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pagal standartą ČSN EN 1457 – 1 ir 2 /2012
sausoje ir drėgnoje aplinkoje

pagal standartą ČSN EN 1457 – 2 /2012
drėgnoje aplinkoje – kondensaciniams ir žemos temperatūros katilams

30 METŲ

GARANTIJĄ



Garantijos sąlygos

Keraminiams dūmtraukių įdėklams pagal standartą EN1457-1 a EN 1457-2 (Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr..305/2011) ir kitus dūmtraukių keramikinius kompenentus

Gamintojas : P-D Refractories CZ, a.s., Nádražní 218, CZ-679 63, Velké Opatovice šiuo teikia:

1) 24 mėnesių garantiją dūmtraukių įdėklams ir kitiems keramikiniams komponentams 
šiomis sąlygomis:
a)  visi dūmtraukio komponentai yra iš įgalioto platintojo,
b)  gabenimas, tvarkymas, laikymas ir patikrinimas prieš montavimą buvo atliktas pagal gamintojo nurodymus 
(Nurodymai vežimui, tvarkymui, laikymui, patikrinimui ir prietaisų prijungimui), 
c)  perimant prekes iš vežėjo buvo patvirtintas visų komponentų patikimumas,
d)  montavimo metu buvo naudojamos tik patvirtintos, patikimos sujungiamosios ir kitos medžiagos,
e)  montažą atliko sertifikuota statybinė/specializuota firma vadovaudamasi galiojančiais standartais, dūmtraukis 
turi užpildytą etiketę,
f)  buvo laikomasi visų montavimui keliamų reiklavimų pagal techninę dokumentaciją (statybinę, konstrukcinę, 
saugos),
g)  prie dūmtraukio yra prijungtas patvirtintas, geros techninės būklės šilumos šaltinis, kuris atitinka dūmtraukio 
įdėklų klasę,
h)  dūmtraukis, prieš jo eksploataciją buvo profesionaliai patikrintas pagal įstatymo Nr. 320/2015 rink. nuostatas 
ir buvo parengta galiojanti pažyma apie dūmtraukio patikrinimą,
i)  paleidus eksplotacijai, dūmtraukis buvo šildomas palaipsniui,
j)  kaminas nebuvo naudojamas pažeidžiant bendruosius jo eksploatavimo reikalavimus, ypatingai reikalavimą 
dėl tiesioginės liepsnos patekimo į kamino sistemą išvengimo, įskaitant jungiamąsias detales,
k)  kaminas privalo būti reguliariai tikrinamas ir valomas pagal galiojančius reglamentus (Reglamentas Nr. 
34/2016 rink. – dėl dūmtakių valymo, patikrinimo ir revizijos), privaloma rengti pažymas apie dūmtraukio valymą ir 
patikrinimą arba dūmtraukio reviziją. 
Defektai dėl garantijos taikymo pagal ČSN EN 1457-1 ir 2/2012:
1.1  Geometriniai matmenys
1.2 Išvaizda (mechaniniai pažeidimai)
1.3 Kokybiniai parametrai
1.4 Atsparumas korozijai ir drėgmė
1.5  P klasės dujų pralaidumas (pagal atitinkamą temperatūros deklaraciją A,B,C,D)

2) 60 mėnesių garantija dūmtakiui ir kitiems keraminiams komponentams, šiomis 
sąlygomis:
a)  taikomos visos 1a) – 1k) punktuose nurodytos sąlygos,
b)  atitinka įstatymo Nr. 320/2015 rink. reikalavimus (Įstatymas dėl Čekijos Respublikos priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos (įstatymas dėl priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos)
Defektai dėl garantijos taikymo: tokios pačios sąlygos, kaip punktuose 1.1 – 1.5
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3)  30 mėnesių garantija dūmtakiui ir kitiems keraminiams komponentams, šiomis 
sąlygomis:
a)  taikomos visos 2a) - 2b) punktuose nurodytos sąlygos,
b)  kamino korpusas nei jo komponentai nebuvo mechaniškai veikiami ar pažeisti namo remonto mentu arba 
avarinių situacijų metu (gaisras, potvynis, tornadas,...),
c)  nevyko savaiminis sprogstamųjų suodžių degimas

Defektai dėl garantijos taikymo pagal: kaip nurodyta punktuose 1.1. – 1.5

Pateikus pretenzijas pagal nurodytas garantijas turite teisę į medžiagų su defektais pakeitimą. 
Garantijos sąlygų sudėtine dalimi yra Gabenimo, tvarkymo, laikymo, patikrinimo, prietaisų diegimo ir 
prijungimo 2017-05- 24 taisyklės.

