
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1. lépés 
 

Készítsen két 75 cm magas tartó falat. Ez 

esetben a kemence padozata 110 cm 

magasan helyezkedik majd el. Ezekre 

helyezzen / készítsen 15 cm vaslemez 

beton teherhordó födémet. 

 

2. lépés 
 

A födémre készítsen könnyű gázbeton 

elemekből, vermikulitből vagy könnyített 

duzzasztott beton anyagú elemekből egy 

15 cm magas vízszintes szintet. 

 

3. lépés 
 

Az így készített felületen helyezze el a 
kemence torok ívet a füst elvezetővel. 

 

 

7. lépés 
 

Miután benedvesítette a kupola 

elemek közötti réseket, vigyen fel 5 

cm vastag Refrax-ot a teljes 

felületre. Ha jobb hőszigetelést 

szeretne, javasoljuk, hogy vigyen fel 

6 cm Refrax-ot a teljes felületre. 

Szélesebb kemencék esetén 

használjon vékony dróthálót a 

Refrax felvitelekor.  

. 

 
 

 

8. lépés 
 

A Refrax, réteget követően termikusan hő 

szigetelni kell a kemencét. Ehhez 

helyezzen a felületre többrétegű kerámia 

szálas szigetelő anyagot. A gyártó ajánlása 

szerint minimálisan 2/4 cm vastagságban. 

Ezután helyezzen erre még 10/15 cm 

vastagságban vermikulitet, kőzetgyapotot 

vagy más duzzasztott szigetelő anyagot, 

mely elviseli a magas hőmérsékletet.      

. 

 
. 

9. lépés 
 

Ha szeretné megtartani a kemence 

gömbsüveg alakú formáját, akkor miután 

felhelyezett a szigetelésre egy fém hálót, 

vakolja be azt 3/4 cm vastagon 

misunggal / homok, cement és víz 

keveréke)..  

 
 
 
 
 
 
 

4. lépés  5. lépés 6. lépés 

 
Nedvesítse be a felületet és egy fogazott 

spatulával kenje be azt vékonyan Refrax 

habarccsal, a kemence padozat elemek 

elhelyezéséhez. 

 
 

Nedvesítse be a padozatot alkotó elemek 

közötti hézagokat, majd Refrax-al töltse fel a 

réseket. Figyeljen arra, hogy a hézagok 

szintje, enyhén alacsonyabb legyen a 

padozatot alkotó elemek szintjénél. Ezzel 

elkerülhetjük, hogy a kemence lapát 

megakadjon a padozaton. A padozat elemek 

és a kemence kupola fala közötti helyet 

hagyja változatlanul, azt ne malterozza be.     

Miután elhelyezte a kemence kupola 

elemeit, ellenőrizze, hogy minden elem a 

helyén van-e és jól illeszkedik-e. 

 

 
 
 

a  b 

 
 
10. lépés 

  

 
 

Ha a kemencét kültérien telepítjük, azt meg kell védeni az esőtől, az időjárás viszontagságaitól és a nedvességtől. 

Megjegyzés: A kemence az “a” kép szerinti kupolával lett telepítve  de a végső dizájn és kinézet a vevő ízlése 

szerint alakítható ki (mozaik, tégla stb.). Minden esetben ajánlott hő és tűzálló anyagok használat akkor is 

amikor a “b” ábra szerinti kialakítást választjuk. ,  

   

ALFA PIZZA AGYAGKEMENCÉK BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA 
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