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Klasyfikacje ogniowe 

Oznaczenie w 

krajowym systemie 

klasyfikacyjnym 

Klasyfikacja według EN 13501 - 1 

Klasa podstawowa Klasy dodatkowe 

Wydzielanie dymu Płonące krople 

Niepalne A 1 - - 

A 2 s1, s2, s3 D0 

Niezapalne A 2 s1, s2, s3 d1, d2 

B s1, s2, s3 d0, d1, d2 

Trudno zapalne C s1, s2, s3 d0, d1, d2 

D s1 d0, d1, d2 

Łatwo zapalne D  s2, s3 d0, d1, d2 

E - - 

E - D2 

F właściwości nie określone 

NIEPALNE                  PALNE                      PALNE (nieklasyfikowane) 



Klasyfikacje ogniowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  

„w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie” zawartym w dzienniku Ustaw nr 75 poz. 690 z 2002 r.,  

(z późniejszymi zmianami), materiały łatwo zapalne nie mogą stykać się z 

kominem spalinowym.  

Odległość tych materiałów określa  § 265. 4. :  

„Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz  

przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych,  

nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m,  

a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce  

albo równorzędną okładziną — co najmniej 0,15 m.” 

 

 

Równorzędną okładziną może być wełna mineralna  

o ciężarze własnym min. 0,3 kN/m³ - klasa ogniowa A1 . 



Instrukcja dla kominów spalinowych 

Po ułożeniu membrany 
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300 – 330 mm 
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ok.30 mm 

 na dolnej stronie klej butylowy 

Do wykonania bezpiecznego połączenia MWK 

z murowanym kominem spalinowym lub  

dymowym  trzeba przygotować miękką blachę 

aluminiową np. : 1050H42. Oprócz tego może  

być  jeszcze stan utwardzenia H44 lub H46. 

Elementem łączącym tak przygotowaną taśmę 

będzie pasmo butylu o szerokości 1 – 1,5 cm. 

Butyl mocujemy od spodniej strony  

taśmy aluminiowej według rysunku : 
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Po ułożeniu membrany 

– przycinamy ją  
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Po zmierzeniu odcinamy 

potrzebny kawałek i 

nacinamy go 
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Po nacięciu zaginamy 

na kominie 
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Przed przymocowaniem 

odklejamy pasek  

osłony  

uszczelniającej taśmy 

butylowej 
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Przed przymocowaniem 

odklejamy pasek  

osłony  

uszczelniającej taśmy 

butylowej 
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Po ułożeniu pierwszego 

dolnego pasa 

przymierzamy pas 

boczny 
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     Po ucięnciu nacinamy i 

zaginamy pas boczny.  
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     Przed zagięciem klina 

obcinamy ostrą 

końcówkę 
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     Przed zagięciem klina 

obcinamy ostrą 

końcówkę 
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     Widok z dołu 

od okapu 
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     Blacha jest miękka  

i  

daje się zaginać palcami 
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     Blachę można  

również łatwo formować 

trzonkiem młotka 



Instrukcja dla kominów spalinowych 



Instrukcja dla kominów spalinowych 



Instrukcja dla kominów spalinowych 

Blachę podkładamy  

pod naciętą membranę  
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Odwiniętą membranę 

zaklejamy  
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Szczelność połączenia 

Zdjęcie od spodu 


