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WYMAGANE NARZĘDZIA: 
Marker, nóż, piła do wycinania otworów, 
śrubokręt z końcówką krzyżakową

WYMAGANE PRODUKTY: 
Zestaw montażowy kominka SIGNUM 
(skład zestawu podany poniżej)

+

+
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Kominek SIGNUM 
z wymienną górną częścią 
konstrukcyjną

A - Osłona złączki 
z gwintem

D - Wspornik 
podstawy 125

B – Gumowa tuleja 
doszczelniająca

C1 - Przedłużka

G - Giętki przewód  
przyłączeniowy

C2 - Pierścień zatrzaskowy

        Wskazówka: 
 
Zestaw zawiera części A-G. Zaznaczenie poszczególnych części kolorami służy 
jedynie lepszej wizualizacji. Produkty są wytwarzane w kolorze czarnym.

!

E - Mufa redukcyjna
F - Uszczelka

Adapter uszczelniający

lub



Wyciąć otwór w izolacji/szalunku za pomocą 
noża lub piły wzdłuż krawędzi wyciętego otworu 
w membranie wstępnego krycia.

Wsunąć krawędź membrany wstępnego krycia 
w szczelinę wspornika podstawy (D) i nałożyć ją na 
wspornik wykonując obrót wspornikiem o 360 st. 
w prawo (rysunek 4a).

Rysunek 4b obrazuje poprawnie zamocowany 
wspornik podstawy (D).
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Określić miejsce mocowania kominka SIGNUM 
na dachu. 

Na podstawie miejsca mocowania kominka 
SIGNUM ustalić miejsce montażu adaptera. 

Od wewnętrznej strony przewodu kominka 
SIGNUM zaznaczyć markerem położenie przewodu 
wentylacyjnego.

Korzystając z dostarczonego szablonu lub 
pierścienia zatrzaskowego C2, zaznaczyć pozycję 
otworu/przejścia dla adaptera.

Wyciąć otwór w membranie wstępnego krycia 
w miejscu oznaczenia za pomocą ostrego noża 
i usunąć ją (rysunek 2a).
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Przedłużka (C1) jest już wstępnie zamontowana.

Umieścić zmontowany pierścień zatrzaskowy (C2) 
z osłoną (A) i uszczelką (B) na wsporniku podstawy 
(D), a następnie lekko nacisnąć, aż do usłyszenia 
kliknięcia pierścienia zatrzaskowego.

Uwaga: W przypadku montażu membran wstępnego 
krycia marki CREATON należy ściśle przestrzegać 
wytycznych przedstawianych w instrukcjach montażu 
tych produktów.
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W przypadku mniejszych średnic rur przyłącza 
domowego można zastosować mufę redukcyjną (E) 
dla średnic 120/100/90 mm. Mufę redukcyjną (E) 
wraz z uszczelką (F) nasunąć na wspornik podstawy 
(D) i sprawdzić szczelność połączenia. 

Uwaga: Szczelne nałożenie uszczelki (F) na mufę 
redukcyjną (E) wpływa na prawidłowe funkcjonowanie 
instalacji.

Przy zastosowaniu giętkiego przewodu 
przyłączeniowego (G) usunąć mufę redukcyjną (E)  
z uszczelką (F). Giętki przewód przyłączeniowy 
należy nasunąć na wspornik podstawy i zamocować 
z wykorzystaniem obejmy zaciskowej za pomocą 
śrubokręta. 
 
Sprawdzić szczelność dopasowania. 

W przypadku zastosowania giętkiego przewodu 
przyłączeniowego (G) montaż adaptera 
doszczelniającego (A-D) do membrany wstępnego 
krycia przebiega tak samo (rys. 4-5). 
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Widok z przestrzeni poddasza. Należy upewnić 
się, że kąt przełamania giętkiego przewodu 
przyłączeniowego wynosi minimum 95 stopni 
względem płaszczyzny pionowej. Zapewni to 
prawidłowe odprowadzenie ewentualnych 
skroplin lub przedostającej się wilgoci.

Wskazówka: Giętki przewód przyłączeniowy 
CREATON nadaje się do podłączenia kominków 
odpowietrzających o średnicy DN 100 mm i DN 
125 mm. Dzięki przewężeniu na końcu giętkiego 
przewodu przyłączeniowego możliwe jest 
podłączenie rur o DN 100/90/70 mm. 
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Przykręcić czapkę ceramiczną (gwint prawy). 
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Umieścić kominek SIGNUM w adapterze.

Uwaga: Należy upewnić się, że dolna część kominka 
ceramicznego jest wsunięta centralnie w adapter dla 
zapewnienia szczelności.
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Wykończenie czapką ceramiczną. 

Sposób aletrnatywny: Wykończenie przykręcaną 
płaską nasadką dołączoną do zestawu (rys 12a).
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Uwaga: 

Należy stosować się do wymagań zawartych  
w przepisach krajowych oraz w normach krajowych 
i europejskich (jak np. DIN lub EN). 

Instalator jest odpowiedzialny za obróbkę 
i montaż wyrobów zgodnie z instrukcją montażu, 
a w konsekwencji za szczelność pokrycia 
dachowego.

Firma CREATON Polska nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody powstałe 
w wyniku nieprawidłowego montażu.
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Uwaga: 

Aby uniknąć uszkodzeń kominków wentylacyjnych 
oraz odpowietrzających pod wpływem osuwającego 
się śniegu w przypadku każdego kominka 
montowanego na połaci dachu w odległości 
przewyższającej 1 m licząc od górnej krawędzi połaci 
dachu (kalenica, naroże, kosz dachowy, krawędź 
pulpitowa) lub jakiejkolwiek przeszkody wystawionej 
powyżej połać dachu (komin, mur ogniowy)  
i tym samym przejmującej ciężar osuwającego 
się śniegu należy zamontować element ochrony 
przeciwśnieżnej w najbliższym możliwym rzędzie 
dachówek bezpośrednio powyżej kominka.

!

13


