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WAŻNA WIADOMOŚĆ • PROSZĘ PRZECZYTAĆ! Produkty należy stosować prawidłowo. 

Firma IKO nie ponosi odpowiedzialności za przecieki lub defekty spowodowane 

nieodpowiednim nałożeniem lub nieprawidłowym przygotowaniem powierzchni do  

pokrycia gontem, bądź niezapewnieniem prawidłowej wentylacji zgodnie z minimalnymi  

wymogami norm budowlanych. Należy sprawdzić wszystkie odpowiednie kodeksy 

budowlane, minimalne wymogi budowlane oraz wymagania przed nałożeniem 

tych produktów według instrukcji stosowania podanych na tym opakowaniu. Należy 

zachować ostrożność przy składowaniu produktu na pochyłych dachach.

EdgeSeal

NACHYLENIE DACHOWE: Nigdy nie należy nakładać gontów asfaltowych na dach o pochyleniu 
poniżej 2:12. W przypadku pochyleń od 2:12 do mniej niż 4:12 (NISKI SPADEK), patrz specjalne  
wymagania dotyczące podkładu podane niżej. 

Instrukcja stosowania

P O L S K I
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• To zastosowanie dotyczy instalowania gontów 

laminowanych odsłoniętych na 6 cali (152 mm) lub mniej. 

Przy stosowaniu produktu EdgeSeal z 3-zakładkowymi 

pasami gontów, pierwszy rząd gontów ułożony przy 

krawędzi okapu musi być złożony z drugorzędnych 

pasów gontów startera, takich jak Leading Edge Plus 

firmy IKO lub podobnych. Należy sprawdzić w lokalnym 

wydziale budownictwa, czy są jakieś ograniczenia na 

danym obszarze.

• Zgodnie z dobrą praktyką pokrywania dachu, należy 

nakładać EdgeSeal gdy temperatura powietrza wynosi 

od 45ºF do 120ºF (7ºC do 49ºC).

• Nie należy zdejmować górnej błony uwalniającej zanim 

gonty będą gotowe do nałożenia. Zbyt wczesne zdjęcie 

błony uwalniającej z EdgeSeal zmniejszy przyklejanie 

produktu do gontów. 

KROK 1:  

PRZYGOTOWANIE POSZYCIA DACHU: Poszycie musi być 

gładkie, twarde, czyste, suche i mocno przytwierdzone 

gwoździami.  Poszycie z paneli drewnianych ma być 

KROK 1-2

Ochraniacz przed wodą 
i lodem

Metalowy okapnikPoszycie dachu

klasy zewnętrznej, zgodnie z wymaganiami kodeksu 

budowlanego. Panele muszą być ze sklejki o grubości co 

najmniej 3/8 cala lub o grubości co najmniej 7/16 cala bez 

okleiny. Przygotować powierzchnię usuwając wszelkie 

gwoździe, zanieczyszczenia lub kurz. Nie zaleca się 

instalowania gontów asfaltowych na wstępnie przyciętej 

tarcicy (w tym poszycia z desek/na zakładkę), gdyż może 

to spowodować problemy z wyboczeniem i może nie być 

objęte odpowiednią ograniczoną gwarancją dotyczącą 

gontów asfaltowych.

KROK 2:  

ZABEZPIECZENIE POSZYCIA:  ANałożyć produkty chroniące 

przed lodem i wodą, takie jak IKO StormShield® Ice & Water 

Protector, zgodnie z wymaganiami kodeksu budowlanego 

i instrukcją producenta, tak, aby długość 1/4 cala do 3/4 cala 

wystawała poza okapy i rozciągała się na co najmniej 24 cale 

na dach od pionowej projekcji wewnętrznej płaszczyzny ściany 

zewnętrznej. IKO zaleca stosowanie produktów chroniących 

przed lodem i wodą we wszystkich sytuacjach, jednak jeśli 

lokalny kodeks lub norma nie wymaga żadnej ochrony przed 

lodem i wodą, należy zamiast nich położyć pierwszy rząd 

podkładu tak, aby wystawał poza okap na 1/4 cala do 3/4 cala. 

