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Instrukcja instalacji i obsługi

KOMIN DYMOWY
Element podstawowy: 15125R
Segmenty dodatkowe: 15200R, 15225R, 15325R

0809

Systemowy komin dymowy Misa został poddany weryfikacji na zgodność z normą EN 1856-1:2009 i jest 
przeznaczony do użytku z paleniskami wytwarzającymi spaliny o temperaturze stałej do 600°C. Bezpieczny 
odstęp komina od palnych elementów konstrukcji wynosi 50 mm.

Produkt posiada znak CE. Oznaczenie kodowe komina dymowego:
EN 1856-1 – T600 – N1 – D – Vm – L20100 – G50

Gdzie:
- T600 dopuszczalna temp. maks. spalin oddziałujących na komin w sposób ciągły: +600°C
- N1 klasa szczelności
- D paleniska na paliwa stałe, w tym piece opalane drewnem
- Vm odporność na korozję
- L20100 materiał, z jakiego wykonano przewód spalinowy, stal nierdzewna EN 1.4301, gr. ścianki 1 mm
- G50 odporność na pożar sadzy, min. odległość komina od elementów palnych budynku: 50 mm

Budowa komina: 

Do wyposażenia elementu podstawowego 15125R należą opierzenia – połaciowe i sufitowe.
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INSTALACJA

Długość komina dymowego
Komin dymowy zaleca się lokalizować możliwie jak najbliżej 
kalenicy. Minimalna odległość w pionie między szczytem 
kalenicy a szczytem izolowanej części komina wynosi 0,8 m.
Przy kominach o standardowym nachyleniu wysokość 
komina należy zwiększać o 0,1 m na każdy metr połaci, 
licząc od kalenicy. Przykłady wymiarowania wysokości 
komina przedstawia rys. 1. Izolowaną konstrukcję komina 
wprowadzić przynajmniej 0,3 m poniżej poziomu sufitu.
Maksymalna dopuszczalna długość komina dymowego Misa 
wynosi 10 m.

Bezpieczne odległości
Bezpieczna odległość komina Misa do palnych elementów 
budynku wynosi 50 mm.
Ponadto w miejscach przejścia przez strop parteru i 
konstrukcją dachową należy zainstalować dodatkową 
izolację klasy A1 gr. 50 mm, którą w razie potrzeby należy 
oddzielić obudową od wykonanych z materiałów palnych 
elementów izolacji budynku.
Komina dymowy Misa przetestowano na maksymalną 
grubość izolacji wynoszącą 800 mm.
Taka dodatkowa izolacja na ścianach komina musi 
obejmować całość grubości warstwy izolacji na suficie i 
wystawać dodatkowo o 100 mm ponad jej górną 
powierzchnię.
Bezpieczne odległości przedstawiono na rys. 2.

Instalacja komina dymowego
Uwaga! Przy instalacji komina dymowego zwrócić uwagę, by 
jego tabliczka znamionowa pozostała dobrze widoczna.

Element podstawowy 15125R
Komin dymowy wprowadzić przez dach od wewnątrz lub od 
zewnątrz. Podeprzeć komin na żądanej wysokości, założyć 
opierzenia połaciowe, które podtrzymują komin (rys. 3 i 4).
Przewód spalinowy będzie wskutek rozszerzalności cieplnej 
wystawał powyżej szczytu komina. Przewód spalinowy nie 
jest więc elementem konstrukcyjnym komina.

Element podstawowy 15125R i segment(y) dodatkowy (-
e) 15200R/15225R/15325R
Komin dymowy Misa można przedłużyć maksymalnie do 
wysokości 10 metrów przy użyciu elementów dodatkowych. 
Dostępne długości segmentów dodatkowych to 0,5 m, 1,0 m 
i 1,5 m. Element podstawowy 15125R należy przeprowadzić 
przez dach i podeprzeć na wysokości, na jakiej możliwe jest 
zamocowanie na nim segmentu dodatkowego. 
Zdemontować szczyt elementu podstawowego (8 śrub).
Segment dodatkowy mocować do elementu podstawowego 
tak, by znajdujący się na końcu segmentu przedłużającego
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łącznik przegubowy znalazł się od dołu. Osłona elementu podstawowego wchodzi na 20 mm do segmentu 
dodatkowego, osłonę mocować znajdującymi się w komplecie 8 śrubami. Jeżeli linia łączenia znajduje się 
powyżej połaci dachu, szczeliny w łączniku uszczelnić (uszczelniaczem dekarskim).

Elementy przewodu spalinowego nakładają się na siebie na 
złączach o 6 cm. Rozszerzana końcówka przewodu spalinowego 
(większa) obejmuje kolejny element od góry. Elementy rury 
osłonowej nakładają się na siebie o 5 cm. Końcówka segmentu 
rury osłonowej posiadająca przetłoczenie wchodzi w kolejny 
element od dołu. Kolejne przedłużenia montuje się w żądanej 
liczbie w ten sam sposób. Ostatni krok to nałożenie elementu 
podstawowego przeniesionego ze szczytu i obróbka (rys. 3 i 4).

