
 
    SKORSTEN kaminų eksploatacijos vadovas 

 
Dėkojame, kad įsigijote mūsų Skorsten įmonės gaminį. 
Atiduodame į Jūsų rankas aukštos kokybės ir patikrintą 
produktą. Jei naudositės produktu laikantis žemiau pateiktų 
nurodymų, galėsite mėgautis funkciniu ir saugiu kaminu, 
kuriam suteikiama 30 metų garantija. 

 
Ikieksploatacinis periodas  

	  
1. Visi SKORSTEN pateikti elementai yra reikalingi ir būtini tinkamam kamino 

sumontavimui ir tolimesnei jo eksploatacijai be gedimų. Jei įrengiant kaminą liko 
nepanaudota kuri nors iš dalių, tai reiškia, kad kaminas buvo netinkamai įrengtas ir 
jo tolimesnė eksploatacija yra negalima. 

2. Prieš Jums pradedant naudotis produktu, reikėtų, kad specialiai įgaliotas židinio 
meistras atliktų kamino techninį priėmimą. Pasirašytas protokolas, leidžiantis 
naudotis produktu, bei židinio meistro pasirašytas garantijos dokumentas liudija, 
kad kaminas gali būti eksploatuojamas! 
Židinio meistras, vertinantis produkto naudojimo tinkamumą, išskyrus įprastus 
veiksmus, turėtų atkreipti dėmesį į:  
- ar šildymo įrenginiui yra parinktas tinkamas dūmtraukis, atsižvelgiant į tipą ir 
skersmens dydį,  
- ar kaminas yra įrengtas laikantis saugaus atstumo nuo degių elementų (pastogė, 
mansarda) - medinės sijos ir gegnės, priklausomai nuo kamino rūšies,  
- ar tinkamas kamino užbaigimas virš stogo, remiantis Skorsten instrukcija 
- ar tinkamai įrengtos kamino išmetamųjų dujų jungtys – išsiplėtimo (dilatacinis) 
tarpas, jo užpildymo tinkamumas, ar sandariai atliktas sujungimas, ar buvo 
panaudotos tinkamos medžiagos kamino jungtims ir dilatacijai atlikti. 

3. Prie dūmtraukio turi būti prijungtas tik tikslinės paskirties įrenginys! Jokiomis 
aplinkybėmis statybos darbų metu negalima prijungti  "buržuikos" tipo šildymo 
įrenginių, skirtų šildyti ar džiovinti patalpas statybos metu. Tokie įrenginiai gali 
pažeisti vidinius šamotinius vamzdžius, nes degimo procesas vyksta ne tik 
pačiame įrenginyje, bet ir dūmtraukyje. Dažnai šiuose įrenginiuose deginimui 
naudojamos netinkamos medžiagos, kurios neigiamai veikia ne tik kaminą, bet ir 
aplinką. 

 

Šildymo įrenginio prijungimo nurodymai (ši vadovo dalis turi būti 
perduota montuotojui)  

 

1. Jungtys, pagamintos iš 2 mm storio karščiui atsparaus lakštinio plieno, turėtų būti 
įrengtos prie kamino išmetamųjų dujų jungties (kietojo kuro atveju - kaminai Plius ir 
Classic), ties perimetru paliekant 5-10 mm išsiplėtimo (dilatacijos) tarpą, tam kad 
kompensuoti šiluminį plėtimąsi. Dilatacinį tarpą reikėtų užsandarinti ugniai atsparia 
pastoviai elastinga virve. Neleidžiama šio tarpo pildyti betono mišiniu, skiediniu 
arba rūgštims atspariu glaistu, kadangi tai gali sukelti šamotinės jungties plyšimą 
ties sujungimu su plienine jungtimi. 

2. Plieninės jungtys, pagamintos iš 0,6 mm storio rūgštims atsparios skardos, turėtų 
būti įrengtos prie kamino išmetamųjų dujų jungties (dujų, mazuto ,skysto kuro 
atveju - kaminai Plius), ties perimetru paliekant 2-3 mm tarpą, kurį reikėtų 
užsandarinti aukštatemperatūriu silikonu 285 C (raudona spalva). 



