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 La montajul coșului de fum se vor respecta 
reglementările tehnice în vigoare. În cazul 
focarelor cu combustibil solid, distanța minimă 
dintre coșul de fum și elementele combustibile 
ale construcției va fi de 10 cm. 

 Asistența tehnică la montaj nu este inclusă în 
prețul produsului. 

 Măsurile necesare asigurării statice a coșului de 
fum cad în sarcina beneficiarului / montatorului. 

 Înălțimea de montaj a racordului de fum se 
stabilește de către instalatorul sursei de căldură, 
care va respecta detaliile din prezentele 
instrucțiuni privind racordarea la coșul de fum. 

 Acordarea garanției este condiționată de 
punerea în operă a sistemului complet și de 
respectarea prezentei tehnologii de montaj.  
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Procedeul de montaj al sistemului de coș de fum Schiedel SR 

1. Soclul coșului de fum trebuie executat în așa fel, încât să depășească cota pardoselii finite cu 
minim 15 cm. Înainte de montajul coșului de fum, peste soclu se va aplica un strat hidroizolant 
(carton asfaltat, de exemplu). 

2. Decuparea centrată a mantalei de la bază pentru ștuțul de evacuare a condensului va avea 
dimensiunile de 10 cm (lățime) x 15 cm (înălțime) și se va realiza cu polizor unghiular (denumit 
flex in limbajul popular). 

3. La montarea elementelor de manta se va folosi mortar de zidărie de clasa M5 livrat de către 
firma Schiedel. 

4. Elementul de manta decupat conform pct. 3 se montează peste stratul de mortar aplicat pe 
soclu. 

5. Se sparge membrana ștuțului și se introduce colectorul de condens în primul element de manta 
cu ștuțul orientat spre orificiul creat anterior. 

6. Se aplică cu un șpaclu mortarul într-o grosime de 1.5 – 2 cm, pe o lățime de circa 3.5 cm a 
grosimii peretelui mantalei. 

7. Se marchează centrat orificiul pe elementul de manta, utilizând tubul de șamotă prevăzut cu 
racordul (cadrul) ușiței de curățire, lăsând un spațiu de 1.5 – 2 cm de fiecare parte a cadrului. 
Se decupează apoi mantaua pe toată înălțimea. 

8. Se montează elementul de manta cu orificiu, verificându-se cu bolobocul verticalitatea și 
orizontalitatea elementelor. 

9. Se aplică mortarul pe elementul de manta cu orificiu conform pct. 6.  

10. Îmbinarea tuburilor de șamotă se va face folosind chitul special Schiedel Rapid, livrat în tuburi 
de 310 mililitri.  
Atenție! Deoarece la temperaturi sub 5°C chitul nu mai face priză, montarea coșului pe timp 
friguros nu este recomandată. 

11. Capetele racordului pentru ușa de curățire se șterg de praf și se umezesc cu un burete. 

12. Se aplică cu pistolul livrat chitul special pe capătul inferior al racordului ușiței de curățire 
respectând instrucțiunile de folosire de pe eticheta tubului. 

13. Se montează racordul pentru ușița de curățire. Capătul de tub cu buză exterioară va fi orientat 
obligatoriu în sus. 



 
 

 

14. Se introduce șnurul din lână minerală în spațiul dintre manta și racordul ușiței de curățire, 
imediat deasupra cadrului de șamotă al ușiței. Suprapunerea șnurului la capete va fi 10-15 cm. 

15. Se aplică stratul de mortar pe manta, numai după montarea șnurului (!), și se așează 
următoarea manta. 

16. Atenție! Racordul de fum se va monta la înălțimea stabilită de către instalatorul sursei de 
căldură. Astfel se montează succesiv, pentru a se ajunge la înălțimea cerută, un număr necesar 
de mantale și tuburi de șamotă de 33 cm lungime. La nivelul tuturor îmbinărilor dintre mantale 
se va prevede șnurul din lână minerală. Urmează mantaua decupată conform pct. 8, pentru 
trasare utilizându-se racordul de fum din șamotă. 

