
             
          

                     
                           

              
                       

       
                    

   

 

                 

BETONOVÁ ZÁKLADNA

  

       
       

     
       

    

 

    

      
       

        
       

      
 

       
       

       
 

       
       

       
 

   

         

      

       
Připravte vystuženou betonovou 
desku o síle alespoň 20 cm. Izolujte
proti vlhkosti.

IZOLAČNÍ VRSTVA

 

IZOLAČNÍ BETON

       

 MINERÁLNÍ VLNA

 

         
   

         
        

      

OMÍTKA

         
        

      

 

FINÁLNÍ ÚPRAVA

        
      

    PROFESIONÁLNÍ PEC NA PIZZU ZIO CIRO
 

                 
                     

                                      Pro zajištění správné funkce pece je potřeba dodržovat několik pravidel:
 Nerozdělávejte oheň v peci dříve než za 20 dnů od dokončení instalace a nechte pec přirozeně vyschnout. Zabrání se tak poškození pece expanzí  

materiálu. Po vysušení použijte po dobu 4-6 hodin grilovací brikety, malý ohýnek nebo horkovzdušný ventilátor k vysušení zbylé vzdušné vlhkosti.            
 

 
 

          

Další den můžete pec roztopit na požadovanou teplotu postupným pomalým přikládáním. Vyhněte se zpočátku velkým plamenům způsobených 

       
papírem nebo větším množstvím tenkého dřeva. Tenké praskliny jsou běžným projevem žáruvzdorného betonu bez vlivu na funkčnost pece. 

 

       
      

 

 

  

      

   
 

Vytvořte vrstvu z pórobetonových 
tvárnic (např. Ytong) o síle nejméně 
12 cm.

Vyznačte si na izolačních tvárnicích
správnou polohu pečící plochy. Tenkou
vrstvou k nim díly pečící vrstvy přilepte.
Ujistěte se, že jsou díly v rovině a sázecí
lopata o ně nebude zadrhávat.
Vyplňte i mezery mezi jednotlivými díly
pečící plochy. Nikdy nevyplňujte dilatační
mezeru mezi pečící plochou a klenbou!

PEČÍCÍ PLOCHA

Tenkou vrstvou žáruvzdorné malty k 
sobě slepte jednotlivé díly klenby. 
Zabraňte vytečení přebytečného 
množství malty dovnitř pece. Vyplňte 
maltou i vnější část zámků klenby. 
Nelepte spodní část klenby pece k 
pórobetonu.   

INSTALAČNÍ NÁVOD

Přes celou klenbu pece vytvořte 12 až 15 cm 
silnou vrstvu izolačního betonu ze směsi 
cementu a expandovaného jílu frakce 3 až 8 mm. 

Obalte pec minerální vlnou nebo keramickou
rohoží tak, aby se vytvořila vrstva 5 až 10 cm.
Izolační rohož upevněte pletivem.

Nebude-li mít pec jiné obezdění, celou pec 
včetně dílu pro odkouření, omítněte běžnou 
omítkou nebo maltou. 

V závislosti na tom, kde bude pec používána, 
zvolte vhodnou finální povrchovou úpravu. 
Pec může být opatřena štukem a barvou ne
bo obložena mozaikou.
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KLENBA PECE




