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INSTRUKCJA WYMIANY USZCZELEK TURBOKOMINKA 

 

UWAGA: Przed wykonaniem wszystkich czynności należy zabezpieczyć miejsce pracy, a w 

szczególności podłoże taśmą i folią malarską. 

Zaleca się wykonywanie wszystkich czynności po uprzednim opróżnieniu i wyczyszczeniu komory 

spalania. 

 

 

1. Wymiana uszczelki w drzwiczkach szybowych i drzwiczkach popielnika ( drzwiczki 

popielnika tylko w ramach żeliwnych) 

 

Wymianę uszczelek drzwiczek szybowych zaleca się wykonywać przy zdemontowanej szybie    

kominkowej. 

1.1. Usunąć starą uszczelkę i oczyścić rowek ze zużytego silikonu na całym obwodzie ramki 

drzwiczek. Do tego celu można użyć przykładowo śrubokrętu lub kawałka pręta o odpowiednim 

przekroju oraz papieru ściernego. 

1.2. Wypełnić rowek na całym obwodzie ramki drzwiczek niewielką ilość silikonu 

wysokotemperaturowego znajdującego się w tubce w zestawie. 

1.3. Delikatnie ułożyć sznur na silikonie lekko dociskając***. Nadmiar sznura odciąć. 

1.4. Zebrać nadmiar silikonu, który może wypłynąć po dociśnięciu sznura. 

1.5. Z wyczuciem domknąć drzwiczki szybowe i pozostawić na 5-10 minut. 

1.6. Otworzy drzwiczki szybowe, zebrać lub odciąć nadmiar silikonu, który ewentualnie może 

wypłynąć po dociśnięciu sznura. 

 

*** W przypadku jeżeli otrzymali Państwo 2 sznury: fi 6 mm + fi 10 mm o jednakowej 

długości, należy najpierw wkleić sznur fi 6 mm, a na niego nakleić sznur fi 10 mm 

(dotyczy ramki szybowej niektórych modeli z ramą stalową) 
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2. Wymiana uszczelki pod szybą (uszczelka płaska jednostronnie klejąca): 

 

W celu wymiany uszczelki (taśmy) pod szybą należy wykonać następujące czynności: 

 

Dla szyb montowanych od wewnątrz ramy: 

2.1. Odkręcić 4 wkręty przy blaszkach mocujących szybę do ramki drzwiczek (w przypadku ram 

żeliwnych) 

Lub 

Odkręcić wkręty przy listwach kątowych mocujących szybę do ramki drzwiczek (w przypadku 

ram stalowych) 

 

Dla szyb montowanych po zewnętrznej stronie ramy (szyby z czarnym dekorem):  

2.2. Odkręcić wkręty przy listwach kątowych mocujący szybę do ramki drzwiczek (w przypadku ram 

stalowych) 

UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie docisnąć zbyt mocno blaszek przy 

wykręcaniu - niebezpieczeństwo pęknięcia szyby 

2.3. Wyciągnąć blaszki lub listwę kątową. 

2.4. Wyjąć szybę przytrzymując, aby nie wypadła. 

2.5. Ostrożnie zdjąć szybę i odłożyć w bezpieczne miejsce. 

2.6. Usunąć starą taśmę uszczelniającą. Oczyścić pozostałości kleju i nieczystości drobnoziarnistym 

papierem ściernym. 

2.7. Z nowej taśmy zdjąć osłonę zabezpieczającą klej. Nakleić nową taśmę na oczyszczone miejsce. 

2.8. Ostrożnie umieścić szybę w ramce drzwiczek, tak aby przylegała do uszczelki, przytrzymując ją 

do czasu dokręcenia blaszek lub listw mocujących. 

2.9. Za pomocą wkrętów zamontować 4 blaszki trzymające szybę lub w przypadku ram stalowych 

listwy kątowe. 

 

*** Do mocowania szyby nie używamy klejów, silikonów itp. Szyba przylega bezpośrednio 

do uszczelki i jest przytrzymywana za pomocą listw kątowych lub blaszek mocowanych 

wkrętami. 
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