17. Se curăță și se umezesc capetele racordului de fum, se aplică chitul de îmbinare pe capătul 
inferior al racordului și se montează. 

18. Se introduce șnurul în spațiul dintre racordul de fum montat și manta, la nivelul rostului dintre 
mantale. 

19. Se continuă operațiunile de montaj până la atingerea înălțimii finale a coșului de fum, 
respectându-se tehnologia descrisă anterior. Ordinea de montaj va fi întotdeauna manta-tub-
șnur, înălțimea tubulaturii depășiind cu o jumătate de modul (33 cm/2) nivelul mantalelor. Astfel, 
în dreptul racordurilor de ușiță și de fum, distanța pe verticală dintre șnururile prevăzute va fi de 
66 cm, în celelalte cazuri de 33 cm.  

20. Surplusul de chit de îmbinare de la nivelul rosturilor dintre tuburile de șamotă se îndepărtează 
cu un burete. 

21. Golul de trecere prin planșee trebuie să aibă laturile cu 3 cm mai mari, de fiecare parte, față de 
dimensiunile exterioare ale mantalei. 

22. Ultimul tub de șamotă trebuie să se termine cu 8 cm sub nivelul elementului de manta, spațiul 
respectiv fiind necesar asigurării dilatării termice libere a tubulaturii de șamotă. 

23. Se montează deflectorul pe un strat de mortar aplicat pe ultima manta. 

24. Se montează, pe un strat de mortar, aplicat pe manta și deflector, placa de acoperire 
prefabricată.  

25. Plăcile frontale din vată minerală, livrate în pachetul de bază, se vor tăia după conturul 
racordului de fum și al golului din manta. 

26. Se introduc în plăcile frontale profilele metalice de fixare și se montează aceste plăci. 



 
 

 

27. Cadrul ușiței de curățire se așează centrat peste rama de șamotă și se fixează de manta cu 
ajutorul cuielor livrate. 

28. Coșul de fum se va tencui obligatoriu pe toată înălțimea. 

29. Înainte de întărirea tencuielii, în jurul racordului de fum se realizează un rost de dilatare termică 
de minim 5 mm. 

30. După întărirea tencuielii se introduce capacul interior în cadrul de șamotă al racordului de ușiță. 

31. Se montează ușița exterioară, se îndepărtează piesa de siguranță de la capac și se inchide 
apoi ușița. 

32. Pentru racordarea sursei de căldură, canalul de racordare, realizat din tub flexibil Schiedel, se 
înșurubează în piesa de conectare metalică specială.  
Atenție! În cazul aplicării altor soluții de racordare la coșul de fum, se va asigura obligatoriu 
dilatarea termică liberă a canalului metalic de racordare, concomitent cu un nivel de etanșeitate 
corespunzător de conectare la coș. 

 

Important! 

Montatorul coșului de fum va respecta normele de securitate și sănătate în muncă. Cu ocazia 
efectuării operațiunilor de decupare a mantalelor din beton ușor sau de tăiere la dimensiune a 
tuburilor de șamotă, montatorul coșului va purta mască de protecție împotriva prafului, ochelari de 
protecție și căști de protecție la zgomot. Pentru operațiunile de manipulare și montaj ale 
elementelor componente se recomandă purtarea mănușilor de protecție. 

Asigurarea statică 

Măsurile necesare asigurării statice a coșului de fum cad în sarcina beneficiarului/montatorului. 
Lucrările de consolidare se vor efectua în baza recomandărilor reprezentanților zonali Schiedel 
sau în conformitate cu prevederile unui proiect tehnic de execuție, după caz. Asigurarea statică a 
coșului de fum se poate realiza prin executarea unui corset metalic zăbrelit sau a unei cămășuieli 
din beton armat. 

 


