Általános építési-szerelési információk,
balesetvédelmi és munkabiztonsági tanácsok
Az építés, szerelés során az országos és helyi élet- és balesetvédelmi, ill. a munkabiztonsági
szabályokat és előírásokat minden esetben be kell tartani!

A köpenytéglák és samottcsövek vágásakor javasoljuk, hogy a munkát végzők a következőket vegyék
figyelembe:
 Az elektromos sarokcsiszoló használata közben fülvédő használata javasolt.
 A porkoncentráció növekedése miatt védőmaszk (P3/FFP3) és védőszemüveg használata kiemelten fontos!
 A beton és samott elemek mozgatása és emelése fokozott óvatossággal történjen, javasoljuk, hogy a munkát
végzők acélkaplis védőbakancsot, védőkesztyűt ill. védősisakot viseljenek.
A tetőn kívül végzett munkálatok során fokozott figyelemmel járjanak el , a szükséges leesés elleni védelmi
óvintézkedéseket tegyék meg.
Az utólagos tisztítóajtó és a füstcső csatlakozók helyét és irányát építés előtt tisztázni kell.
Az illetékes kéményseprő hatósággal egyeztetni kell a kémény tisztítónyílásának elhelyezkedését (tető alatt
vagy fölött).
A samottelemeket a Schiedel hézagkittel kell összeépíteni.
Figyelem: a ragasztó +5°C alatt nem köt. Ragasztás előtt a csővégeket portalanítsuk és nedvesítsük meg. A
vödrös, poralapú samottragasztó keverési aránya: 1 rész víz, 7 rész por.
A kéménykürtő samottelemeit tilos szegelni vagy kifúrni.
Fém alkatrészek (pl. esővédő sapka) felszerelésekor munkavédelmi kesztyű viselése ajánlott.
A hőszigetelő előlap elhelyezésekor munkavédelmi kesztyű viselése ajánlott.
A kémény tető alatti és/vagy feletti szabadon álló részének statikai megerősítéséhez egy külön megerősítő
készlet rendelhető. Ezt a kéménnyel egy időben kell beépíteni.
A kémény tetőn kívüli, szabadon álló szakasza megerősítés nélkül maximum 1,5 méter lehet.
__________________________________________________________________________
Szaktanácsadóink az ország egész területén állnak rendelkezésükre.

Értékesítési képviselők
Budapest pesti oldal kerületei, Pest megye észak-keleti része és Nógrád megye: 30/9573-052
Budapest XI és XXII. kerületek, Pest megye déli része: 30/956-0862
Budapest I., II., III., XII. kerületek, Pest megye észak-nyugati része: 30/5602-466
Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyék: 30/9166-263
Győr-Moson-Sopron és Komárom megyék: 30/5602-466
Borsod, Heves, Hajdú-Bihar, Szabolcs és Szolnok megyék: 30/9597-432
Somogy, Tolna, Vas és Zala megyék: 30/9560-861
Veszprém és Fejér megyék: 30/9560-862
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