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Tulemüüri ja kamina vahel peab olema vähemalt
20 mm õhuruumi

1. kiht:
Kõige alumine plaat on 60 mm paksune. Alumine
plaat tuleb paigaldada stabiilsele ja lamedale
kivialuspinnale.

Kasutage alumise plaadi kivialuspinnale
fikseerimiseks näiteks renoveerimissegu
(Renovation Fix Light).

Pidage meeles, et jätaksite õhuvahetuse jaoks
kamina tagaseina ja tulemüüri vahele 20 mm
õhuruumi.

Pühkimisluuk
/puhastusava

Valge
keraamiline vill

Vajadusel nurkadesse
reguleerimistihendid

Valge keraamilise villa ribad
peaksid ulatuma klaasluugi
ülaservani.

2. kiht:
Välimised elemendid fikseeritakse
renoveerimisseguga. Sisemiste elementide
kinnitamiseks kasutatakse tulekindlat
pottsepasegu. Elementide vahekohad peaksid
olema umbes 1 mm laiused. Sisemiste ja välimiste
elementide vahele tuleb jätta
15-20 mm õhuruumi. Elemente peab korstna
ühendustoru jaoks vastavalt lõikama. Punane
joon joonisel tähistab ala, kuhu saab ühendada
korstnatoru. Ühendustoru tuleb tihendada ja
kinnitada rohelise kivivillaga. Korstnatoru ava
peaks olema umbes 200 mm kõrgune ja

140 mm laiune.

3. kiht:
Tehke sellele kihile samasugune sisselõige.
Paigaldage kolmanda elemendi peale nelinurkne
terasleht tuhasahtli põrandaks. Nelinurkse
teraslehe keskel asub puhastusluuk. Vajadusel
paigutage reguleerimistihendid sisemise
elemendi nurkadesse, et järgmine sisemine
element selle järgi joondada. Pange sisemise ja
välimise elemendi vahelisse õhuvahesse ka
valget keraamilist villa (vt joonist).

4. kiht:
Tuhakambri kihis asub ava tuhasahtli jaoks.
Paigaldage sisemise ja välimise elemendi vahelisse
õhuvahesse valge keraamilise villa ribad (u 50 cm
pikad) (vt joonist). Need ribad peaksid ulatuma
klaasluugi ülaservani. Roheline 10 mm vill
(pannakse hiljem) peaks ulatuma 4. kihi ülemise
ääreni. Lisage veel üks puhastusluuk 4. kihi peale
samasse kohta, kus eelmises kihis.



5. kiht:
Restielement lisatakse kaminale faasitud poolega
ülespoole. Restielemendi faasitud serv tuleb
paigutada kambris klaasluugi poolsesse äärde.
Sisemise ja välimise elemendi vaheline õhuvahe
tulekolde esiservas tuleb jätta avatuks, et õhk
saaks põlemise ajal tuhakambrist küttekoldesse
liikuda. Kolde tagaseina pannakse rohelist
tulekindlat villa. See peab olema 10 mm paks ja 40
cm lai, võib paigutada vabalt. Lisage seda villa
sellesse seina kõigisse järgnevatesse kihtidesse.

Kolde eestvaade teisest küljest

Lükake 10 mm paksust
rohelist villa vahekohta.

6. kiht:
Sisemine element koosneb küttekolde tasanditel
kahest osast. Tulekindlat pottsepasegu tuleb
panna ka nende elementide liitekohtadesse.
Sama kihi elemendipaare tuleb hoida koos. Jätke
piisavalt ruumi klaasluugile (augu laius on u 410
mm). Klaasluuk paigaldatakse hiljem luugi küljes
olevate konksudega juba valmis kaminale.
Soovitatav on siiski proovida luugi sobivust
kaminaavaga.

7. kiht:
Jätkake valge keraamilise villa lisamist klaasluugi
külgedele. Kolde tagaseina pannakse rohelist
tulekindlat villa. See peab olema 10 mm paks ja 40
cm lai, võib paigutada vabalt. Lükake vill
vahekohas umbes 30 cm sügavusele. Kinnitage vill
mõnest kohast renoveerimisseguga.

8. kiht:



Lükake valget keraamilist villa vahesse

Horisontaalne
valge vill peab
olema kontaktis
vertikaalse valge
villa ribadega

Elementide vaheline
vahekoht ees

9. kiht:

Klaasluugi jaoks on välisel elemendil eesosas 30
mm sälk. Sisemise ja välimise elemendi vahelisse
õhuvahesse tuleb tihendamiseks panna valget
keraamilist villa.

10. kiht:
Kõigepealt lisage ka elementide vahelisse
eesmisse vahekohta 10 mm paksust rohelist
tulekindlat villa. Lisage esimesse paari kihti
rohkem (vt järgnevaid pilte ja selgitusi). Rohelist
villa saab vahekohtadesse toppida ka
väiksemateks tükkideks lõigatuna.

11. kiht:
Pärast 11. kihti tulevad lisakihid. Need on
tavaliselt samasugused kihid nagu

10. ja 11. kiht.



Lükake 10 mm
paksust rohelist villa
vahekohtadesse

12. kiht:
12. kihti kutsutakse ülemiseks
põlemiskambriks. Selles kamina osas
suunatakse kõik põlemisgaasid mõlemasse lõõri.

13. kiht:
Sisemise elemendi ülemine osa on viimane tükk,
mis fikseeritakse tulekindla pottsepaseguga.
Sisemise osa peale paigaldatakse katteks 30 mm
paksune rohelise villa tükk. Lõigake väike auk
sisse.

14.kiht:
Fikseerige kõige pealmine kiht, kasutades
renoveerimissegu (Renovation Fix Light). Kõige
pealmise kihi peaksid peale tõstma kaks
paigaldajat.



MARIA kamina nurgatükid

Iga MARIA kamina välised elemendid on alati
eesmistest ja tagumistest nurkadest faasitud.
Tarne hulka kuuluvad ka umbes 50 cm kõrgused
nurgaelemendid. Kui need elemendid kinnitatakse
renoveerimisseguga kaminale enne tasandustöid,
muudab see nurgad teravaks. Nurgaelementi
tuleb lõigata, kui soovitakse seda teha kamina
kõrgusele vastavaks. Nurgad võib soovi korral
jätta ka faasituks.

TULEMÜÜR

Valikuna saadavad
nurgaelemendid


