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Instrukcja stosowania

P O L S K I

WAŻNA WIADOMOŚĆ • PROSZĘ PRZECZYTAĆ! Produkty należy nakładać prawidłowo. 

Firma IKO nie ponosi odpowiedzialności za przecieki lub wady wynikające z niewłaściwego 

nałożenia, niewłaściwego przygotowania powierzchni przeznaczonej do pokrycia gontem 

lub niezapewnienia odpowiedniej wentylacji zgodnie z wymogami minimalnych norm 

dotyczących budynków. Przed nałożeniem tych produktów należy sprawdzić wszystkie 

obowiązujące przepisy budowlane, minimalne normy dotyczące budynków oraz wymagania.  

Należy zachować ostrożność podczas składowania produktu na nachylonych dachach.
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Instrukcja dotyczy 1-warstwowego stosowania produktu 

Roof Fast Cap. Potrzebny jest jedynie ten produkt (cap). 

W zastosowaniach dwuwarstowych należy nałożyć ten 

produkt (cap) po nałożeniu produktu podkładu (base).

UWAGA: W przypadku nakładania 2-warstwowego pokrycia  

dachu, gdy pierwszą warstwą jest Roof-Fast 95 Base, a  

górną warstwą jest Roof-Fast Cap, należy wykonać instrukcje  

nakładania Roof-Fast 95 Base dla pierwszej warstwy. Nałożyć  

górną warstwę Roof-Fast Cap rozpoczynając od Kroku 13.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA NAKŁADANIA: Podczas  

pracy w upalne dni i/lub przy intensywnym nasłonecznieniu,  

przed usunięciem błony uwalniającej należy pozostawić 

produkt przez kilka minut w cieniu w celu ochłodzenia. 

KROK 1:  

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: Poszycie dachu musi  

być czyste, gładkie i wolne od ostrych wystających elementów.

• Powierzchnie metalowe i murowane muszą zostać 

zagruntowane. W przypadku wymiany dachu należy usunąć  

dotychczasowy materiał dachu, odsłaniając zadowalające 

poszycie lub odpowiednią gładką, zagruntowaną powierzchnię.  

W przypadku wymiany dachu należy usunąć dotychczasowy  

materiał dachu, odsłaniając odpowiednie poszycie lub 

zagruntowaną powierzchnię.

• Przed nałożeniem produktu Roof-Fast upewnić się, że 

wszystkie zagruntowane powierzchnie są całkowicie suche. 

Przestrzegać czasu suszenia gruntu (primera) asfaltowego 

podanego przez producenta primera asfaltowego. Nie nakładać 

produktu Roof-Fast na gonty ani inne pokrycia dachu o 

granulowanej powierzchni. Jeśli powierzchnia podkładu nie  

jest płaska, może dojść do powstania luk, powodujących 

problemy z nakładaniem. Te problemy z nakładaniem 

mogą skutkować brakiem wodoodporności dachu.

NAKŁADANIE – KRAWĘDZIE OKAPÓW I 
SZCZYTÓW

KROK 2: 

 

Wykończyć całe poszycie dachu i deski czołowe.

KROK 3: 

 

Odciąć pas startera produktu Roof-Fast Cap (można również 

użyć Roof-Fast 95 Base/IKO GoldShield) szerokości około 

12 cali (305 mm). 

UWAGA: 12-calowy pas startera zakłada, że pozioma 

metalowa listwa okapnika ma szerokość 3 cali (76 mm), 

a pionowa przednia powierzchnia metalu okapnika ma 

długość 2-1/2 cala (64 mm) z 30-stopniowym skosem na 

1/2 cala (13 mm) na najniższej krawędzi, aby odprowadzać 

wodę od budynku.

KROK 4: 

 

Umieścić pas startera granulowaną stroną w dół, tak aby 

było około 9-1/2 cala (241 mm) na poziomej powierzchni i 

2-1/2 cala (64 mm) na przedniej powierzchni pionowej. 

UWAGA: Nie zdejmować błony uwalniającej do chwili 

rozpoczęcia nakładania produktu Roof-Fast.
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KROK 5:  

 

Naciąć błonę uwalniającą na szerokość okapnika i przybić na  

miejsce gwoździami dachowymi. Umocować pas startera  

przybijając gwoździami produkt Roof-Fast 6 cali (152,4 mm)  

mierząc od środka do środka i rozstawnie w obrębie 

pierwszych kilku cali od krawędzi pochyłości wstępującej i 

12 cali (305 mm) mierząc od środka do środka na pionowej 

powierzchni czołowej.

UWAGA:  

Produkt Roof-Fast musi być ułożony płasko na poziomej 

powierzchni, aby uniknąć wyboczeń i luk. Przed 

przymocowaniem na zewnętrznej powierzchni czołowej 

należy zagiąć Roof-Fast możliwie ciasno wokół krawędzi 

dachu.

