
1. Použití zednických kotev

Poloviční šachta se přizdívá ke komínovému průduchu sestavovanému podle 
obecných montážních pokynů pro cihelné komíny. Pro vlastní poloviční šachtu se 

používají tvarovky bez pera a drážky (CUS).

Pro statické zajištění takto přizdívané šachty je nutno do každé druhé vrstvy vložit 
2 zednické kotvy (CUK) tak, aby přikotvily cihelné tvarovky tvořící šachtu k 
tvarovkám sousedícího průduchu (viz Obr. 1.).

Při vlepování zednických kotev je vhodné použít větší množství lepidla nebo si do 
tvarovek připravit odpovídající drážky pro jejich vložení. Další možností je 
vypodložení tvarovek v druhé půlce komínového tělesa kousky zednických kotev, 
aby se celá vrstva tvarovek srovnala. Zjednoduší se tím lepení jednotlivých vrstev 
tvarovek na sebe.

2. Umístění komínových dvířek nebo krytu sopouchu

Při instalaci komínového sytému CIKO GAS do poloviční šachty není možno umístit 
komínová dvířka nebo kryt sopuchu na delší stranu komínového tělesa - pokud je 
třeba dvířka nebo kryt sopouchu instalovat, musí být umístěny na kratší straně 
komínového pláště (viz. Obr. 2.).

Komínový systém CIKO® s poloviční šachtou je provedením komína s několika specifickými aspekty. Používá se především v 
případech vynucených dispozičním řešením stavby, kdy není možné použít celou šachtu.
Při montáži komínu CIKO® je nutno dodržovat “ Obecné montážní zásady “ a příslušné montážní návody jednotlivých komínových 
systémů, nadstřešních částí a příslušenství. Při realizaci komína s poloviční šachtou se z těchto montážních návodů vychází, ale 
specifickým způsobem se řeší některé detaily:
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Obr. 1

Zednická kotva

Obr. 2

Strana pro případnou 
instalaci dvířek nebo
krytu sopouchu pro
systém CIKO GAS

CHVS

K ukončení prázdné poloviční šachty se používá větrací hlavice CHVS:
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