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INSTRUKCJA MONTAŻU

WYMAGANE NARZĘDZIA: 
Wałek dociskowy, nożyczki/ nóż,  
wkrętarka, nożyce do blachy

WYMAGANE PRODUKTY: 
taśma kominowa CREPFORM/ CREPFORM PLUS 
300mm/ 450mm, listwa kominowa alumioniowa, wkręty z uszczelką, 
uszczelniacz z aplikatorem, płyta do wykonania podbudowy

Odpowiednio dociąć, oczyścić, ułożyć i zamontować 
dachówki  w dolnej i bocznych częściach komina.

Dociąć odcinek taśmy kominowej 
CREPFORM/ CREPFORM PLUS (szerokość rolki 
300 mm) długości równej szerokości komina dodając 
naddatek 30 cm (po 15 cm z każdej ze stron).

Przyłożyć odcinek taśmy kominowej w miejscu 
planowanego montażu.

Naddatek po obu stronach komina zagiąć pod 
kątem prostym w górę, wzdłuż linii jego boków.

Usunąć folię zabezpieczającą.

Przykleić taśmę kolejno do powierzchni komina 
a następnie do dachówek.

Uformować taśmę tak, żeby w jak największym 
stopniu przylegała do powierzchni dachówek.

Odcinki boczne taśmy przyłożyć do boków komina.
Odrysować wycięty wcześniej kształt łuków obróbki 
przedniej.

Dociąć narożnik obróbki bocznej wzdłuż odryso-
wanych linii z uwzględnieniem naddatku wysokości 
około 1,5 cm. Usunąć folię zabezpieczającą. 
Przykleić taśmę kolejno do boku komina 
a następnie do powierzchni dachówek.

W zgiętej bocznej części taśmy za pomocą 
nożyczek wyciąć łuk pozostawiając rąbek 
wysokości około 2 cm.
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Uformowany 1,5 cm naddatek rąbka obróbki 
bocznej przefalcować i starannie przykleić 
do obróbki przedniej.

Obróbkę tylnych narożników komina wykonać 
w ten sam sposób jak w przypadku narożników 
przednich.

Na tylnym odcinku taśmy odrysować kształt łuku 
obróbki bocznej.

Wykonać cięcie wzdłuż odrysowanej linii 
uwzględniając naddatek wynoszący ok. 1,5 cm.

Usunąć folię zabezpieczającą.

Przykleić taśmę kolejno do ściany komina 
a następnie do podbudowy.

Naddatek rąbka obróbki bocznej przefalcować 
i starannie przykleić do obróbki bocznej.

Tylną krawędź taśmy zagiąć tworząc rąbek 
uniemożliwiający przedostanie się wody poza 
obróbkę.

Ułożyć i zamocować dachówki powyżej linii 
komina.

Wykonać podbudowę komina ze sztywnej płyty 
(np. MDF) w jego tylnej części. Uwzględnić spadek 
na jedną lub dwie strony komina.

Dociąć odcinek taśmy (szerokość rolki 450 mm) 
o długości równej szerokości tylnej ściany komina 
z naddatkiem 30 cm (15 cm na każdą ze stron).
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Dorysować oraz dociąć listwę wykończeniową 
na odcinki odpowiadające długości każdego 
z boków.

Górną krawędź listwy zabezpieczyć wysokiej 
jakości uszczelniaczem (np. na bazie poliuretanu) 
na całkowitej długości obrysu komina.  

Odcinki listew przymocować do boków komina 
za pomocą odpowiedniej długości wkrętów 
montażowych  z gumową uszczelką.
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