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ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ! ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਤਹ ’ਤੇ ਛੱਤ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ 
ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਂ ਵਾਸਤੇ, IKO ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਰੈਪਰ ’ਤੇ 
ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਪਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ, ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਢਲਾਣਦਾਰ 
ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਧਾਂਕ ਲਾਕੇ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।

EdgeSeal

ਛੱਤ ਦੀ ਢਲਾਣ: ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਫਾਲਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ 2:12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਓ। 2:12 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 4:12 ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ (LOW SLOPE) ਵਾਸਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। 

ਲਾਉਣ ਬਾਰ ੇ ਹਿਦਾਇਤਾ ਂ 
ਪ ੰ ਜ ਾ ਬ ੀ 
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• ਇਹ ਉਪਯੋਗ 6” (152 ਮਿ.ਮੀ.) ਜਾਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਮੀਨੇਟ 
ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 3-ਟੈਬ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਐੱਜਸੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ਿੰਗਲ 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ IKO ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਐੱਜ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਲ ਦਾ 
ਕੋਰਸ ਈਵ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 
ਕੋਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ।

• ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਥਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਜਸੀਲ (EdgeSeal) ਨੂੰ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਓ ਜਦ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 45ºF 
ਅਤੇ 120ºF (7ºC ਅਤੇ 49ºC) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ। 

• ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ 
ਨੂੰ ਨਾ ਉਤਾਰੋ। ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਐੱਜਸੀਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ 
ਇਸਦੇ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਅ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਦਮ 1:   
 

ਛੱਤ ਦੇ ਡੈੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ:  ਡੈੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਾਫ਼, 
ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਖਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਡੈੱਕ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗਰੇਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਪੈਨਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3/8" 

ਕਦਮ 1-2

ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ

ਧਾਤੂ ਦਾ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰਾਛੱਤ ਦਾ ਡੈੱਕ ਮੋਟੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7/16" ਮੋਟੇ ਨਾਨ-ਵੀਨੀਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ 
ਵੀ ਮੇਖਾਂ, ਮਿੱਟੀ, ਜਾਂ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਯਾਮੀ ਲੰਬਰ 
(dimensional lumber)  (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਲੈਪ/ਬੋਰਡ ਡੈੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 
’ਤੇ ਐਸਫਾਲਟ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 
ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਫ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸਫਾਲਟ ਸ਼ਿੰਗਲ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰੰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਕਦਮ 2:   
 

ਡੈੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਧਕ ਲਗਾਓ, ਜਿਵਂੇ ਕਿ IKO StormShield® ਆਈਸ 
ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਰ, ਜੋ ਈਵਾਂ ਤਂੋ 1/4” ਤਂੋ ਲੈਕੇ 3/4” ਤੱਕ ਓਵਰਹਂੈਗ ਕਰੇ ਅਤੇ 
ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਾਅ ਵਾਧਰੇ ਤਂੋ ਪਰ੍ਹੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ 
ਵੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24” ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।  IKO ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ 
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਧਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ 
ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਾਂ ਮਿਆਰ ਕੋਈ ਬਰਫ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਧਕ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ 
ਅੰਡਰਲੇਅਮਂੈਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹ ਈਵਾਂ ਤਂੋ 1/4" ਤਂੋ ਲੈਕੇ 
3/4" ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਓਵਰਹਂੈਗ ਕਰੇ।

ਨੋਟ:  ਸਮੁੱਚੇ ਡੈੱਕ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ, ATSM D1970 ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਫ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਛੱਤ ਦੇ ਡੈੱਕ ਉੱਤੇ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹਵਾਦਾਰੀ 
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇ। 
ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਆਮੀ-ਡੇਡ 
ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਵਾਰਡ ਕਾਊਂਟੀਆਂ) ਛੱਤ ਦੇ ਉਛਾੜ (sheathing) ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਵੈ-ਚਿਪਕੂ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ 
ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਨਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 
ਕੋਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਕੋਡ ਦੇਖੋ।
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ਕਦਮ 3:  

 

ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ: ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3” ਸਾਈਡ ਲੈਪਾਂ, 6” ਇੰਡ ਲੈਪਾਂ, ਅਤੇ 24” ਇੰਡ ਲੈਪ ਆਫਸੈੱਟਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲੇਟਵੇਂ ਦਾਅ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਫ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਰੋਧਕਾਂ, ਐਸਫਾਲਟ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਫੈਲਟ, ਜਾਂ IKO ਦੇ StormtiteTM ਵਰਗੀ 
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਓ।  ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਫਿੱਟ 
ਬੈਠਣ ਲਈ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ASTM E108 ਕਲਾਸ A ਫਾਇਰ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਐਸਫਾਲਟ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਫੈਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਰਤ) 
ਸਮੁੱਚੇ ਡੈੱਕ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਢਲਾਣ: ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
4:12 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2:12 ਤੱਕ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
6” ਵਾਲੇ ਇੰਡ ਲੈਪਾਂ ਅਤੇ 24” ਇੰਡ ਲੈਪ ਆਫਸੈੱਟ ਨਾਲ 19” ਤੱਕ ਓਵਰਲੈਪ 
ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ ਲਗਾਓ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਮੁੱਚੇ 
ਡੈੱਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ 
ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਹਰੀ ਪਰਤ ਲਗਾਓ। 

ਕਦਮ 3

ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ

ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ



IKO® EdgeSeal™  |   ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ   |   ਪੰਜਾੀ   |   ਪੰਨਾ 4, ਕੁੱਲ ਪੰਨ 3

@ ਕਾਪੀਰਾਈਟ 06/20   |   340020

ਕਦਮ 4-9

ਕਦਮ 4:   

