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ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨੋਟ: Pਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਕੇਵਲ ਹਿੱਪ ਐਂਡ ਰਿੱਜ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਵਜਂੋ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ 
ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 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, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਂੈਦੇ। ਇਸ ਰੈਪਰ ’ 
ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਪਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਮਾਰਤੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ, ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਲਾਉਣ ਬਾਰ ੇ ਹਿਦਾਇਤਾ ਂ 

ਆਈਸ ਐ ਂਡ ਵਾਟਰ ਪਰ੍ ਟੋ ਕੈਟਰ

ਪ ੰ ਜ ਾ ਬ ੀ 
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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” (9.5 ਮਿ.ਮੀ.) ਮੋਟੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 
7/16” (11 ਮਿ.ਮੀ.) ਮੋਟੇ ਨਾਨ-ਵੀਨੀਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 
ਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨਲ ਲੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਨਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਲੈਪ/ਬੋਰਡ ਡੈੱਕ 
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਫਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਸਫਾਲਟ ਸ਼ਿੰਗਲ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ 
ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕਦਮ 2:  

 

ਈਵਾਂ (EAVES) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰਾ (Drip Edge) ਲਗਾਓ:  
ਈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਤੂ ਦੇ ਬਣੇ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈੱਕ ਉੱਤੇ 
ਲਗਾਓ, ਮੇਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਲਗਭਗ 12”(305 ਮਿ.ਮੀ.) ਹੋਵੇ।.

ਕਦਮ 3:  

 

ਈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਈਵਾਂ ਨੰੂ 1/4” (6.35 ਮਿ.ਮੀ.) ਤਂੋ ਲੈਕੇ 3/4” (19 ਮਿ.ਮੀ.) 
ਤੱਕ ਓਵਰਹਂੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ 
ਦਾਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਤਂੋ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24”(610 ਮਿ.ਮੀ.) 
ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ IKO ਦੀ ਗੋਲਡਸ਼ੀਲਡ ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲਗਾਓ।

ਕਦਮ 4:  

 

ਝਿੱਲੀ (membrane) ਨੰੂ 10’ ਤਂੋ 15’ (3 ਮੀ. ਤਂੋ 4.5 ਮੀ.) ਤੱਕ ਦੀਆਂ 
ਲੰਬਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ-ਰੋਲ ਕਰੋ। 

ਕਦਮ 1-4
ਛੱਤ ਦਾ ਡੈੱਕ

ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ 
ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ

ਧਾਤੂ ਦਾ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰਾ
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ਕਦਮ 5:  

 

ਰਿਲੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 45° ਦੇ ਕੋਣ ’ਤੇ ਕੱਟੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਤਰ ਵਿੱਚ 
ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਲੇਸਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 
ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਜਦ 
ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਾਂ ਸਿਰ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। . 

ਕਦਮ 6:  

 

ਰੋਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜਿਵਂੇ ਕਿ ਚਿਤਰ 
ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚਂੋ ਨਾ ਕੱਟੋ। 

ਕਦਮ 7: 
 

ਲੇਸਦਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 6” (15 ਸੈ.ਮੀ.) ਰਿਲੀਜ਼ 
ਪੇਪਰ ਦੀ ਪਰਤ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਰਿਲੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਝਿੱਲੀ ਲਗਾਏ 
ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਤਾਰੋ। 

ਕਦਮ 5

ਕਦਮ 6

ਕਦਮ 7

Release Paper
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ਕਦਮ 8:  

 

ਰਿਲੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੰੂ ਖਿੱਚ੍ਹੋ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਝਿੱਲੀ ਨੰੂ 
ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਝਿੱਲੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ 
ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਣ ਤਂੋ ਬਚੋ। ਝਿੱਲੀ ਡੈੱਕ ਨਾਲ 
ਚਿਪਕ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਦਮ 9:  

 

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਓਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ 
ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ੍ਹਕੇ 
ਉਤਾਰ ਦਿਓ। 

ਕਦਮ 10:  

ਮਟ: ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੋਲ੍ਹੋ ਕਿ 
6”(152 ਮਿ.ਮੀ.) ਦਾ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਨਾ 
ਉਤਾਰੋ। 3’–6’ (1-2 ਮੀ.) ਤੱਕ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। 5 – 9 ਤੱਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ 
ਦੁਹਰਾਓ। ਜੇ ਦੋ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕੋਰਸ ਲੈਪ ਲਾਈਨ ਉੇੱਤੇ 
ਨਿਚਲੇ ਕੋਰਸ ’ਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 11:  

 

ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6” (15 ਸੈ.ਮੀ.) ਅਤੇ ਰੋਲ 
ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚਿਪਕਾਓ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਰਸ ਵਾਲੇ ਲੈਪਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ 24” (61 ਸੈ.ਮੀ.) ਦੂਰ ਸਥਿਤ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਕਦਮ 8

ਕਦਮ 9

ਕਦਮ 10-11

6”
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ਛੱਤ ਦੇ ਘੱਟ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ: ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡਸ਼ੀਲਡ 
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਜਿਸਨੂੰ 
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਿੰਗਲ 
ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ।

ਘਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀਆਂ: ਝਿੱਲੀ (membrane) ਨੂੰ 4’ (1.2 ਮੀ.) ਤੋਂ 6’ 
(1.8 ਮੀ.) ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ, ਨੀਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6”(15 ਸੈ.ਮੀ.) ਤੱਕ ਓਵਰਲੈਪ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਰਿਲੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪਰਤ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ 
ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਜਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਾਹਰ 
ਵੱਲ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ ਦਬਾਕੇ ਥਾਂ-
ਸਿਰ ਲਗਾਓ।

ਝਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਆਈਸ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ: ਝਿੱਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਈਸ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ,ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਾਅ 
ਵਾਧਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24”(61 ਸੈ.ਮੀ.) ਦੂਰ ਹੋਵੇ।

ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਵਾਂ ਉੱਤੇ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਤੇ ਰੇਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ 
ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ


