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1 . Primul bloc pentru manta formează fundația 

hornului. După aplicarea izolației împotriva umezelii, 

bolțarul va fi așezat pe fundație. La aplicarea fundației 

hornului se utilizează mortar clasa M5 , cu care se 

umple blocul pentru fundație până la muchia 

superioară. 

  

      

    

         

                                                                                                        

2. Gura de captare a condensului se așează pe 

mijlocul bolțarului pentru fundație după ce a fost 

prins cu mortar. Tubul de plastic prin care se scurge 

condensul  trebuie îndreptat înspre grilajul de aerisire.                                                                                                                   

    

     

 

 

                                                                                                            

3. La următorul bolțar,trebuie decupat un orificiu, 

pornind de la muchia inferioară pentru grilajul de 

aerisire, după următoarelele dimensiuni : Lățimea de 

22cm și înălțimea de 14cm. După aceea, bolțarul se 

așează pe stratul de mortar. 

 

 

 

 

4. Covorul izolant format din vată minerală împreună 

cu partea canelată se intercalează spre interior în 

fereastra blocului pentru manta în așa fel, încât 

muchiile covorului se află una lângă cealaltă în cadrul 

blocului. Primul covor izolant care a fost montat prin 

gura de scurgere a condensului trebuie sa aibă o 

înălțime de 17cm și se încheie cu muchia superioara a 

blocului manta.                                                                                                  



                                                                                                                                                                                                                                                                     
             
 

                                                                          

 

 

 

 

     

      

      

                                                                                                    

5. Pentru montarea ușii de curățire a hornului 

trebuie decupat al treilea bloc pentru manta pe 

toata înălțimea , având o lățime de 19cm. 

    

    

    

           

                                                                                                 

6. Covorul izolant din vată minerală, realizat la 

mărimea deschiderii pentru curățire. Covorul 

izolant ca și tubul de șamotă are o înălțime de 

33cm și este suficient pentru umplerea blocului 

pentru manta. 

 

 

     

 

 

 

7. Tubul ceramic începe cu fitingul pentru ușa de 

curățire, care este pus pe gura de scurgerea 

condensului cu ajutorul chitului. Pe reazămul 

fitingului ușii de curățire se montează dispozitivul 

de blocarea a condensului la „uscat”, aceasta 

înseamnă fără chit și fără mortar. Ușa de curățire se 

montează în deschiderea blocului pentru manta și 

se fixează cu șuruburi. Pe partea interioara a ușii se 

montează un arc, care este destinat pentru 

împingerea dispozitivului de blocare a condensului.                                                                                                 

 

     

 

 

                                                                                                    

8. Bolțarul standard pentru manta se căptușește cu 

mortar. La aplicarea mortarului se utilizează 

șablonul de tabla, și în toate cazurile gletiera 

(drișca) pentru mortar apoi trebuie avut grijă, să nu 

ajungă mortar în canalele de aerisire posterioare 

sau la izolație.  



                                                                                                                                                                                                                                                                     
             
 

                                                                          

 

 

 

      

 

             

                                                                                                                   

              9. Covorul izolant din vată minerală împreună cu 

partea canelata se intercalează spre interior în așa 

fel, încât muchiile covorului se află una lângă cealaltă 

în cadrul blocului pentru manta. 

 

      

 

 

                                                                                               

10. Blocul pentru manta cu decupaj pentru racordul 

tubului de fum trebuie ajustat, ca și blocul pentru 

manta cu decupaj pentru ușa de curățire. 

                

                                                                                  

 

               

 

11. Izolația din vată minerală, este realizată după 

mărimea la racordul tubului de fum, asemănător ca 

la fereastra pentru ușa de curățire. 

      

                                                                                                                                       

                  

 

 

12. Montajul racordului tubului de fum are loc ca și la 

montarea elementului de curățire. Placa frontală 

trebuie tăiată la dimensiunea necesara, pentru a 

forma o închidere etanșă între deschiderea mantalei 

și racordul tubului de fum. Diafragma din vată 

minerală va fi consolidată prin intermediul unor 

colțare metalice. Placa frontală din tabla trebuie 

fixată prin intermediul unor șuruburi. 



                                                                                                                                                                                                                                                                     
             
 

                                                                          

 

 

 

 

                                                                                          

 

              

                                                                                                    

13.  Covorul izolant format din vată minerală 

împreună cu partea canelată se intercalează spre 

interior în așa fel, încât muchiile covorului se vor afla 

una lângă cealaltă în cadrul blocului pentru manta. 

 

       

         

             

                                                                                                     

14. Tubul drept al hornului de șamotă cu lungimea de 

33cm se curăță de praf și se prinde prin intermediul 

chitului acidic. Pentru aceasta, prevederile de 

prelucrare a chitului trebuiesc respectate cu atenție, 

pentru că, fiecare conexiune neetanșa va cauza o 

funcționare defectuoasă. 

 

       

 

     

                                                                                                       

15. La aplicarea ultimului bloc pentru manta trebuie 

respectată o distanta de circa 2cm la gura prin 

planșeu și  acoperiș pentru trecerea instalațiilor. 

Despicăturile se acoperă cu vată minerală. 

 

       

 

 

            

              

                                                                                              

16. Covorul izolant format și croit din vată minerală 

împreună cu partea canelată se intercalează spre 

interior. Ultima bucată a izolației se scurtează cu 

aproximativ 15-18cm. 

ATENȚIE : Izolația nu are voie să acoperă ferestrele 

posterioare pentru aerisire a tubului prevăzut pentru 

rostul de dilatație. 



                                                                                                                                                                                                                                                                     
             
 

                                                                          

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                                                                             

17.  Tubul de fum superior se adaptează și se prinde 

cu chit. Scurtarea tubului este de la 15cm pâna la 

18cm.  

ATENȚIE : Tubul nu are voie sa acoperă ferestrele 

posterioare ale tubului de dilatație. 

 

       

 

 

                                                                                             

18. Placa de acoperire se aplică pe mortar deasupra 

ultimului bolțar. Mortarul nu are voie să ajungă la 

canalele posterioare de ventilație. 

  

       

            

            

 

                                                                                                        

19. Tubul pentru rostul de dilatație confecționat din 

oțel special se consolidează pe placa de acoperire prin 

intermediului a patru șuruburi. Tubul pentru rostul de 

dilatație este prevăzut cu ferestre  de aerisire (doar 

pentru sistemul UNIVERSAL) care nu au voie să fie 

acoperite. 

                 

                                                                               

 

 

21. GARANȚIE – Toate sistemele de horn   

sunt garantate 30 de ani. Această garanție se referă la 

durabilitate , etanșeitatea  gazului,  antiaciditate și 

antiumiditate . 



                                                                                                                                                                                                                                                                     
             
 

                                                                          

 

 

 


