


          DATE GENERALE
• Manta exterioară din beton uşor,  înăltime 33cm (2).
• Tuburi din şamotă, înălţime 50 cm (13).
• Racord pentru uşa de vizitare (5) şi racord pentru fum 

(14), inălţime 50 cm.
• Sistem  de  recuperare  şi  evacuare  condens  cu  ştuţ 

vertical (4).
• Chit special pentru lipit  şamota livrat în găleată din 

plastic împreună cu buretele de curăţire a surplusului 
de  chit, paharul de dozaj şi foarfeca de tăiat plastic.

• Materiale şi scule necesare: mortar de zidărie, polizor 
unghiular cu disc diamantat, mistrie, şpaclu,, nivelă cu 
bulă, ciocan de cauciuc 200 grame.

PUNERE IN OPERĂ
Se fixează pe poziţie prima bucată de manta  ( 2 ) sub 

care  se  pune  carton  asfaltat  (  1  )  cu  rol  de  termoizolaţie. 
Mantaua se aşează peste un strat de mortar  şi se fixează la 
orizontală cu nivela. In interiorul mantalei se aşează tubul de 
şamotă cu decupare pentru ştutul de evacuare condens ( 6 ). 
Peste acest tub se aşează  oala de recuperare condens ( 4 ), 
avându-se grijă să se facă decuparea în manta pentru ştuţul de 
evacuare condens. 

Se ia următoarea bucată de manta,  se măsoară şi  se 
trasează decuparea pentru uşa de revizie ( 12 ). Pentru trasarea 
decupării  pentru uşa de revizie, se pune provizoriu tubul de 
şamotă izolat cu racord pentru uşa de revizie ( 5 ) peste oala 
de condens, se fac masurătorile şi se trasează pe manta zona 
care se va decupa, dupa care racordul pentru uşa de revizie se 
ia jos. Dupa executarea decupărilor pentru uşa de revizie se 
fixează mantaua decupată peste prima bucată de manta deja 
pozitionată, cu mortar obişnuit de zidărie.

Din găleata de plastic se scot pungile care conţin chitul 
uscat,  paharul  de dozaj,  buretele  de curăţare  şi  foarfeca.  O 
pungă cu chit uscat se desface cu foarfeca şi se toarnă doza de 
apă în pungă. Se închide la loc punga cu brăţara plastic şi se 
frământă punga în mână până conţinutul pungii devine pastă.

ATENTIE !!! Chitul  de  lipit  şamota  se  întăreşte 
după aproximativ 30 min, deci nu preparaţi mai mult de o 
pungă de chit uscat  odată.

Pe partea inferioară a tubului de şamotă ( 5 ) se întinde 
cu şpaclul chitul gata pregătit sau se taie un colţ al pungii şi 
prin strângerea în mână a  pungii  acesta se întinde pe tubul 
ceramic pregătit pentru lipire si apoi tubul se fixează pe oala 
de condens, se presează cu mâna pe poziţie şi apoi se şterge 
cu buretele surplusul de chit din interiorul tubului. Pentru ca 
materialul care cade în oala de condens să nu se întărească pe 
oală, aceasta se poate acoperi cu o folie sau cu o hârtie până la 
terminarea zidirii  coşului.  După fiecare  curăţire  buretele  se 
spală cu apă. 

 



Uşa de revizie zincata ( 12 ) se fizează pe manta la 
tencuirea coşului.

 Se zideste următoarea bucată de manta din beton si 
dupa  aceea  se  lipeşte  tubul  de  şamotă.  Când  se  ajunge  la 
înalţimea primului racord de fum, se ia tubul de şamotă izolat 
cu  racord  (  14  ),  se  pune  peste  racord  izolaţia  din  vată 
minerală  de  forma  pătrată  (  15  )  şi  se  fac  trasările  pentru 
decuparea  mantalei  în  aşa  fel  încât  să  intre  în  manta  vata 
minerală. Dupa decupare se zideşte mantaua şi se lipeste tubul 
de  şamotă,  având grijă  să  se  cureţe  surplusul  de  chit  după 
fixarea racordului.

