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eka compact

systém komínových šachet L90

·  systém komínových šachet eka compact je určen pro výstavbu vícevrstvých komínů

·  společně s nerezovým systémem complex E vytváří ucelený spalinový systém

·  CE certifikace kompletního systému podle EN 1856-1

·  šachetní prvky jsou vyrobeny ze silikátových požárně-odolných desek tl. 40mm

·  systém eka compact splňuje požární odolnost 90 minut (L90/EI90)

·  vhodný pro připojení spotřebičů na tuhá paliva, olej a plyn
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    1 Základová deska

    2 Šachtový prvek 1200mm

    3 Stěnový úchyt WBB

    4 Příčníkové zpevnění SP

    5 Přechodový vynášecí díl

    6 Střešní průchodka

    7 Nerezový nástavec

Nerezové
vložky

(s izolací)

Šachta

Princip - skladba systému

  0,11 při 20°C

  A1, nehořlavý

Systémová komínová šachta Promatect L500         
Silikátové, požáru odolné desky

Technická data - eka compact L90/EI90

  ca. 500

D-0036 CPD 90216  002 / 2004; 002 DOP 90216 2013

Z–7.4–3484     

zkušební protokol č. 3615-1, P-MPA 23 1238 690-1

              •    není odolný podmáčení a přímému 
              •    netečný na běžnou vzdušnou vlhkost

                    působení vody

• Vnější strana hladká
• Vnitřní strana hrubá

Vlastnosti

Označení a vlastnosti materiálu           

Třída materiálu dle DIN 4102

Síla materiálu v mm

Suchá objemová hmotnost v kg/m3

Tepelná vodivost ve W/mK

Tepelná propustnost v m2K/W

Povrch

Vlhkuodolnost

Stavební osvědčení

Systém certifikován dle EN 1856-1

Číslo stavebního připuštění

0,2

40

T600 N1 W ½ G . 50 R12 EI90Klasifikace dle certifikace

Systém komínových šachet eka compact

Systém komínových šachet eka compact L90 (EI90) se skládá z 
průmyslově vyráběných šachetních prvků, které v kombinaci s 
jednovrstvým nerezovým systémem complex E vytváří ucelený 
komínový systém. Tento systém dosahuje  požární odolnosti 90 
minut. 

Základní prvky systému jsou vyrobeny ze silikátových požárně-
odolných desek se sílou stěny 40mm. Hmotnost 1 metru tohoto 
komínového systému činí 25 – 28kg. K šachetním prvkům jsou 
dodávány vnitřní aretační prvky, které usnadňují a zrychlují 
montáž. Možné je svislé, vodorovné a s použitím kolen i šikmé 
vedení.

Komínové šachty nacházejí použití jak v nových stavbách, tak při 
sanacích spalinovodů. Jejich provedení je přizpůsobeno 
speciálním požadavkům připojených tepelných spotřebičů a 
platným požárním předpisům a nařízením.

Dvouplášťový systém komínové šachty s nerezovou komínovou 
vložkou se používá k napojení spotřebičů na topný olej, plyn nebo 
tuhá paliva. Tepelná izolace komínové vložky není nutná, ale pro 
snížení ochlazování komínové vložky a tím ochranu proti 
kondenzaci je izolace doporučena.

Šachta musí být chráněna proti povětrnostním vlivům. Pro 
nadstřešní část se používá třívrstvý nerezový nástavec nebo 
komínový návlek s maximálním volným vyložením 1,5m (při 
dodržení předepsaných statických opatřeních). Je třeba zajistit 
řádné utěsnění ve spoji se střechou. 

Výsledné komínové těleso musí odpovídat základním požadavkům 
na komín dle ČSN 73 4201.
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Princip výstavby šachty
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Nákresy základních prvků

Šachetní prvek
a aretační díl

Šachetní prvek
s odnímatelným čelem Koleno 15° (30°, 45°)

Silikátové
požáru odolné

desky

Nerezový
aretační

díl

Principy řešení detailů
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Detail ochrany proti vzpříčení

Maximální stavební výška bez stropní opěry je 5 m 

odstup od hořlavých
konstrukcí
min. 30mm

zajištění pomocí
stěnové úchytky
WBB

nerezový
aretační

díl

Detail napojení nerezového nástavce

max. volné vyložení 1,5m při dodržení předepsaných statických 
opatřeních, přechodovém dílu vlepeném mezi šachetní prvky a 
přinýtované rouře L10.

kónické ukončení

prodloužení L10

límec

střešní
průchodka

šachetní prvek
seříznutý podle
sklonu střechy

nehořlavá
výplň

přechodový
vynášecí
díl

komínová vložka

šachetní prvek

střešní
držák

krov

šachetní prvek

příčníkové
zpevnění
(alt. kotvení
ke krovu)

min. 0,5m

5cm

max. 1,5m*

*

 
Detail šikmého vedení



CIKO s.r.o.

Předměřice nad Jiz. č.p. 15, PSČ 294 74    |     tel.: +420 326 329 526     |     mobil: +420 739 433 808     |     č.ú.: RB 2038567001/5500     |    e-mail: info@ciko.cz     |     www.ciko-kominy.cz

ve
rz

e 
4

/2
0

2
2

Nákresy a detaily

Technické poradenství a nabídky: nabidky@ciko-kominy.cz

a

b

Výška komínu (a + b):
Výška a.......výška šachetního systému compact
Výška b.......výška nerezového nástavce
Skladba orientačních sestav nezahrnuje střešní lemování s límcem.

Rozměry šachet a průměry komínových vložek:
Velikost šachty 220 (vnitřní rozměr 220 mm) je určena pro izolované vložky
pr. 150 mm nebo 160 mm.
Velikost šachty 260 (vnitřní rozměr 260 mm) je určena pro izolované vložky
pr. 180 mm nebo 200 mm.

průměr komína

rozměr šachty 

rozměr šachty +80mm*

Spotřebič

Šachta L90 (EI90)

Třívrstvý
nerezový
nástavec

Izolovaná komínová vložka

Vzorky ukončení s komínovým návlekem

Poslední
šachetní

díl

Nasazený
ukončovací rám

Nasazený
návlek

Nasazená
krycí deska

a límec