UWAGA:  Jako sposób uszczelnienia całej połaci dachu można 

położyć na całą połać produkty chroniące przed lodem i 

wodą spełniające wymagania  ATSM D1970. Należy zapewnić 

odpowiednią wentylację dachu i wymagany przepływ 

powietrza na strychu. Niektóre lokalne wydziały budownictwa 

(np. okręgi Miami-Dade i Broward na Florydzie) zabraniają 

stosowania samoprzylepnych membran nakładanych 

bezpośrednio na połać dachową. Należy sprawdzić w 

lokalnym wydziale budownictwa, czy są na danym obszarze 

jakieś ograniczenia i zawsze sprawdzać lokalne kodeksy na 

okoliczność wymagań dotyczących podkładu.
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KROK 3:  

 

PODKŁAD: Nałożyć podkład, taki jak produkt chroniący 

przed lodem i wodą, filc nasycony asfaltem, lub 

podkład syntetyczny taki jak  Stormtite™ firmy IKO, w 

poziomych rzędach w górę dachu, stosując co najmniej 

3-calowe zakładki boczne, 6-calowe zakładki końcowe 

i 24-calowe przesunięcie zakładek końcowych, zgodnie 

z wymaganiami lokalnego kodeksu budowlanego.  

Przyciąć arkusz, aby dopasować do końcowego 

rzędu na szczycie. Wymagana jest jedna warstwa 

filcu nasyconego asfaltem (lub równoważnik) na 

całe poszycie, aby spełnić wymogi ognioodporności 

ASTM E 100 klasy A, co może być wymagane lokalnym 

kodeksem budowlanym. 

NISKIE NACHYLENIE: Dla dachów o nachyleniu mniejszym 

niż 4:12 do 2:12 należy nakładać podkład w kolejnych rzędach, 

zakładając następny arkusz na poprzedni na 19 cali z co 

najmniej 6-calowymi zakładkami końcowymi i 24-calowym 

przesunięciem zakładek końcowych, do potwierdzenia 

z wymaganiami lokalnego kodeksu budowlanego. 

Alternatywnie można położyć jedną warstwę produktu 

chroniącego przed lodem i wodą na całe poszycie dachu 

zgodnie z instrukcją producenta.  

KROK 3

Metalowy okapnik

Podkład
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KROK 4-9

KROK 4:  

 

POŁOŻYĆ OKAPNIK WZDŁUŻ OKAPÓW I KRAWĘDZI 

BOCZNYCH: Położyć metalowe okapniki bezpośrednio 

na poszycie lub na produkt chroniący przed lodem i wodą 

wzdłuż okapów, stosując rozstaw gwoździ o ok. 12 cali (305 

mm) od siebie z zakładkami na co najmniej 2 cale. Okapnik 

powinien wystawać na 1/2 cala poniżej poszycia i rozciągać 

się wstecz na dach na co najmniej 2 cale. Przy krawędzi 

bocznej dachu zainstalować produkt chroniący przed lodem 

i wodą przed zainstalowaniem okapnika. Należy sprawdzić 

lokalne kodeksy budowlane pod kątem wymagań na 

danym obszarze.  
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Ochraniacz przed 
wodą i lodem

Metalowy okapnik

Poszycie dachuMetalowy okapnik Podkład

Rzędy gontów EdgeSeal przy okapie 
nałożony na podkład i 
okapnik.

EdgeSeal przy 
krawędziach 
bocznych 
dachu nałożony 
na podkład i 
okapnik.

Nałożyć EdgeSeal przy zakładce czołowej, aby uszczelnić 
odsłoniętą krawędź boczną. Wysunąć EdgeSeal na co najmniej 
2 cale poza zakładkę czołową w górę nachylenia dachu. 