Galioja nuo: 24.05.2017 
Velké Opatovice 24.05.2017 



Taisyklės

Gabenimo, tvarkymo, laikymo, patikrinimo, prietaisų diegimo ir prijungimo keramikiniams 
dūmtraukių įdėklams ir kitiems keramikiniams komponentams

Gamintojas: P-D Refractories CZ, a.s. Nádražní 218, CZ 679 63, Velké Opatovice Šiuo nustatomos 
privalomos taisyklės dėl garantijos išsaugojimo visoms vartotojiškoms keramikinių įdėklų ir kitų keramikinių 
komponentų savybėms (toliau tik gaminys):

1)  Gabenimas
1.1  Gaminius galima vežti tik originalioje pakuotėje (paletėse su folija, tinkamai apsaugotus, surištus).
1.2  Gabenant mažesnius gaminių kiekius atskiri jų vienetai turi būti apsaugoti tinkama pakavimo medžiaga, kuri 
saugo gaminius nuo trinties visą gabenimo laiką. Gaminiai turi būti pritvirtinti taip, kad pakuotėje savaime 
neslankiotų.
1.3 Gabenant gaminių kiekį pagal punktą 1.2, priklausomai nuo gaminių dydžio ir asortimento, paletės privalo 
būti pritvirtintos ir apsaugotos nuo savaiminio judėjimo automobilio viduje
1.4  Krovinys privalo būti pritvirtintas pagal Kelių eismo įstatymo Nr. 361/2000 rink. nuostatas (Kelių eismo 
įstatymas).

2)  Tvarkymas
2.1  Bet kuri manipuliacija gaminiu, rankiniu ar mašininiu būdu, privalo būti atliekama taip, kad būtų išvengta 
tiesioginių atskirų vienetų atsitrenkimo vienas į kitą.
2.2  Atskiri vienetai negali būti savarankiškai arba su padėklu tempiami.
2.3  Atskiri gaminio vienetai turi būti keliami arba padedami taip, kad būtų išvengta jų kritimo.

3)  Laikymas
3.1  Gaminiai privalo būti laikomi sausose sandėliuose originalioje pakuotėje (paletė + folija), visada turi būti 
apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir drėgmės.
3.2  Dviem aukštais galima laikyti (dėti) tik pagrindinius vamzdžius KZ, dėti kitus komponentus vieną ant kito 
negalima, t.y. galima laikyti tik atskirai padėtus.
3.3  Mažesnį kiekį visada privaloma laikyti ant tvirto padėklo, privalo būti apsaugoti nuo savaiminio kritimo, 
pažeidimų ir atskirų vienetų sudrėkimo iš apačios.
3.4  Sandėliuojant mažesnį kiekį privaloma apsaugoti nuo lietaus arba drėgmės.
3.5  Laikant bet kokį gaminių kiekį privaloma juos apsaugoti nuo kitų daiktų atsitrenkimo į juos.

4)  Prietaisų įdiegimas ir prijungimas
4.1  Prieš vamzdžių dėjimą į kaminą būtina kaminą išsamiai vizuliai ir pabeldžiant į sieneles (pvz. mažu plaktuku) 
patikrinti. Vienetus su pažeistais grioveliais (daugiau nei ¼ jų ilgio), paviršiniais įskilimais arba įtrūkimais išoriniame 
arba vidiniame paviršiuje arba jeigu girdisi tuščiaviduris barškėjimas (atskleidžiantis paslėptą defektą arba pažeidimą 
padarytą gabenant arba nešant) , blokelius su atsiklijavusiomis jungtimis išmesti.
4.2  Kamino vamzdžiai ir blokeliai visada privalo būti montuojami sausi.
4.3  Vamzdžiai ir blokeliai privalo būti montuojami grioveliu į viršų.Taip pat, turi būti teisingai pritvirtinamos 
jungtys
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4.4  Vamzdžių klijavimui naudoti glaistą KV pagamintą-D Refractories CZ,a.s. Velké Opatovice arba kitus dūmtakių 
pamušalams skirtus glaistus.