Montaż opierzeń
Opierzenia przeznaczone na obróbkę przejścia stropu i na obróbkę 
na połaci dachu stanowią komplet z elementem podstawowym 
komina dymowego 15125R. Opierzenia połaciowe pasują do 
dachu o dowolnym nachyleniu. Elementy te można doginać np. o 
brzeg blatu, a następnie należy je osadzić według rys. 4.

Kolejność montażu:

Opierzenia połaciowe
- zamocować część 1 kołnierza komina
- osadzić obróbki boczne, części 2 i 3
- osadzić obróbkę górną, część 4
- górną cześć kołnierza wsunąć pod pokrycie dachu
- dolną i boczne obróbki wyprowadzić nad pokryciem
- blachy kołnierza obróbki mocować do obudowy zewnętrznej 

komina dymowego wkrętami, nawiercić wstępnie otwory Ø 2 
mm wiertarką lub nabić szpikulcem lub podobnym narzędziem

- szczeliny uszczelnić odpowiednim do tych uszczelniaczem 
dekarskim montażowym lub masą bitumiczną

Opierzenia sufitowe / stropowe
- osadzić części 5 i 6
- osadzić części 7 i 8
- montaż na wkręty, jak w wypadku kołnierza obróbki połaciowej

Inne uwagi
Komin dymowy należy zabezpieczyć przed obciążeniami śniegiem. 
Maksymalna wysokość segmentu ponad połacią dachu i nad 
skrajnym górnym elementem mocującym / podpierającym komin 
wynosi 1,3 m. Jeśli w danych warunkach klimatycznych w kominie 
dymowym dochodzi do kondensacji wilgoci, szkodom można 
zapobiegać w następujący sposób: zdemontować szczyt komina 
dymowego, wypełnić kąty wokół kanału spalinowego wełną 
kamienną (niepalność A1) aż do miejsca styku z izolacją 
najwyższego stropu.
W razie potrzeby powierzchnię zewnętrzną komina dymowego 
można pomalować (np. farbą do dachów blaszanych)

Przyłącze do paleniska
Misa oferuje również szeroki wybór nieizolowanych rur przyłączeniowych itp., służących do wykonywania 
podłączenia między kominem a paleniskiem.
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Palenisko można łączyć z kominem dymowym rurą prostą 
wyprowadzaną z kominka lub pieca od góry. Zaleca się 
również stosowanie szybra, nr produktu 19504R.
Do podłączania do komina od tyłu kominka lub pieca 
stosować kolano 90°.

Przy podłączaniu paleniska do komina zachowywać 
niezbędne bezpieczne odległości zarówno przy samym 
palenisku, jak i przy nieizolowanych rurach przyłączeniowych.

Czyszczenie komina

W szczycie komina znajduje się demontowana zaślepka, 
służąca do wykonywania czyszczenia komina. Czyszczenie 
prowadzić zgodnie z właściwymi przepisami, z zachowaniem 
wynikających z nich odstępów czasowych. Czyszczenie 
można wykonać np szczotką z tworzywa sztucznego.

Gwarancja

Okres gwarancyjny wynosi jeden rok, licząc od dnia realizacji 
dostawy komina dymowego. Gwarancja nie obejmuje szkód 
będących następstwem przeprowadzenia instalacji i / lub 
użytkowania komina w sposób niezgodny z instrukcją.

Producent:
Misa Oy

Punaportinkatu 15, 54710 LEMI, FINLANDIA
tel. +358 (0)207109390 fax +358 (0)207109399

misa@misa.fi www.misa.fi
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EN 1856-1:2009

Stalowy komin dymowy 15125R

Segmenty dodatkowe: 15200R, 15225R, 15325R

Systemowy stalowy komin dymowy zbudowany z przewodu 

spalinowego stalowego o średnicy wewnętrznej 110 mm, 

termoizolacji z wełny mineralnej, stalowej obudowy zewnętrznej i 

elementów dodatkowych.

T600-N1-D-Vm-L20100-G50

Wytrzymałość na ściskanie:

Nacisk maksymalny: elementy komina dymowego o wysokości 10 m 

Wytrzymałość na rozciąganie: 10 m

Obciążenie wiatrem:

Wysokość segmentu wolnostojącego: 2,15 m od najwyższego 

elementu podpierającego

Maksymalna dopuszczalna odległość między kolejnymi elementami 

podpierającymi: 3 m

Odporność na pożar sadzy: Tak

Odporność na procesy zamarzania-topnienia: Tak

Dalsze informacje: www.misa.fi


