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Čistič komínů pro zařízení na spalování dřeva a uhlí 
  
 
 

 

Čistič je určen k údržbě současných moderních komínů a kouřovodů. 
Katalyticky působí na proces spalování (hoření dříví, nebo uhlí), 
zmenšuje vyvíjení sazí a dehtu. Saze a dehet nashromážděný v komíně 
se proměňují v lehce se čisticí sloučeninu.  
 
Živý oheň doma pomáhá k vytvoření tepla a pohodlí. Jenomže v krbu 
nebo kamnech oheň nebývá vždycky pěkný a plameny v komíně 
mohou být i nebezpečné. Při spalování dřeva se vytváří tuhé 
znečisťující látky a proto se při stálém používání komínu pokrývají jeho 
vnitřní stěny nánosem. Tímto se zhoršuje tah komína, a může dojít k 
jeho vyhoření.  
 
Čistič komínů – to je účinná, rychlá a zdraví neškodlivá možnost, jak 
udržet komíny v čistém stavu. Je i vynikající alternativou pro 
mechanické čištění. Čistič je směs speciálních krystalů, které při hoření 
vytváří aktivní látky, které v komíně pokrývají ploch s 
nashromážděnými sazemi, dehtem a jinými nebezpečnými látkami. 
Nános nečistot se pokrývá aktivní látkou, nahřívá se, vysychá a křehne. 
Postupně po ztrátě vlhkosti se uvolní a opadá. Odstranění 
nebezpečných látek probíhá ve dvou fázích, a to hned při aplikaci 
odchází částice spolu s kouřem a odsypávají se. Další fáze probíhá 
během dalšího zatopení v krbu, nebo kamnech. Tato procedura trvá při 
aktivním používání komínu až několik týdnů, kdy množství 
nebezpečných látek v komínu podstatně klesá, a tím se významně 
snižuje riziko vyhoření komínu.  
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Komíny se při užívání 
kamen a krbů pokrývají 

vrstvou sazí, dehtu a 
dalšími  škodlivými 

usazeninami. 
  

Čistič komínů tyto 
vrstvy usazenin 

pokrývá aktivními 
látkami. 

Vrstvy pokryté těmito 
látkami vysychají, 

křehnou a opadávají. 
 

Aktivní účinek 
čistícího prášku trvá 

několik dnů, 
čistícího polena až 

týdnů. 
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Čistící poleno 1,1 Kg  - používejte pro čištění 

krbů a kamen zhruba jednou za 30 dnů (v případě, 

že se krb nebo kamna používají každý den). 

Vyndejte čistič komínu z krabičky, ale nevybalujte 

ho z papírového sáčku. Položte sáček s čističem do 

zahřátého a ještě teplého krbu nebo kamen (kvůli 

zajištění lepšího tahu) a zapalte oba okraje 

papírového sáčku. Po použití zatopte jednou 

obvyklou dávkou paliva.  

 

DOPORUČENÍ:  „Pro krbové vložky a kamna větších 
rozměrů a do otevřených krbů“ 

 

 
 
 

Čistící prášek 1kg  - Vysypat 1 až 2 naběračky do 

zařízení (krb, kamna, kotel) a to tak, že se prášek 

dává do rozehřátého spotřebiče, když oheň 

pohasne, a jen žhne - při velké intezitě hoření by 

došlo k velmi rychlému spálení a tím krátkému 

účinku. Následně se zařízení opět roztopí větší 

intenzitou, minimálně jedním přiložením. Na 

začátku se doporučuje používat prostředek vždy při 

zapálení ohně. Po deseti použitích prostředek 

používejte na každé 4 až 5 roztopení zařízení. 
  

DOPORUČENÍ: „Pro krbové a kamnové vložky 
s výměníkem. Aplikovat 2x za topnou sezónu.“ 

 

 

 

 

 

Čistící sáček - 0,5kg  - Vhodit 1 až 2 balíčky do 

zařízení (krb, kamna, kotel) a to tak, že se prášek 

dává do rozehřátého spotřebiče, když oheň 

pohasne, a jen žhne - při velké intezitě hoření by 

došlo k rychlému spálení a tím velmi krátkému 

účinku. Následně se zařízení opět roztopí větší 

intenzitou, minimálně jedním přiložením. Na 

začátku se doporučuje používat prostředek vždy při 

zapálení ohně. Po deseti použitích prostředek 

používejte každé 4 až 5 roztopení zařízení. 

 
DOPORUČENÍ: „Pro krbové a kamnové vložky 
s výměníkem. Aplikovat 2x za topnou sezónu.“ 
 


