
Montáž okolo komína 

 

 Oplechovanie komína riešime štandardnými klampiarskymi detailmi, skladajúcimi sa zo 
štyroch samostatných plechových tvaroviek. Tvarovky navzájom spájame falcovaním. Postup 
vidieť na nižšie uložených obrázkoch. 

 

Najskôr zadlabeme okraje strešnej laty priliehajúcej k boku komínového telesa do hĺbky 20 
mm. Nad komínové teleso pribijeme dosku hrúbky 20 mm, ktorá bude tvoriť podporu pre 
hornú časť lemovania. Latu pred komínovým telesom nezadlabávame, nakoľko predná časť 
lemovacej tvarovky musíme dostať nad úroveň strešnej krytiny. 

 

 

 

 V ďalšom kroku si pripravíme lemovacie tvarovky. Tvarovky vyrábame z rovného pásu 
 GERARD rozvinutej šírky 400 alebo 490 mm, ktorý pre účely výroby tvaroviek predom 
 ohýbame na klampiarskej ohýbačke do požadovaného tvaru. Tvar jednotlivých tvaroviek je 
 zachytený na obrázku „montáž komína“. Bočné lemovanie tvarovky kotvíme plechovými 
 príchytkami k strešným latám, hornú lemovaciu tvarovku môžeme prikotviť k late nad 
 komínovým telesom klincami. Prednú tvarovku k latovaniu nekotvíme. 

 

   



 

 Na zadnej lemovacej tvarovke najprv vytvoríme na obidvoch stranách ležaté drážky. Na 
 bočných tvarovkách potom vyhneme stojaté okraje, ktorých časti na hornom okraji zahneme 
 do vodorovnej polohy. Tieto okraje potom zafalcujeme do ležatých drážok zadnej tvarovky. 
 Na prednej tvarovke vytvoríme zahnutím zvislé okraje. Cez tieto okraje potom prefalcujeme 
 zvislé okraje tvaroviek bočných. Hornú hranu všetkých tvaroviek v mieste, kde táto hrana 
 prilieha ku komínovému telesu, utesníme trvalo pružným tmelom. 

 Nakoniec detail zakryjeme strešnými šablónami GERARD. Šablónu z boku komínového telesa 
 len dostrihneme na úroveň zvislej drážky bočných lemovacích tvaroviek. 

 Strešné šablóny nad komínovým telesom sa odvodňujú na lemovaní komína, ktoré je však 
 pod komínovým telesom vyústené na krytinu. Voda sa tak nemôže dostať do podkrovia. 

 

 Rez detailom oplechovania komína zachytáva nasledujúci obrázok. Všimnite si, že strešné laty 
nie sú z protipožiarneho dôvodu dorazené až na komínové teleso, že sú zadlabané pre účely 
umiestnenia bočných lemovacích tvaroviek. 

Strešné šablóny sú zastrihnuté ku zvislej drážke bočných lemovacích tvaroviek. 

 

Popis obrázku : 

1. Strešná šablóna GERARD 

2. Roznášacia lata 

3. Kontralata 

9. Krokva 

27. Lemovacia tvarovka vyrobená z rovného pásu. 


