy KC idomtégla gallérjának körbefalazását vagy körbeburkolását úgyszintén kb. 30 mm- es, a 
kerülete mentén ismét rugalmas, tűzálló anyaggal tömített hézaggal szükséges kivitelezni
4.5..5  A fűtőberendezések elvezető csöveinek bekötéseit axiálisan szükséges kivitelezni, különösen érvényes ez a 
45° alatti szögben bekötött idomtégla esetén. Az elvezető csövet az idomtéglába megfelelő hézag biztosításával kell 
telepíteni, azaz az egész kerülete mentén rugalmas, hőálló szigeteléssel kell ellátni. Semmi esetre sem érintkezhet 
közvetlenül az elvezető lemez vagy acélcső a kerámia idomtéglával, éspedig annak hőtágulását követően sem. A 
fűtőberendezésből érkező elvezető csőnek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a közvetlen láng ne hatolhasson be a 
kerámia idomtéglába, sem a kéménybe, éspedig még maximális teljesítménnyel működő fűtőberendezés esetén sem.

4.6.  Mindig esetben, különösen a nyers épületszerkezet átmeneti jellegű téli temperálása esetén, feltétlenül meg 
kell akadályozni a közvetlen láng kéményrendszerbe (beleértve a bekötő idomtéglát is) jutását, valamint az 
égéstermékek extrém hőmérsékletét. Azaz tilos nem megfelelő (égéstermék elvezetés függöny nélküli) 
kandallóbetétet vagy olyan fagáz üzemű kazánt használni, amely rend rendelkezik fűtési égéstermék-hőmérséklet 
szabályozóval. Ha a kéménybe közvetlen lángok jutnak, repedések keletkezhetnek mind a bevezető KS idomtéglában, 
mind esetenként az idomtégla fölött található KZ csöveken. A fűtőberendezések átmeneti jellegű kéménybe kötése 
esetén a követező alapkövetelmények betartásra van szükség:
4.6..1  a fűtőberendezést, különösen ha átmeneti jellegű, a lehető legtávolabb kell a kéménytől felállítani, és 
hosszabb füstcsatornát kell alkalmazni
4.6..2  a füstcsatornát több könyökdarabbal meg kell törni
4.6..3  a lokális kályhát, még ideiglenes fűtés esetén is, a gyártó utasításainak megfelelően kell üzemeltetni
4.6..4  megfelelő kandallóbetét típus használata
4.6..5  megfelelő fagáz kályha típus használata
4.7  A kémény üzembe helyezését a hőmérséklet fokozatos növelése, valamint a kémény fokozatos kiszárítása 
mellett végezzük, különösen az első befűtés során, illetve hosszabb üzemszüneteket követően, amikor is a 
kéményben felgyűlt nedvesség lehet.

A jelen utasítások a Jótállási feltételek szerves részét képezik, és át kell adni őket a vevőnek, illetve a
végfelhasználónak.

Érvényesség kezdete: 24.05.2017 
Velké Opatovice 24.05.2017 