KROK 6:  

 

Usunąć naciętą błonę uwalniającą. Założyć okapnik mocując 

o 4 cale (102 mm) mierząc od środka do środka, rozstawnie  

w obrębie pierwszego cala krawędzi pochyłości wstępującej. 

Rozstaw powinien być co 1 cal (25 mm). Mocowanie metalu  

okapnika na powierzchni czołowej nie jest zalecane. Należy  

zadbać o zagruntowanie poziomego kołnierza metalu okapnika.  

UWAGA:  

Jeśli dach nie ma ścian bocznych krawędzi szczytów, 

należy przejść do kroku 13.

KROK 5

Roof Fast Cap 
Stroną z  
granulatem do

Deska czołowa

Przygotowane 
poszycle dachu

9-1/2 cali

2-1/2 
cali

12 cali

Gwoździe 
dachowe, rozstaw 
6 cali (152,4 mm)

KROK 6

Usunąć naciętą 
błonę uwalniającą. 
Zainstalować 
okapnik mocując 
co 4 cale (102 
mm) od środka do 
środka, w układzie 
rozstawnym, w 
obrębie pierwszego 
cala krawędzi 
wznoszącej.

Zagruntować 
spód okapnika 
i pozostawić do 
wyschnięcia.
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KROK 7:  

 

W przypadku wymiany dachu, starannie usunąć boczne 

wykończenia lub osłony z obszaru (obszarów) szczytu dachu. 

W przypadku nowych budynków, zakończyć nakładanie 

Roof-Fast przed nałożeniem wykończeń bocznych lub osłon 

na obszar(y) szczytów dachu.

KROKI 7-10

AKŁADANIE – PUNKT PRZECIĘCIA ŚCIAN BOCZNYCH KRAWĘDZI SZCZYTU

KROK 8:  

 

Odciąć pas startera produktu Roof-Fast Cap o szerokości 

około 12 cali (305 mm). 

UWAGA: Pas startera o szerokości 12 cali wymaga, aby 

metal krawędzi o kształcie L miał szerokość 3 cali (76 mm) 

po każdej stronie 90˚ załamania w metalu. 

KROK 9:  

 

Umieścić pas startera granulowaną stroną w dół, aby było 

około 9 cali (229 mm) na poziomej powierzchni i 3 cale (76 mm) 

zachodzące na obszar szczytu dachu.  

UWAGA: Nie zdejmować błony uwalniającej do chwili 

rozpoczęcia nakładania produktu Roof-Fast.

KROK 10:  

 

Umocować pas startera przybijając Roof-Fast na 6 cali 

(152 mm) mierząc od środka do środka z rozstawieniem w 

obrębie pierwszych kilku cali krawędzi poziomej i zagiąć 

pas startera przy 90˚ załamaniu.

Ściana boczna krawędzi szczytu

Roof‑Fast Cap 
z granulatem 
skierowanym do dołu

Przybić gwoździami 
krawędź na powierzchni 
poziomej co 6 cali (152,4 
mm) licząc od środka do 
środka.

3cali
9cali 
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KROK 11:  

 

Zagruntować poziomą powierzchnię produktu i pozostawić  

do wyschnięcia przed nałożeniem produktu Roof-Fast. Usunąć 

błonę uwalniającą. Położyć metal krawędzi w kształcie L na  

pas startera. Nałożyć i rozprowadzić kroplę wysokiej jakości 

uszczelniacza do zastosowań zewnętrznych w miejscach 

zakładek. Umocować na 4 cale (102 mm) mierząc od środka  

do środka z rozstawieniem na poziomej powierzchni i 12 cali  

(305 mm) mierząc od środka do środka na powierzchni 

pionowej. Rozstaw powinien wynosić około 1 cala (25 mm). 

UWAGA: Produkt Roof-Fast musi być ułożony płasko na  

poziomej powierzchni, aby uniknąć wyboczeń i luk. Przed  

przymocowaniem metalu należy zagiąć Roof-Fast możliwie  

ciasno przy 90˚ załamaniu przy szczycie dachu. Przed 

umocowaniem należy koniecznie upewnić się, że poziomy 

kołnierz metalu o kształcie L został zagruntowany primerem.  

Zakładać kolejne odcinki metalu o kształcie L jeden na 

drugi, w sposób podobny do układania gontów, na co 

najmniej 6 cali (152 mm)

KROK 12:  

 

Po zakończeniu nakładania na główną połać dachu należy  

nałożyć i rozprowadzić kroplę wysokiej jakości zewnętrznego  

szczeliwa w miejscach styku, gdzie produkt Roof-Fast 

zachodzi na metal o kształcie L.