 

ਈਵਾਂ (EAVES) ਅਤੇ ਰੇਕਾਂ (RAKES) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰਾ (Drip 
Edge) ਲਗਾਓ:  ਈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਤੂ ਦੇ ਬਣੇ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਡੈੱਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2” 
ਲੈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਲੱਗਭਗ 12” (305 ਮਿ.ਮੀ.) ਹੋਵੇ। ਡ੍ਰਿਪ 
ਕਿਨਾਰਾ ਉਛਾੜ (sheathing) ਦੇ ਹੇਠਾਂ 1/2” ਤੱਕ ਵਾਧਰਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਵਾਪਸ ਛੱਤ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2” ਤੱਕ ਆਵੇਗਾ। ਰੇਕ ਉੱਤੇ, ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ 
ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 
ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇਖੋ।

H
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P 
+ 

2”
 

ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ

ਧਾਤੂ ਦਾ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰਾ

ਛੱਤ ਦਾ ਡੈੱਕਧਾਤੂ ਦਾ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰਾ ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ

ਸ਼ਿੰਗਲ ਕੋਰਸ ਈਵਾਂ ’ਤੇ ਐੱਜਸੀਲ ਜੋ ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ ਅਤੇ 
ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੇਕਾਂ ’ਤੇ ਐੱਜਸੀਲ ਜੋ 
ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ ਅਤੇ 
ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ 
ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੇਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈੱਡਲੈਪ ’ਤੇ ਐੱਜਸੀਲ ਲਗਾਓ। 
ਐੱਜਸੀਲ ਨੂੰ ਢਲਾਣ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈੱਡਲੈਪ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2" 
ਤੱਕ ਵਧਾਓ।

ਹੈੱਡਲੈਪ  + 2" 

ਕਦਮ 5:  

 

ਐੱਜਸੀਲ ਨੰੂ ਈਵ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ: ਐੱਜਸੀਲ ਨੰੂ ਈਵ ਉੱਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਧਾਤੂ ਦੇ 
ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਚਾ ਕੇ ਜਾਂ 1/4” ਤੱਕ ਓਵਰਹਂੈਗ ਕਰਕੇ ਲਗਾਓ। 
ਜਦ ਐੱਜਸੀਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਉਤਾਰ 
ਦਿਓ ਅਤੇ ਰੋਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖਤ ਦਬਾਅ ਪਾਓ। ਉੱਪਰਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ 
ਕੇਵਲ ਓਦਂੋ ਉਤਾਰੋ ਜਦ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੰੂ ਈਵ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਰੋਲ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰੋਲ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਂੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6” ਦਾ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੋ। 

ਨੋਟ: ਜੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਫਲਂੈਜ) ਨਾਲ 
ਚਿਪਕਾਅ (adhesion) ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚਿਪਕਾਅ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ASTM D41 ਐਸਫਾਲਟ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਐੱਜਸੀਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
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ਕਦਮ 6:  

 

ਐੱਜਸੀਲ ਨੂੰ ਰੇਕ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ: ਰੇਕ ਉੱਤੇ, ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰੇ 
ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਐੱਜਸੀਲ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਈਵ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟਰ ਕੋਰਸ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3” (76 
ਮਿ.ਮੀ.) (ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਈਵ ਤੱਕ) ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੇਕ ਉੱਤੇ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ 
ਧਾਤੂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਜਚਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 1/4” ਤੱਕ ਓਵਰਹੈਂਗ ਕਰੇ। 
ਜਦ ਐੱਜਸੀਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ 
ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰੋਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖਤ ਦਬਾਅ ਪਾਓ। ਉੱਪਰਲੀ 
ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਕੇਵਲ ਓਦੋਂ ਉਤਾਰੋ ਜਦ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰੇਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਰੋਲ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6” 
ਦਾ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੋ। 

ਨੋਟ-ਕਥਨ: • ਜੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ 
ਫਲੈਂਜ) ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਅ (adhesion) ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ 
ਚਿਪਕਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਐੱਜਸੀਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। • 
ਮਿਆਮੀ ਡੇਡ NOA ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐੱਜਸੀਲ (ਜਾਂ ASTM C920 
ਸੀਲੈਂਟ) ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਲੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 
ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੀਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ, ਢਲਾਣ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈੱਡਲੈਪ ਤੋਂ 
ਪਰ੍ਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2” ਤੱਕ ਵਾਧਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਕਦਮ 7:   

 

ਐੱਜਸੀਲ ਨੂੰ ਘਾਟੀ (Valley) ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ: ਮਿਆਮੀ ਡੇਡ NOA ਦੀ ਤਾਮੀਲ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐੱਜਸੀਲ ਜਾਂ ASTM C920 ਸੀਲੈਂਟ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜਿਆਂ 
ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਜਸੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਵਿਸਤਾਰ C” ਦੇਖੋ। 
ਨੋਟ: ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 
IKO ਐੱਜਸੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਜਾਂ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।

ਕਦਮ 8:   

 

ਹਰੇਕ ਸ਼ਿੰਗਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਐੱਜਸੀਲ ਦੇ 
ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਪਰਲੀ ਚਿਪਕੂ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇ।  

ਕਦਮ 9:   

 

ਐਸਫਾਲਟ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ 
ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਓ। IKO ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ 
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਜਸੀਲ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 
ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਟ ਦੇ ਜੋੜ 
ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਊਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਜਸੀਲ ਦੇ ਬੱਟ 
ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ 4” (100 ਮਿ.ਮੀ.) ਆਫਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