 Izolaţia de vată minerală de forma patrată cu decupare 
pentru ştuţul de racord de fum  se introduce peste ştuţul de 
racord în decuparea executată, pană la faţa mantalei.

 La trecerea coşului prin planşeul de beton, trebuie să 
existe un spaţiu de aproximativ 2 cm între manta si planşeu 
deoarece coşul la încalzire se dilată. Acest spatiu este indicat 
să se umple cu vată minerală bazaltică.

La trecerea coşului prin planşeu de lemn, spaţiul dintre 
manta  si  lemn  trebuie  sa  fie  de  cel  putin  5  cm  de  jur 
imprejurul coşului ( fig 18 ). In jurul mantalei se pune vată 
minerală de cel putin 2,5 cm grosime, iar spaţiul dintre vata 
minerală si lemn se betonează.

 Cand se ajunge cu zidirea coşului  la cota finală de 
inalţime (dupa  zidirea  ultimei  mantale),  se  pune  provizoriu 
tubul  de  şamotă  neizolat  (22),  se  masoară  in  aşa  fel  ca 
inalţimea libera ramasă deasupra mantalei sa fie de 14-20 cm, 
se  trasează  si  se  taie  tubul  de  şamotă.  Se  lipeşte  tubul  de 
şamotă pe coş. 

In  găurile  din  manta  (cele  4  găuri  din  colţurile 
mantalei)  se introduc diblurile  din plastic pentru fixare cap 
coş.  In  dibluri  se  inşurubează  cele  4  şuruburi  din  furnitura 
acoperişului. Se ia acoperişul de tablă (19) , se fixează in cele 
4  şuruburi  si  se   strang  piuliţele  de fixare.  Peste  tabla  de 
acoperiş se fixează piesa de etanşare (21). In final se lipeşte de 
ultimul tub de şamotă – sortul ceramic din varful cosului (24). 

 



                   

Mantaua se va decupa la colţurile unde se face asigurarea 
statică pentru fixarea piuliţelor pe tija filetată.
Se are în vedere ca găurile din colţurile mantalei să nu se 
obtureze cu mortar.

 

 Pentru o înălţime liberă a coşului Hk ≤ 3 m deasupra acoperişului 
este suficientă asigurarea statică în două puncte diametral opuse ale 
coşului. Aceste două asigurări trebuie să coboare minim 1 metru sub 
scaunul acoperişului.

Mod de întrebuinţare a chitului special de lipire

1 Curăţaţi şi umeziţi suprafaţa ce urmează a fi lipită.
2 Amestec: o singură măsură de apã  pentru o pungă de pudră.
3 Turnaţi apa în pungă peste pudră .
4 Inchideţi la loc punga cu ajutorul brăţării de plastic.
5 Amestecaţi conţinutul pungii timp de cinci minute.
6 Tăiaţi un colţ al pungii cu ajutorul foarfecii .
7 Aplicaţi chitul pe suprafaţa de lipit strângând în mână punga.
8 Curăţaţi cu buretele uscat excesul de chit rezultat după lipirea tuburilor .
9 Procesul de întărire a chitului începe după apoximativ 60 minute , când amestecul din pungă devine neutilizabil ( nu adăugaţi 

apă pentru fluidizare ! ).
10 Intărirea completă se face după aproximativ 24 ore.
11 Rezistenţa la apă este realizată după aproximativ 72 ore.
12 Este indicat ca lipiturile sa fie protejate la intemperii cel putin 3 zile.
13 In cazul temperaturilor exterioare sub 10°C, utilizaţi pentru amestec apă caldă. 

Pericol de înghet !!!!  Nu folosiţi când temperatura este sub 0°C.
14 Intre  0 si 5°C, încălziţi tuburile care trebuie lipite cu o lampă cu gaz ( sub 100W ).

ATENŢIE:

Evitaţi contactul prelungit cu pielea, mucoasele şi în special cu ochii. Chitul este o substanţă bazică, deci usor iritantă. 
Este indicată folosirea mănuşilor şi a ochelarilor de protectie .
Găleata de 3,5 kg conţine 5 pungi cu chit  iar cea de 5 kg, 7 pungi.   