KROKI 11-12

Zainstalować 
metalową krawędź w 
kształcie litery L
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KROKI 13-15

Krawędzie Okapów i Szczytów

Przed nałożeniem 
Roof‑Fast usunąć 
błonę uwalniającą 
z pasa startera.

NAKŁADANIE – PUNKT PRZECIĘCIA ŚCIAN  
BOCZNYCH KRAWĘDZI SZCZYTU 

KROK 13:  

 

Rozwinąć Roof-Fast i przyciąć do odpowiedniej długości. 

Zapewnić dodatkowy materiał na szczyt dachu i drobne 

boczne pochyłości, po czym przyciąć dokładnie podczas 

nakładania.

KROK 14:  

 

Umieścić i zrównać arkusz produktu Roof-Fast stroną z  

granulatem do góry, równo z metalem okapnika w najniższej 

części dachu, ułożony z pokrytym błoną brzegiem fabrycznym  

skierowanym w górę pochyłości dachu.

KROK 15:  

 

Ponownie zrolować arkusz Roof-Fast poczynając od obu 

końców w kierunku środka. Przeciąć błonę uwalniającą 

wzdłuż szerokości rolki, uważając, aby przy tym nie przeciąć  

produktu Roof-Fast. Najwłaściwszym narzędziem do tego  

celu są nożyce. Jeśli przy tym zabiegu posługujemy się nożem,  

należy zachować bardzo dużą ostrożność.
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KROK 16:  

 

Zaznaczyć nacięciem błonę uwalniającą na pasie startera 

przy metalowym kołnierzu na krawędzi i zdejmować 

błonę uwalniającą w miarę nakładania produktu Roof-Fast.

KROK 17:  

 

Podczas gdy jedna osoba przytrzymuje rolkę w 

odpowiednio zrównanym położeniu, druga osoba zaczyna 

powoli odklejać błonę uwalniającą z tylnej powierzchni 

produktu Roof-Fast. Następnie pierwsza osoba układa i 

dociska produkt Roof-Fast do zagruntowango primerem 

poszycia dachu, pasa startera i metalu okapnika w 

miarę zdejmowania błony uwalniającej. Należy wywierać 

równomierny nacisk na całej długości membrany (od środka 

do krawędzi zewnętrznych), aby uniknąć tworzenia kieszeni  

powietrznych lub zmarszczek. Powtórzyć ten sam process 

dla drugiej połowy rolki.

KROK 18:  

 

Przed zakończeniem zakładania zdjąć błonę uwalniającą 

na pasach startera przy krawędziach szczytów dachu 

i drobnych bocznych pochyłościach. Przyciąć produkt 

Roof-Fast przy ścianach bocznych krawędzi szczytowych 

dachu, równo z rogiem blachy w kształcie L. 
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KROK 19:  

 

Po przyklejeniu produktu Roof-Fast zaleca się zastosowanie 

równomiernego nacisku na całą powierzchnię rolki (w tym 

również miejsca zachodzenia na metal przy krawędziach i 

szczytach dachu) metodą odpowiednią dla nachylenia dachu. 

Przy liniach styku i zachodzenia na metal odpowiedni byłby 

wałek ze stali lub silikonu. Należy pozostawić na miejscu błonę 

taśmy zabezpieczającej krawędź aż do chwili zrównania i 

nałożenia następnej rolki.

KROK 20:  

 

W celu nałożenia następnych rzędów należy odkleić około 

połowy błony uwalniającej przy taśmie wykończenia krawędzi 

wzdłuż górnej krawędzi, na całej długości boku pasa. Przybić  

przy górnej krawędzi taśmy wykończenia krawędzi za pomocą  

gwoździ dachowych na 4 cale (102 mm) mierząc od środka  

do środka, rozmieszczając w rozstawie.

3-1/2 cali
5 cali

2 cali

Okapnik

Odkleić błonę 
uwalniającą i 
mocno docisnąć 
do poszycia 
dachu.

Przy łączeniu dwóch arkuszy należy wykonać w 
dolnym arkuszu nacięcie na 2 cale (50 mm) pod 
kątem 45° i usunąć. Założyć na siebie końce arkuszy 
na co najmniej 5 cali (127 mm). Przybić dolną rolkę 
gwoździami co 4 cale (102 mm) licząc od środka 
do środka. Pokryć granulat w zakładce cementem 
dachowym.

Należy wywrzeć równomierny nacisk na 
cały obszar rolki, wałkiem stalowym lub 
silIKOnowym.

KROK 21:  

 

Jeśli konieczne jest wykonanie połączenia na końcowym 

odcinku (pionowy bok materiału), należy zagruntować 

primerem granulowaną powierzchnię pod spodem na 

co najmniej 5 cali (127 mm), wykonać nacięcie w dolnym 

roku na 2 cale (50 mm) pod kątem 45° i położyć następną 

rolkę tak, aby zachodziły jedna na drugą.


