Vážený zákazníku, zákaznice
Je nám ctí, že jsi se rozhodl/la pro Želetavská kamna.
Nechť hřejí tebe i celou tvou rodinu dlouhá léta. Měj
však na paměti, že vše potřebuje své, a proto prosím
přijmi od nás želetavských několik zásad a užitečných
rad pro topení v našich kamnech.

PRVNÍ ZÁTOP
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ZÁSADY TOPENÍ
V ŽELETAVSKÝCH KAMNECH
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V každých Želetavských
kamnech nalezneš
balíček pro první zátop.

Do kamen vlož zhruba
½ dřeva z balíčku na něj
třísky a Želetavský podpal.

Otevři oba přívody
vzduchu (primárního
i sekundárního) naplno
tedy doprava, pokud
máš na kouřovodu
regulační klapku do
komína i tu plně otevři.

Zapal pomocí podpalu
a zavři dvířka kamen.
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•
Nikdy netop v kamnech nevhodným palivem,
rozhodně nepodpaluj platy od vajec nebo skořápkami od ořechů, nahromaděný plyn v ohništi může
způsobit výbuch a prasknutí skla.
• Používej jen vyschlé dřevo s minimálně 20% vlhkostí, nepoužívej k topení palety ani nějak chemicky
impregnované dřevo

Pokud je horší tah nebo
nízká inverze a kamna
špatně hoří, můžeš
ohni pomoci otevřením
dvířek tak, aby dvířka
doléhala na kamna
a vzduchová mezera
byla co nejmenší. Při
větším otevření dvířek
při zátopu budou kamna kouřit do místnosti
a mohou se při dlouhodobém otevření dvířek
i přetopit.

• Doporučujeme ti používat dřevo – buk, dub, akát,
habr
• Přikládej do kamen až když je na dně žhavý popel,
který už nehoří plamenem. Jde to snadno a kamna nebudou kouřit do místnosti.
• Při otevírání dvířek nejprve pootevři minimálně,
počkej ca 3 sekundy a pak otevři a přikládej. Zabráníš
tak masivnímu zakouření místnosti
• Při regulaci primárního a sekundárního vzduchu
doporučujeme následující postup
Při rozdělání otevřít oba přívody vzduchu na
plno – šoupátka doprava

Při prvním zátopu se
může dle typu s různou
intenzitou vypalovat
kamnářská barva, která
nepříjemně čpí do prostoru. Otevři tedy okna
i dveře a intenzivně větrej, toto vypálení může
probíhat i během druhého topení, než se barva
zcela vypálí na nejvyšší
provozní teplotu kamen.
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Jakmile vznikne na dně
kamen žhavý podklad,
který již nehoří plamenem, přilož 2. Polovinu
dřeva z našeho zátopu.

Když dřevo hoří plným plamenem pro snížení intenzity hoření jako první regulovat přívod
primárního vzduchu – vzduch pod roštem
Je-li potřeba dále regulovat intenzitu ohně, reguluj přívod sekundárního vzduchu – vzduch ve
dvířkách
Při vyhoření do žhava, nejprve přilož, zavři
dvířka a pak oba přívody vzduchu opět naplno.
Postup se opakuje, pouze rozhoření přikládky je
o mnoho rychlejší.
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Nech dohořet první
zátop, případně
můžeš pokračovat
v topení. Nezkoušej však prosím při
prvním zátopu,
co kamna „vydrží“,
přikládej proto rozumně pouze pár polínek.
Po vyhoření do žhava bez plamene můžeš
znovu přiložit, až další zátop může být intenzivnější, je to stejné jako když kvalitně zajedeš
nové auto.