Zakładka czołowa 
+ 2 cale 

KROK 5:  

 

INSTALOWANIE EDGESEAL PRZY OKAPIE: Odpowiednio 

umieścić produkt EdgeSeal równo z zewnętrzną krawędzią 

metalowego okapnika na okapie lub tak, aby wystawał 

najwyżej na 1/4  cala. Po umieszczeniu EdgeSeal ostrożnie 

zdjąć dolną błonę uwalniającą i zastosować mocny nacisk 

wzdłuż całej długości rolki. Zdjąć górną błonę uwalniającą 

dopiero wtedy, gdy będą układane gonty wzdłuż okapu. 

Zaczynając nową rolkę wykonać zakładkę na co najmniej 6 cali. 

UWAGA: Jeśli przyleganie do podłoża (np. górnego kołnierza 

okapnika) jest minimalne, należy zastosować primer asfaltowy 

ASTM D41 dla zapewnienia optymalnego przyklejenia. Primer 

musi być suchy przed nałożeniem EdgeSeal.  
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KROK 6:  

 

INSTALOWANIE EDGESEAL PRZY KRAWĘDZIACH 

BOCZNYCH DACHU: At Po umieszczeniu podkładu i 

okapnika, odpowiednio umieścić przy krawędzi dachu 

produkt EdgeSeal, tak aby zachodził na rząd startera 

okapnika na co najmniej 3 cale (76 mm) (lub w dół okapu) i 

był ułożony równo z zewnętrzną krawędzią metalu okapnika 

na krawędzi bocznej dachu lub wystawał poza nią najwyżej 

na 1/4 cala. Po umieszczeniu EdgeSeal ostrożnie zdjąć dolną 

błonę uwalniającą i zastosować mocny nacisk wzdłuż całej 

długości rolki. Zdjąć górną błonę uwalniającą dopiero wtedy, 

gdy będą układane gonty wzdłuż krawędzi bocznej dachu. 

Zaczynając nową rolkę wykonać zakładkę na co najmniej 

6 cali. UWAGI: Jeśli przyleganie do podłoża (np. górnego 

kołnierza okapnika) jest minimalne, należy zastosować 

primer dla zapewnienia optymalnego przyklejenia. Primer 

musi być suchy przed nałożeniem EdgeSeal. 

• Aby zapewnić zgodność z dokumentem NOA dla Miami 

Dade, należy umieścić odcięte odcinki  produktu EdgeSeal 

(lub szczeliwa ASTM C920) w zakładce czołowej, między 

kolejnymi rzędami, aby uszczelnić odsłonięty fragment 

krawędzi bocznej dachu. Odcięte odcinki muszą być 

wysunięte na co najmniej 2 cale poza zakładkę czołową, w 

górę nachylenia dachu.

KROK 7:  

 

INSTALACJA EDGESEAL W KOSZU DACHOWYM: Aby 

zapewnić zgodność z dokumentem NOA dla Miami 

Dade, należy zastosować odcięte odcinki  produktu 

EdgeSeal lub szczeliwa ASTM C920 do uszczelnienia 

odsłoniętej krawędzi kosza. Gonty należy nakładać 

na wierzch EdgeSeal. UWAGA: IKO zaleca stosowanie 

produktu EdgeSeal do uszczelniania gontów kosza 

dachowego w każdej sytuacji. Jednak jeśli lokalny 

kodeks lub norma tego nie wymaga można zamiast tego 

przejść od razu do następnego kroku. 

KROK 8:  

 

Bezpośrednio przed położeniem każdego gonta zdjąć 

błonę uwalniającą z górnej strony produktu EdgeSeal, aby 

odsłonić górną warstwę kleju. 

KROK 9:  

 

Nałożyć gonty asfaltowe według pisemnej instrukcji 

stosowania dostarczonej przez producenta gontów. Firma 

IKO zaleca instalowanie gontów jak najszybciej, aby pomóc 

zapobiec ewentualnym uszkodzeniom membran produktu 

EdgeSeal. Dla wszystkich zastosowań połączenia stykowe i 

wycięcia pierwszego rzędu gontów muszą być przesunięte 

o 4 cale (100 mm) lub więcej w stosunku do połączeń 

stykowych produktu EdgeSeal.


