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Häid nõuandeid 

Kamina tüüp: 

Nord NI-22 – D 2000 
 
Teraskorsten: 

Võib paigaldada teraskorstna keskosa nihutades. 
 
Soemüür: 

Soovitatakse Nordmur elemente (6,5 cm paks) 
Kui müürite traditsioonilisel viisil, peab paksus 
olema vähemalt 10 cm (Scanpor – Leca) 
 
Soemüüri mõõdud: 

Laius 89 
Külgpaigaldus  72 
Kõrgus 157 
 
Raamistiku kaal:  135 
 
Mõõdud: 

Kõrgus 157 
Sügavus 60 
 

 
Põrandaplaat 

Tulekindlast materjalist põrandaplaat 
miinimumsügavus 30 

Sobitamine 

Soovitame sobitada kamin esialgselt paika enne, 
kui selle korstna külge kinni müürite. 
 

Liim 

Pulberliim segatakse veega, kuni konsistents 
sarnaneb pehmele võile. Eeliseks on, kui niisutad 
betoonpindu veega enne, kui alustad. (Kasuta 
selleks švammi) Nii eemaldad tolmu ja 
kindlustad parema nakkumise. 
 

Värvimine 

Värvida võib päev pärast paigaldamist. Kasuta 
lateksvärvi ja kui tahad struktuursemat, siis sega 
keraamilise plaadi liimi värvi sisse.  
 

Kiltkivibetooni ja marmori käsitlemine 

Puhasta plaadid lahja seebiveega ja eemalda kõik 
liimijäägid. Kiltkivibetooni saab värskendada, 
kui see on luitunud. Triipe Ruivina marmoris 
saab täita hariliku pliiatsi pliiga. 
 

Praod 

Tavaliselt vajuvad uued majad esimeste aastate 
jooksul üsna suurel määral, lisaks tõmbuvad kõik 
betoonelemendid kuni 15 kuu jooksul kokku. 
Selle tulemusena võib sinu elementkamin 
elementide, soemüüri ja korstna vahelistest 
ühendustest praguneda. See on täiesti normaalne 
ja muretsemiseks pole põhjust.  
 

Toimi järgmiselt 

Kasuta kaminat mõne kuu jooksul. Kui see 
praguneb, tõmba näiteks kruvikeerajaga üle prao 
(et vuugitäitele ruumi teha) ning eemalda 
tolmuimejaga kogu tolm. Pihusta 
akrüülvuugitäidet prakku ning tasanda mass 
seebiveega niisutatud sõrmeotsaga. Mõne 
ööpäeva pärast võib vuugi üle värvida. 
 

Väikesed kahjustused 

Transportimisel võib kamin pika ja konarliku tee 
tõttu pisut viga saada. Seda saab väga hästi 
tavalise keraamilise plaadi liimiga parandada. 
Kui pragu on sügav, soovitatakse pahteldada 2 
korda, et vältida vajumist. Väiksemaid pragusid 
ja ebatasasusi pahtelda pahtlilabida või harjaga, 
mõne aja pärast võid pinna tasandada näiteks 
niiske švammi  või pahtlilabidaga. 
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NI-22 ca paigaldus 

Kesksuitsutoru vahemaa põrandast on ca 103 
cm, kuid täpse vahemaa saad kamina esialgsel 
paigaldamisel.  
Toru tõuseb ca 10 kraadi suitsulukust 
korstnani. 

 
 
 
Vajalik soemüür 

Minimaalne kamina laius, ideaalne Nordmuriga 
90 cm 
 

 
Miinimum 72 cm 

 
Maksimaalne sääst korstna puhul on 20 cm 

Välimise korstnaelemendi sisse augu tegemiseks 
võid kasutada kirvest, või ka meislit ja haamrit. 
Auk tehakse täpselt nii suur, kui vaja suitsutoru 
keermega otsa paigaldamiseks korstnatoru vastu.  
Isolatsiooni lõikad ära noaga.  
Korstnatoru ennast pead käsitlema ettevaatlikult 
ning auku tehes puuri täpselt joont mööda nii, et 
suitsutoru keermega ots kataks ilusti. 
 
Kasuta tunnustatud suitsutoru ja keermega otsikut. 

 
 
Juhul, kui kamin paigaldatakse puitpõrandale, 
peab selle all olema vähemal 0,9 mm paksune 
metallplaat.  
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Kesksuitsutoru kõrguse saad 
kamina esialgsel paigaldamisel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elemendid liimitakse omavahel 
kokku ning tagaseina külge 
tsementliimiga või 
akrüülvuugitäitega. 
 
 
 
 
 
Juhul, kui kamin paigaldatakse 
puitpõrandale, peab põrand 
olema kaetud metallplaadiga. 
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