Koklinių krosnių ir židinių naudojimo gidas
Krosnies džiovinimas
Naujai pastatytą glazūruotų koklių krosnį ar židinį reikia džiovinti 7 paras. Pakuros
durelės ir kamino sklendė turi būti pilnai atidaryti. Patalpoje temperatūra turi būti ne
žemesnė už 10 ˚C.
Po 7 parų krosnis ar židinys, atsižvelgiant į oro temperatūrą, toliau džiovinami vienądu mėnesius, kartą į parą sudeginant 4-5 smulkias sausas malkas (apie 4x4 cm
dydžio).
Pirmą kartą kuriant krosnį ar židinį patalpą, kurioje jie stovi, reikia labai gerai vėdinti.
Pradėkite nuo nedidelės ugnies. Nenaudokite ugnies įkūrimui spirito, benzino ar kitų
degių skysčių. Ugnį patogiausia įkurti parafino degikliu arba kitu degikliu, naudojant
tris-keturias skiedras. Susipažinkite su savo naujosios krosnies ar židinio degimo
reguliavimu.
Kuriant krosnį ar židinį pirmą kartą, nestatykite ant jų jokių daiktų. Šių daiktų svoris
gali pakenkti pilnai nesutvirtėjusiam krosnies ar židinio paviršiui.
Pirmas kelias valandas jūsų koklinėje krosnyje ar židinyje turi rusenti labai maža
liepsna, tad rekomenduojama oro tiekimo sklendę maksimaliai priverti, bet
neuždaryti. Lėtai besikūrenanti krosnis geriau įkaista, lėčiau plečiasi kokliai bei
plytos, todėl neatsiranda įtrūkimų ar deformacijų. Be to, taip kūrenant iš naujojo
statinio lengviau pasišalina vanduo, kurio ką tik pastatytoje krosnyje ar židinyje būna
apie 200 l.
Jei jūsų židinys yra su metaline kapsule, pakurkite jį kelis kartus, kad išdegtų tepalas.
Kasdienis naudojimas
Ugnies įkūrimui naudokite popierių ir smulkias sausas medienos skiedreles. Įsidegus
medienai galite įdėti 2-4 vidutinio dydžio malkas. Kamino sklendę ir oro tiekimo
reguliatorių palikite atidarytus.
Įsidegus pirmoms malkoms, užpildykite malkomis 2/3 pakuros erdvės, uždarykite oro
tiekimo reguliatorių ir palikite ugnį rusenti.
Jei staigiai aprūko pakuros durelių stiklas, atidarykite durelių oro tiekimo reguliatorių
tiek, kad ugnis suintensyvėtų ir durelės nebeaprūktų.
Kai malkos visiškai sudega, kamino sklendę galite priverti, tačiau visiškai jos
neuždarykite. Tuomet šiltas oras neiškeliaus pro kaminą, o toliau šildys jūsų namus.
Naudodami koklinę krosnį ar židinį nekurkite didelės liepsnos.
Jei krosnis ar židinys ilgai nekūrenti, per kamino išvalą arba tiesiog pakuroje reikia
įkišti susuktą laikraštį ir jį uždegti. Tokiu būdu iš kamino pašalinsite susidariusį šalto
oro ir vandens garų kamštį.

Pereinamasis rudens-žiemos laikotarpis
Jei krosnis ilgai stovėjo nekūrenta (pvz., negyvenamoje sodyboje), kaminas ir pati
krosnis ar židinys gali būti sudrėkę. Uždegtu laikraščiu pašalinkite iš kamino ten
susikaupusį šalto oro kamštį ir pradėkite kūrenti nuo labai silpnos ugnies.
Kūrenant krosnį ar židinį svarbu per pakuros durelių oro tiekimo reguliatorių leisti
kuo mažesnę oro srovę – tai leis krosniai įkaisti palaipsniui, tolygiai. Priešingu atveju,
krosnyje ar židinyje susikaupusi drėgmė, nespėjusi tinkamai išeiti pro kaminą, gali
nepataisomai jį sugadinti.
Malkos
Krosnies ar židinio kūrenimui naudokite tik sausas malkas. Drėgnos malkos skleidžia
mažiau šilumos, greitai užteršia apžiūros stiklą. Be to, deginant drėgnas malkas
kamino kanalas pasidengia suodžiais bei dervomis.
Malkos ilgis turi tikti jūsų krosnies pakuros ilgiui ir pločiui. Stambios malkos dega
lėčiau ir tolygiau, tai garantuoja pastovią, ilgiau išsilaikančią šilumą. Nedidelės
malkos dega ir sudega greičiau, tai paskatina didesnį staigų šilumos išsiskyrimą.
Nenaudokite impregnuotos ar dažytos medienos. Nedeginkite jokių atliekų, o ypač
sintetinės kilmės, pvz., plastmasės. Atliekose gausu kenksmingų medžiagų, kurios ne
tik gadina krosnį, bet ir kenkia aplinkai.

