
                               ПАМЯТКА ПОКУПЦЯ 

 

Правила користування камінними (пічними) дверцятами 

 
1. Камінна (пічна) дверка призначена для монтажу в камін (пічку), який(а) працює на 

дерев’яному паливі. Використання вугілля або будь-якого іншого виду палива 

заборонено.  

2. При виборі дров пам’ятайте, що краще горить тверда, добре висушена деревина, а 

саме деревина: граба, дуба, ясеня, берези, в’яза та бука. 

3. Менш щільна деревина м’яких і хвойних порід дає більше вогню, але менше тепла. 

Це деревина сосни, ялини, тополі та липи. 

4. Радимо використовувати листяні породи деревини, так як вони містять менше смоли, 

ніж хвойні (наприклад ялина, сосна і т.п.). Великий вміст смоли в хвойних породах 

деревини спричиняє швидке забруднення димоходу та закопчення оглядового скла. 

5. Для топки каміна (печі) категорично забороняється використовувати: 

 дерево, яке було просякнуте, забарвлене або склеїне 

 ДСП, пластик або кольорові журнали 

 використовувати легко займисті і горючі рідини такі як: бензин, спирт, масла 

 будівельне сміття 

6. При використанні забороненного палива: 

 виділяється соляна кислота або важкі метали, які небезпечні для 

навколишнього середовища і можуть пошкодити не тільки камінну (пічну) 

дверку, а також спричинити руйнування цегляної кладки. 

 Внаслідок надмірно - високого термічного навантаження руйнується  

структура порошкової фарби, змінюється колір порошкової фарби, 

нержавійки, латуні, міді на дверцятах. 

7. Гарантія не поширюється на камінні (пічні) дверцята, які були пошкоджені 

внаслідок неправильного використання палива.   

8. При монтажі пічної або камінної дверки необхідно дотримуватися експлуатаційних 

вимог, а саме: 

 При монтажі дверки в піч – глибина камери згорання повинна бути не менше 

70 см. 

 При монтажі дверки в камін – глибина  камери згорання повинна бути 2/3 від 

висоти, але не менше ніж 33 см. При мінімальній глибині довжина дров 

повинна бути не більше 25 см. 

9. При закладці дров в топку печі (каміна) відстань від дров до скла дверки повинна 

бути не менше 13 см. 

10. Обовязковим є встановлення ущільнюючого шнура між дверкою і цегляною 

кладкою, для забезпечення нормального розширення дверки при нагріванні в печі 

(каміні). 

11. Обовязковим є монтаж дверки на анкера, які йдуть в комплекті з подальшим 

шприцуванням вогнетривким герметиком червоного кольору з вогнетривкістю не 

менше 300 градусів. 

12.  Гарантія не поширюється на камінні (пічні) дверцята: 

 які були пошкоджені внаслідок неправильного монтажу. 

 які були встановлені в муровані печі (каміни) з недотриманням 

експлуатаційних вимог. 




