Nekūrenkite krosnies esant atidarytoms
pakuros durelėms.
Nejunkite dūmų kanalų į vėdinimo kanalus.
Nepalikite be priežiūros kūrenamų krosnių,
židinių ir neleiskite jų prižiūrėti mažamečiams
vaikams.
Nedžiovinkite ir nelaikykite degių medžiagų
arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų ir jų
vamzdynų.
Aprūpinkite gyvenamąjį namą, garažą 4 kg
talpos gesintuvu. (Atinkamai 150 m2 ploto
reikalingas vienas 4 kg gesintuvas, didesniam
plotui reikalingas didesnės talpos arba du
gesintuvai).
Pastatuose su mansardomis pastoges
atitveriančiose konstrukcijose reikia įrengti
liukus 0,6 x 0,8 m.
Plytų dūmtraukio (kamino) viršų (0,2 m
aukščiu) reikia apsaugoti nuo kritulių. Ant
dūmtraukių draudžiama įrengti stogelius,
deflektorius ar kitokius dūmų kanalų antgalius.
Kiekvienoje sodyboje rekomenduojama turėti
pristatomas kopėčias, siekiančios statinio stogą,
o ant stogo rekomenduojama įrengti kopėčias,
siekiančias stogo kraigą.
Nelaikykite kuro (malkų ir kitų degių
medžiagų) arčiau kaip 1 m nuo pakuros.
Neįkurkite krosnies ypač degiais ir degiais
skysčiais (pvz. benzinu ir t.t.).
Ties krosnies pakura degias ir sunkiai degias
grindis reikia apsaugoti 70x50 cm nedegia
medžiaga.
Draudžiama dujinių prietaisų degimo
produktų šalinimo vamzdžius jungti prie
vėdinimo kanalo arba dūmtraukio, prie kurio
prijungti kietojo kuro katilai, krosnys ar židiniai.
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ŠILDYKIME
NAMUS
SAUGIAI

Kiekvienam šildymo įrenginiui tikslinga
įrengti atskirą kanalą dūmtraukyje arba, reikalui
esant, numatyti naują dūmtraukį (pavyzdžiui, jei
šildymo įrenginys yra toli nuo esamo).
Degias grindis prie židinio reikia užkloti
nedegia medžiaga, kurios plotis būtų 50 cm, o
ilgis į abi puses po 15 cm viršytų židinio angos
plotį.
Prieš šildymo sezoną ir ne rečiau kaip kartą į
tris mėnesius valykite dūmtraukius nuo suodžių.
Palėpėse juos nubalinkite, aprūkusios vietos rodo
dūmtraukio nesandarumą. Nesandėliuokite
palėpėje šalia dūmtraukio degių medžiagų.
Dūmtraukius įsirenkite vertikalius, be pakopų.
Molio plytų kaminų sieneles darykite ne
plonesnes kaip 120 mm, karščiui atsparaus
betono – 60 mm, ketinių ir plieninių vamzdžių –
4 mm, nerūdijančio rūgščiai atsparaus plieno –
0,6 mm. Metalinius dūmtraukius įrenkite
atitinkančius LST EN 1856:2009 (D).
Nuo dūmtraukių išorinio paviršiaus iki degių
stogo konstrukcijų palikite šiuos atstumus:
130 mm - nuo plytinių, betoninių, izoliuotų,
keraminių ir metalinių dūmtraukių
250 mm – nuo neizoliuotų keraminių.
Dūmtraukiai turi būti pastorinti tose vietose,
kuriose jie praeina pro degias (medines) pastato
perdangas (1 pav.). Tose vietose dūmtraukio
sienelės turi būti ne plonesnės kaip 250 mm. Be
to, tarp dūmtraukio ir degių pastato konstrukcijų
dedamas ugniai atsparių medžiagų sluoksnis.
Neturint izoliacinių medžiagų, tarpą tarp degių
pastato dalių ir dūmtraukio kanalo vidinės
sienelės būtina padidinti iki 380 mm.

Prie vieno dūmtraukio kanalo viename bute
leidžiama prijungti du šildymo įrenginius,
esančius viename ar skirtinguose pastato
aukštuose. Įvadai į kanalą turi būti išdėstyti ne
arčiau kaip 0,5 m atstumu kanalo aukščio
atžvilgiu.
Dūmtraukio kanalų skerspjūviai,
priklausomai nuo šildymo įrenginio šiluminio
galingumo, turi būti ne mažesni:
140x140 mm – esant šiluminiam
galingumui iki 3,5 kW,
140x200 mm – esant šiluminiam
galingumui nuo 3,5 kW iki 5,2 kW,
140x270 mm – esant šiluminiam
galingumui nuo 5,2 kW iki 7,0 kW.
Apvalių dūmtraukių kanalų skerspjūvio
plotas turi būti ne mažesnis negu anksčiau
nurodytų stačiakampių kanalų plotas.
Dūmtraukio aukštis nuo apatinio degiklio iki
dūmtraukio viršaus turi būti ne mažesnis kaip 5
metrai.
Dūmtraukių aukštis virš pastato stogo turi
būti:
a) ne žemiau kaip 0,5 m virš plokščio stogo;
b) ne žemiau kaip 0,5 m virš stogo kraigo arba
parapeto, kai dūmtraukis yra 1,5 m nuo kraigo ar
parapeto (skaičiuojant pagal horizontalę);
c) ne žemiau už kraigą ar parapetą, kai
dūmtraukis yra 1,5 – 3,0 m nuo kraigo ar
parapeto;
d) ne žemiau linijos, nuvestos žemyn nuo
kraigo 100 kampu į horizontą, kai dūmtraukis yra
daugiau kaip 3 m nuo kraigo (žiūr. 2 pav.)
Krosnių dūmų kanalus prjungti prie
dūmtraukių (kaminų) leidžiama ne ilgesniais
kaip 400 mm dūmų vamzdžiais.

(1 pav.).

(2 pav.).

