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v skladu s standardom ČSN EN 1457 – 1 in 2 /2012
za delovanje v suhih in vlažnih razmerah za

v skladu s standardom ČSN EN 1457 – 2 /2012
za delovanje v vlažnih razmerah - kondenzacijski in nizkotemperaturni kotli za

30 LETNA
GARANCIJA



Garancijski pogoji

Za keramične dimniške tuljave v skladu s standardoma EN1457-1 in EN 1457-2 (Uredba EP in Sveta 
EU št. 305/2011) in druge keramične dimniške komponente

Proizvajalec : P-D Refractories CZ, a.s., Nádražní 218, CZ-679 63, Velké Opatovice, ČR S tem 
dokumentom zagotavlja:

1) 24-mesečno garancijo za tuljave in ostale keramične dimniške komponente pod 
naslednjimi pogoji:
a)  vse dimniške komponente so bile kupljene pri pooblaščenem prodajalcu
b)  prevoz, premeščanje, skladiščenje in kontrola pred vgradnjo so bili izvedeni skladno z napotki proizvajalca 
(»Napotki za prevoz, premeščanje, skladiščenje, kontrolo, vgradnjo in priklop aparata«)
c)  ob prevzemu blaga od prevoznika je bila potrjena brezhibnost vseh komponent
d)  pri montaži so bili uporabljeni samo ustrezni potrjeni vezni in drugi materiali
e)  montažo je dokazljivo opravila certificirana gradbena/strokovna firma skladno z veljavnimi standardi in 
predpisi, dimnik pa je označen z izpolnjeno identifikacijsko etiketo
f)  upoštevane so bile vse zahteve za montažo skladno s tehnično dokumentacijo (gradbeno, tehnično, 
konstrukcijsko, varnostno)
g)  v dimnik je priklopljen atestiran vir toplote v dobrem tehničnem stanju, ki ustreza razredu dimniških tuljav
h)  dimnik (odvod dimnih plinov) je pred prvo uporabo preverila strokovno pooblaščena oseba skladno z 
zakonom št. 320/2015 Ur. l. ČR in izstavila veljaven zapisnik o opravljeni kontroli odvoda dimnih plinov
i)  ob prvi uporabi je bil dimnik postopno segret
j)  dimnik ni bil uporabljen v nasprotju s splošnimi zahtevami glede njegove uporabe, predvsem z zahtevo o 
nedopustnosti prodiranja odprtega plamena neposredno v dimniški sistem, vključno s priključnim zidakom
k)  dimnik mora biti redno pregledovan in čiščen skladno z veljavnimi odloki (Odlok št. 34/2016, Ur. l. ČR - O 
čiščenju, preverjanju in reviziji odvoda dimnih plinov) s predpisanimi zapisniki o čiščenju in pregledih, morebitni 
reviziji odvoda dimnih plinov Obseg napak, za katere je mogoče uveljavljati garancijo skladno s ČSN EN 457-1 in 
2/2012:
1.1  Geometrijske dimenzije
1.2  Videz (mehanske poškodbe)
1.3  Kvalitativni parametri
1.4  Odpornost proti koroziji in delovanju vlage
1.5  Prepustnost za pline za razred P (skladno s pripadajočim toplotnim razredom A,B,C,D)

2) 60-mesečno garancijo za tuljave in ostale keramične komponente, pod naslednjimi 
pogoji:
a)  veljajo vsi pogoji, navedeni v točkah 1a) – 1k)
b)  izpolnjene so bile vse zahteve Zakona o gasilski službi Češke republike in o spremembi nekaterih zakonov (Ur. 
l. ČR, št. 320/2015; zakon o gasilski službi)
Obseg napak za uveljavitev garancije: glej točko 1) 1.1 – 1.5
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3)  30-letno garancijo za tuljave in ostale keramične komponente, pod naslednjimi pogoji:
a)  veljajo vse zahteve, navedene v točkah 2a) do 2b)
b)  telo dimnika niti njegove komponente niso bili izpostavljeni mehanski obrabi ali poškodbam pri gradbenih 
popravilih hiše ali ob nesrečah (požar, poplava, tornádo …)
c)  ni prišlo do nehotenega eksplozivnega izgorevanja saj