3. Katilų jungčių įrengimui  prie Turbo kaminų turi būti naudojami tik Skorsten tarpinės 
ir diafragmos. Tarpinių ir diafragmų angų skersmuo turi būti apie 10-15 mm 
mažesnis už jungčių skersmenį.  

4. Plieninių jungiamųjų dūmų kanalų atveju būtina tinkamai kompensuoti šiluminį 
plėtimąsi (kietasis kuras – kaminai Plius ir Classic), taip neleidžiant jiems 
prasiplėsti. Jungiamųjų dūmų kanalas negali perleisti jokių apkrovų ant kamino 
trišakio. Šio nurodymo nesilaikymas kamino eksploatacijos metu gali sukelti 
išmetamųjų dujų jungties išsimovimą iš  kamino vamzdžio. 

 

Eksploatacijos nurodymai  
 

1. Naujai sumontuoto kamino eksploatacija turi būti pradėta vykdyti tik po visiško jo 
išdžiūvimo! t.y., turite būti užtikrinti, kad šamotinių vamzdžių sienelėse yra 
susikaupęs tik nedidelis kiekis drėgmės. Norint užtikrinti tinkamą kamino 
išdžiūvimą, reikia, kad kaminas pakankamai ilgą laiką (2-3 savaites) išbūtų prie 
vidutinės temperatūros aukštesnės nei 15 °C. Per pirmąjį paleidimą, esant žemai 
aplinkos temperatūrai ar po ilgesnės pertraukos kamino šildymą būtina pradėti 
lėtai, įšildant iki 50 °C/h.  

2. Būtina visada atsižvelgti į kartu su kaminu eksploatuojamos krosnies instrukcijos 
nurodymus! Tai taikoma tiems kaminams, kurie eksploatuojami kartu su 
įrenginiais, kuriuose naudojamas kietasis kuras - mediena, anglis. 

3. Naudokite tik tos rūšies kurą, kurį leidžia naudoti krosnies gamintojas. Neleistino 
kuro (pvz. lakuotos medienos, drožlių plokštes ir t.t.) arba greitiklių (mazuto, 
dyzelino ir t.t.) naudojimas be žalos aplinkai, dėl šiluminės perkrovos taip pat gali 
sugadinti  ar pažeisti krosnį ir išmetamųjų dujų išleidimo sistemą! (tai liečia 
kaminus Plius ir Classic). 

4. Krosnyse, kurios eksploatuojamos kartu su kaminais Plius ir Classic, gali būti 
deginama tik sausa (mažiau nei 20% drėgnumo) pjauta mediena. Tokia mediena 
turi būti laikoma apie 2 metus vėdinamose ir apsaugotose nuo kritulių patalpose 
(priklausomai nuo medienos rūšies ir jos džiovinimo būdo šis laikotarpis gali būti 
trumpesnis arba ilgesnis). Deginant šlapią medieną, gali atsirasti krosnies ir 
išmetamųjų dujų išmetimo įrenginio defektai - taip pat padidėja kenksmingų 
medžiagų išskyrimas, bei išauga medienos sunaudojimas. 

5. Gaminio savininkas įsipareigoja išlaikyti jo techninį efektyvumą, tokiu būdu, kad 
būtų užtikrintas gyvybės, sveikatos, turto ar aplinkos saugumas, ypač turi būti 
užtikrinta apsauga nuo statybinio tipo nelaimės, gaisro, sprogimo, elektros smūgio 
ar apsinuodijimo dujomis. Todėl gaminių, kuriuose deginamas kietasis, skystasis 
ar dujų kuras, dūmų, išmetamųjų dujų ir ventiliaciniai kanalai turi būti valomi pagal 
šias taisykles: 

               - krosnių, kuriuose deginamas kietasis kuras – mažiausiai 4 kartus per metus; 
- krosnių, kuriuose deginamas skystasis ir dujų kuras – mažiausiai 2 kartus per 
metus; 
- ventiliaciniai kanalai, mažiausiai 1 kartą per metus; 
 
 
             UAB “Skorsten baltic” 
             www.skorsten.lt 
 
             info@skorsten.lt 
             Tel: 8687 99900 

	  


