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PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ
KOMÍNOVÝCH ŠACHET A PRŮCHODEK

MESSY SAVE ENERGY SYSTEM
Hlavní přednos systému SAVE ENERGY
❶ Nejedná se o přídavnou izolaci
Prvky SAVE ENERGY řeší, komplexně, bezpečné a funkční začlenění komínu do staveb, zejména dřevostaveb
a energe cky úsporných budov. Nejedná se tedy jen o přídavnou izolaci pro napojení parotěsné fólie, ale o požárně
bezpečnostní, izolační prvky, které řeší i další požadavky kladené na současné, moderní budovy.

❷ Nemění se vlastnos /zatřídění komínu
Komín, šachtou nebo průchodkou, jen prochází, takže se nemusí měnit zatřídění komínu, tak jak by to bylo v případě
přidání další vrstvy přídavné izolace. Komín má nadále deklarovanou bezpečnou vzdálenost od hořlavých konstrukcí.
Použi m prvků SAVE ENERGY dojde k vymezení této předepsané, bezpečné vzdálenos .

❸ Vzduchová mezera
Požární zkoušky opakovaně potvrdily nezanedbatelný vliv jednostranně uzavřené vzduchové mezery mezi pláštěm
komínu a komínovou průchodkou. Díky této vzduchové mezeře dochází, při zachování tlakové těsnos , k významnému
snížení teplot v izolovaných konstrukcích.

❹ Fixace ke stavbě, ne ke komínu
Všechny komponenty SAVE ENERGY se vždy ﬁxují k nosným stavebním konstrukcím, nikoli ke komínu.
Opro přídavným izolacím, které se lepí na komín, v případě použi SAVE ENERGY, nevzniká žádný problema cký
nosný spoj, který by se mohl časem poškodit.

❺ Cer ﬁkovaný a prověřený výrobek
Systém SAVE ENERGY je na českém trhu používán od roku 2015 a je odzkoušen na stovkách realizací ve spolupráci
s předními dodavateli dřevostaveb a energe cky úsporných domů. V letech 2017, 2020 a 2021 prošel produkt
zkušebními testy a měřením v laboratoři ČVUT UCEEB a při požárních zkouškách získal o požární odolnost I30/E60/EI30.

Správným použi m systému SAVE ENERGY
lze splnit všechny požadavky na současné budovy
Prodejce:

☑ Těsný prostup obálkou budovy
☑ Napojení parotěsné zábrany
☑ Vymezení bezpečné vzdálenos od hořlavých konstrukcí
☑ Omezení tepelných zisků a tepelných ztrát
☑ Stabilizace teplot uvnitř komínu
☑ Omezení tepelných mostů
☑ Vyřešení problému povrchové dotykové teploty
☑ Návaznost na krbové obestavby
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