Obseg napak, za katere je mogoče uveljaviti garancijo: glej točko 1) 1.1. – 1.5

V primeru upravičene reklamacije, uveljavljene na podlagi zgoraj navedenih garancij, reklamantu 
izhaja pravica do nadomestila okvarjenega materiala. Del Garancijskih pogojev so Napotki za prevoz, 
premeščanje, skladiščenje, kontrolo, vgradnjo in priključitev aparata z 24.5.2017

Veljavno od: 24.05.2017 
Velké Opatovice 24.05.2017 



Napotki

Za prevoz, premeščanje, skladiščenje, kontrolo, vgradnjo in priključitev aparata za keramične 
tuljave in druge keramične dimniške komponente

Proizvajalec: P-D Refractories CZ, a.s. Nádražní 218, CZ 679 63, Velké Opatovice S tem dokumentom 
določa naslednje zavezujoče napotke za ohranitev garancije vseh uporabnih lastnosti keramičnih tuljav in 
ostalih keramičnih komponent (v nadaljevanju izdelki), in sicer za:

1)  Prevoz
1.1  Izdelke je dovoljeno prevažati zgolj v originalnem pakiranju (paleta s folijo, zaščitnimi vložki, trakovi)
1.2  Pri prevozu manjše množine izdelkov morajo biti posamezni kosi vedno obloženi z ustreznim pregradnim 
materialom, ki preprečuje stik posameznih kosov celoten čas prevoza in zaščito proti nehotenim premikom znotraj 
pakiranja
1.3  Pri prevozu večje množine izdelkov pod točko 1.2 morajo biti palete vedno ustrezno zavarovane pred 
nehotenim premikom znotraj tovornega prostora avtomobila in to ob upoštevanju njihove velikosti in vrste prevažane 
dimniške opreme
1.4  Tovor mora biti zavarovan tudi skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. ČR, št. 361/2000).

2)  Premeščanje
2.1  Pri vsakršnem ročnem ali strojnem premeščanju je potrebno vedno preprečiti možnost, da bi posamezni kosi 
neposredno trčili eden ob drugega
2.2  Posameznih kosov ni dovoljeno premeščati s potiskanjem v medsebojnem stiku med seboj ali s tlemi
2.3  Posamezne kose je potrebno vedno pobirati in odlagati tako, da je izključena možnost, da bi se ti nehote 
zrušili ali podrli

3)  Skladiščenje
3.1  Izdelke je potrebno skladiščiti v pokritih suhih skladiščih v prvotnem pakiranju (paleta+folija) oziroma vedno 
zaščitene pred mehanskimi poškodbami in pred vlago
3.2  V dve plasti je mogoče zložiti samo osnovne cevi KZ, ostalih komponent ni dovoljeno skladati, tj. dovoljeno 
je zlaganje zgolj v eni plasti
3.3  Manjša količina izdelkov mora biti vedno skladiščena na trdni podlagi, da se prepreči nehotene padce ali 
zrušenje posameznih kosov ter njihovo navlažitev od spodaj
3.4  Manjša količina izdelkov mora biti skladiščena tudi tako, da so ti vedno zaščitena pred dežjem oz. navlažitvi 
od zgoraj
3.5  Poljubna količina izdelkov mora biti vedno skladiščena tako, da je lokalno zaščitena pred trki drugih 
predmetov