4.5  Montuojant ir komplektuojant dūmtraukių sistemas būtina nepamiršti keramikinių įdėklų šiluminio plėtimosi ir 
to, kad tarp dūmtraukio korpuso ir dengiančiosios plokštės niekad negali būti naudojama tvirta jungtis. Šiluminis 
plėtimasis liečia ir dūmtakio prijungiamuosius komponentus t.y. blokelį KS. Tam reikia išlaikyti atitinkamus dilatacijos 
tarpus:
4.5..1  min. cca 5 mm atotrūkis tarp vamzdžio ir korpuso,
4.5..2  min. cca 5 mm atotrūkis 1bm dūmtraukio tarp paskutinio vamzdžio ir dengiamosios dūmtraukio plokštės ( 
T600),
4.5..3  dūmtakio įdiegimą į formą KS būtina atlikti su atitinkamu atotrūkiu (cca 5-10 mm), izoliuotas su ugniai 
atsparia medžiaga,
4.5..4  siena arba KS ar KC formos rankovė taip pat turi turėti atotrūkį min.30 mm aplink izoliuotas elastinga ugniai 
atsparia medžiaga,
4.5..5  dūmtakio vamzdis nuo šildytuvų turi būti sujungtas koncentriškai, tai galioja blokeliui esančiam 45° kampu. 
Dūmtakio vamzdis turi būti įdėtas į blokelį su atotrūkiu, t.y. periferiškai apvyniojamas suspaudžiama ugniai atsparia 
izoliacija. Jokiu būdu dūmtakio metalinis arba plieninis vamzdis negali liestis su keraminiu blokeliu net po šiluminio
plėtimosi dūmtakio vamzdis nuo šildytuvo turi būti tokiu atstumu, kad tiesioginė liepsna negalėtų prasiskverbti į 
keraminį blokelį ir į dūmtraukį net esant maks. šildytuvo galiai.
4.6. Visada yra būtina besąlygiškai išvengti tiesioginės liepsnos patekimo į dūmtraukio sistemą (įskaitant ir 
jungiamajį blokelį KS) arba labai karštų dujų, ypač laikinos statybvietės eksploatacijos metu žiemos periodu. Tai 
reiškia, nenaudoti netinkamos rūšies židinio įdėklo (be dūmų diafragmos dūmtakyje) arba mediena kūrenamo katilo, 
kuris neturi į dūmtraukį išmetamų užkūrimo dujų valdymo reguliatoriaus. Tiesioginės liepsnos patekimas į dūmtraukį 
gali sukelti įtrūkimus jungiamąjame dūmtraukio blokelyje KS, taip pat ir vamzdyje KZ virš šio blokelio. Laikinai 
prijungus šildytuvą prie dūmtraukio būtina laikytis šių pagrindinių reikalavimų:

4.6..1  šildytuvą, ypatingai laikiną pastatyti kuo toliau nuo dūmtraukio ir naudoti ilgesnį dūmtakį,
4.6..2  dūmtakyje įrengti daugiau alkūnių,
4.6..3  vietines krosnis, laikino šildymo metu eksploatuoti pagal gamintojo nurodymus,
4.6..4  naudoti tinkamos rūšies židinio įdėklą,
4.6..5  naudoti tinkamos rūšies katilą, kūrenamą mediena.
4.7  Pradedant eksploatuoti dūmtraukį būtina temperatūrą didinti palaipsniui ir palaipsniui džiovinti, ypatingai 
užkūrus pirmą kartą arba po ilgesnio laiko, kai dūmtraukyje gali būti susikaupusi drėgmė.

Šios Taisyklės yra Garantijos sąlygų dalimi ir privalo būti įteiktos klientui ir galutiniam vartotojui.

Galioja nuo: 24.05.2017 
Velké Opatovice 24.05.2017 