4)  Vgradnjo in priklop aparata
4.1  Pred vgradnjo dimniških cevi v dimnik je potrebno opraviti temeljito kontrolo videza in zvena (npr. s pomočjo 
manjšega kladiva). Potrebno se je prepričati, da kateri od kosov nimajo prekomerno poškodovanih utorov ali in peres 
(več kot ¼ dolžine), da ni površinskih razpok na zunanji ali notranji površini, da ni prisoten votel, hreščeč zvok (ki 
namiguje na skrito napako ali poškodbo pri prevozu ali manipulaciji) ter da ni zidakov z razcepljenimi spoji.
4.2  Dimniške cevi in zidake je potrebno vedno vgraditi suhe
4.3  Ob vgradnji morajo biti cevi in zidaki usmerjeni z utorom navzgor in peresom navzdol. Prav tako je potrebno 
paziti na usmerjenost izpusta kondenzata.
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4.4  Za lepljenje cevi uporabljajte lepilo Rudomal KV iz linije izdelkov P-D Refractories CZ, a.s. Velké Opatovice ali 
druga lepila, potrjena za lepljenje dimniških tuljav
4.5  Ob vgradnji in sestavljanju dimniškega sistema je nujno potrebno upoštevati toplotni raztezek keramičnih 
dimniških tuljav v smeri proti plašču in krovni plošči – nikjer ne sme biti togih spojev. Toplotni raztezek je potrebno 
upoštevati tudi pri priključnih elementih v dimnik oz. v zidak KS. Pri tem je nujno potrebno upoštevati dilatacije:
4.5..1  min. cca 5 mm med cevjo in plaščem
4.5..2  min. cca 5 mm na 1bm dimnika med zadnjo cevjo in krovno ploščo (za T600)
4.5..3  pripojitev dimovoda v priključek zidaka KS je nujno potrebno izvesti z zadostnim razmakom (cca 5-10 mm), 
zatesnjeno z ognjeobstojnim materialom
4.5..4  obzidavo oziroma oblogo priključka KS ali KC zidaka je ravno tako potrebno izvesti z dilatacijo cca min. 30 
mm po obodu, ravno tako zatesnjeno s prožnim ognjeobstojnim materialom
4.5..5  Priključitev odvodnih cevi iz grelnih teles mora biti izvedena soosno, velja predvsem za zidake s priključnimi 
odprtinami pod kotom 45°. Odvodno cev je potrebno v priključek pripojiti dilatacijsko, tj. po celotnem obodu prekrito 
s stisljivo ognjeobstojno izolacijo. V nobenem primeru ne sme priti do neposrednega stika odvodne pločevinaste ali
jeklene cevi s keramičnim zidakom, in sicer niti po toplotnem raztezanju. Odvodna cev iz grelnega telesa mora biti 
dovolj dolga, da je izključeno neposredno prodiranje odprtega plamena v keramične zidake in v dimnik, in sicer niti 
pri maks. zmogljivosti grelnega telesa.
4.6  Vedno je potrebno brezpogojno preprečiti neposredno prodiranje odprtega plamena v dimniški sistem 
(vključno z zidakom s priključkom KS) ali ekstremne temperature dimnih plinov. in sicer predvsem pri provizornem 
temperiranju konstrukcijskega dela v zimskem času. Tj., ne uporabljajte neustreznih tipov kaminskih vložkov (brez 
lopute v odvodu dimnih plinov) ali kotlov na lesni plin, ki pri ogrevanju ne omogočajo nadzorovanega upravljanja 
temperature odvajanih dimnih plinov v dimnik. Neposredno prodiranje odprtega plamena v dimnik lahko povzroči 
razpokanje dimniških zidakov KS, lahko pa tudi cevi KZ nad tem zidakom. Pri provizorični priključitvi grelnih teles v 
dimnik je potrebno upoštevati naslednje temeljne zahteve:
4.6..1  grelno telo, predvsem provizorično, postavite čim dlje od dimnika in uporabite daljši dimovod
4.6..2  dimovod prelomite z več koleni
4.6..3  sobne kamine, tudi pri provizornem ogrevanju, uporabljajte skladno z napotki proizvajalca
4.6..4  uporabite ustrezen tip kaminskega vložka
4.6..5  uporabite ustrezen tip kotla na lesni plin
4.7  Potrebno je poskrbeti, da se dimnik segreje s postopnim zviševanjem temperature in postopnim sušenjem, 
predvsem pri prvem kurjenju ali po daljših premorih, ko je lahko v dimniku nabrane preveč vlage.

Ti napotki so del Garancijskih pogojev in jih je potrebno ob vsaki prodaji predati novemu kupcu ter 
končnemu uporabniku.

Veljavno od: 24.05.2017 
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