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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 ਂ 
ਪ ੰ ਜ ਾ ਬ ੀ 
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ਰੂਫ਼ ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ, 2-ਪਲਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਪਲਾਈ ਵਜੋਂ 
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੂਫ਼ ਫਾਸਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਪਲਾਈ ਵਜੋਂ 
ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਫ਼ ਫਾਸਟ ਬੇਸ 95 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ 
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਝਿੱਲੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ 
ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਸੂਖਮ-ਮੋਰੀਦਾਰ ਪੌਲੀ-
ਫਿਲਮ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਤਹ ਇੱਕ 
ਸਿਲੀਕੌਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਇੱਕ 2-ਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬੇਸ ਪਲਾਈ 
ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰੂਫ਼ ਫਾਸਟ ਕੈਪ ਨੂੰ 
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲਗਾਓ। ਉੱਪਰਲੀ ਪਲਾਈ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਰੂਫ਼ ਫਾਸਟ 
ਕੈਪ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਖੋ।

ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾ: ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ,ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਛਾਂ ਹੇਠ 
ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।

ਕਦਮ 1:  

 

ਸਤਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਛੱਤ ਦਾ ਡੈੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼, ਸਮਤਲ, ਖੁਸ਼ਕ 
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• IKO ਦੀਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੱਕੜੀ, ਕੰਕਰੀਟ, 
ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ IKO ਦੇ S.A.M. 
Adhesive, S.A.M. Adhesive LVC ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ 
ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਛੱਤ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ 
ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਡੈੱਕ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਹਟਾ 
ਦਿਓ। ਰੂਫ਼ ਫਾਸਟ ਕੈਪ ਵਾਸਤੇ ਰੂਫ਼ ਫਾਸਟ ਬੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨਯੋਗ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੇਸ ਸਾਫ਼ 
ਅਤੇ ਧੂੜ-ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਬੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ 
ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ। ਐਸਫਾਲਟ 
ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ 
ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਦਾਣੇਦਾਰ ਸਤਹ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਕਵਰਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਗਾਓ। 
ਜੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਸਤਹ ਸਮਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ,ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 
ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਜਿਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 
ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਪਯੋਗ – ਈਵ ਅਤੇ ਰੇਕ ਕਿਨਾਰੇ

ਕਦਮ 2: 
 

ਛੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈੱਕ ਅਤੇ ਫੇਸ਼ੀਆ (fascia) ਪੂਰੇ ਕਰੋ।.

ਕਦਮ 3: 
 

ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕੱਟੋ ਜੋ ਲਗਭਗ 12” 
(305 ਮਿ.ਮੀ.) ਚੌੜੀ ਹੋਵੇ। ਨੋਟ-

ਕਥਨ:  a) 12” ਚੌੜੀ ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 
ਲੰਬੇ-ਦਾਅ (horizontal) ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਧਾਤੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫਲਂੈਜ 3” (76 ਮਿ.ਮੀ.) 
ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਧਾਤੂ ਦਾ ਖੜ੍ਹਵਾਂ (vertical) ਪਾਸਾ 2-1/2” 
(64 ਮਿ.ਮੀ.) ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤਂੋ ਨਿਚਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਇਸਦੀ 1/2” (13 
ਮਿ.ਮੀ.) ਚੌੜੀ 30 ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਤਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਬੈਵਲ (bevel) ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ 
ਨੰੂ ਇਮਾਰਤ ਤਂੋ ਪਰ੍ਹੇ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ b) ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ 
ਬਚੇ ਭਾਗ ਨੰੂ “ਸਟਾਰਟਰ” ਬੇਸ ਸ਼ੀਟ ਵਜਂੋ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੇ 
ਸਾਈਡ ਲੈਪ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ ਕੈਪ ਦੇ ਸਾਈਡ ਲੈਪਾਂ ਤਂੋ ਹਟਕੇ ਹਨ;ਅਤੇ b) ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 
95 ਬੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਭਾਗ ਨੰੂ “ਸਟਾਰਟਰ” ਬੇਸ ਸ਼ੀਟ ਵਜਂੋ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 
ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰੂਫ਼-
ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਲੈਪ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ ਕੈਪ ਦੇ ਸਾਈਡ ਲੈਪਾਂ ਤਂੋ ਹਟਕੇ ਹਨ।
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ਕਦਮ 4: 
 

ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੰੂ (ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੌਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਲਾ 
ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 9-1/2” 
(241 ਮਿ.ਮੀ.) ਹਿੱਸਾ ਲੰਬੇ-ਦਾਅ ਸਤਹ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 2-1/2” (64 ਮਿ.ਮੀ.) 
ਖੜ੍ਹਵਂੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ।  

ਨੋਟ: ਰਿਲੀਜ਼ ਪੌਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 
ਬੇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਕਦਮ 5: 
 

ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਛੱਤ 
’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਦਿਓ। ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ’ਤੇ 
6” (152.4 ਮਿ.ਮੀ.) ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਢਲਾਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਇੰਚਾਂ 
ਤੱਕ ਵਿੱਥ ਛੱਡਕੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਵਂੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਉੱਤੇ 12” (305 ਮਿ.ਮੀ.) ਤੱਕ 
ਮੇਖਾਂ ਲਗਾਕੇ ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੰੂ ਕੱਸ ਦਿਓ। 

ਨੋਟ: ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਨੰੂ ਲੇਟਵਂੇ-ਦਾਅ (HORIZONTAL) ਸਤਹ ਉੱਤੇ 
ਚਪਟਾ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਲ਼ ਪੈਣ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤਂੋ 
ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ’ਤੇ ਕੱਸਣ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 
ਬੇਸ ਨੰੂ ਛੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਕੱਸਕੇ ਮੋੜੋ। 

ਕਦਮ 6: 
 

ਉੱਪਰਲੀ-ਢਲਾਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਥ ਦੇਕੇ ਕਂੇਦਰ ਉੱਤੇ 
4” (102 ਮਿ.ਮੀ.) ਤੱਕ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਨਾਰੇ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਿੱਥ 
ਲਗਭਗ 1” (25 ਮਿ.ਮੀ.) ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਧਾਤੂ ਉੱਤੇ 
ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਕੱਸਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪ 
ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਧਾਤੂ ਦਾ ਲੇਟਵਂੇ-ਦਾਅ ਫਲਂੈਜ ਐਸਫਾਲਟ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।  

ਨੋਟ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰੇਕ-ਕਿਨਾਰਾ ਸਾਈਡ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਦਮ 13 ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। 

ਕਦਮ 5

ਕਦਮ 6

ਛੱਤ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਖਾਂ 
ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ 6” (152.4 ਮਿ.ਮੀ.)

ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ

ਫੇਸ਼ੀਆ ਬੋਰਡ

12”
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਛੱਤ ਦਾ ਡੈੱਕ

9-1/2" 

2-1/2" 

ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ 
ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਉੱਪਰਲੀ-ਢਲਾਣ 
ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਚ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਵਿੱਥ ਦੇਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ 4” 
(102 ਮਿ.ਮੀ.) ਤੱਕ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ 
ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।

ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਨਾਰੇ 
ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਕਣ 
ਦਿਓ।
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ਕਦਮ 7:  

 

ਮੌਜੂ਼ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਰੇਕ ਖੇਤਰ(ਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਈਡਿੰਗ ਜਾਂ 
ਸ਼ੀਥਿੰਗ ਨੰੂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਰੇਕ ਖੇਤਰ(ਰਾਂ) ਦੀ ਸਾਈਡਿੰਗ ਜਾਂ 
ਸ਼ੀਥਿੰਗ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ ਨੰੂ ਲਗਾ ਦਿਓ।

ਕਦਮ 8:  

 

ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕੱਟੋ ਜੋ ਲਗਭਗ 12” 
(305 ਮਿ.ਮੀ.) ਚੌੜੀ ਹੋਵੇ। .

ਨੋਟ: 12” ਚੌੜੀ ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਦੇ ਅੱਖਰ L-ਵਰਗੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਧਾਤੂ, ਧਾਤੂ ਵਿਚਲੀ 90° ਦੀ ਬਰੇਕ ਦੇ ਹਰੇਕ 
ਪਾਸੇ 3” (76 ਮਿ.ਮੀ.) ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਦਮ 9:  

 

ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੰੂ (ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੌਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ 
ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 9” 
(229 ਮਿ.ਮੀ.) ਹਿੱਸਾ ਲੰਬੇ-ਦਾਅ ਸਤਹ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 3” (76 ਮਿ.ਮੀ.) ਰੇਕ 
ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਨੋਟ: ਰਿਲੀਜ਼ ਪੌਲੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦ 
ਤੱਕ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੁ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ।

ਕਦਮ 10:   

 

ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਨੂੰ ਲੇਟਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਥ 
ਦੇਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ 6” (152 ਮਿ.ਮੀ.) ਤੱਕ ਮੇਖਾਂ ਲਗਾਕੇ ਕੱਸ ਦਿਓ ਅਤੇ 
90° ਦੀ ਬਰੇਕ ’ਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ।

ਕਦਮ 7-10

3" 
9" 

ਰੂਫ਼ ਫਾਸਟ ਜਿਸਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ 
ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਹੈ

ਲੇਟਵੇਂ ਦਾਅ ਸਤਹ ਉੱਤਲੇ ਕਿਨਾਰੇ 
ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 6” (152.4 ਮਿ.ਮੀ.) 
ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਦਿਓ।

ਰੇਕ-ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ

ਉਪਯੋਗ – ਰੇਕ-ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ
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ਕਦਮ 11:   

 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ L-ਵਰਗੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪ 
ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੇਟਵੇਂ-ਦਾਅ ਸਤਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 4” (102 
ਮਿ.ਮੀ.) ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਵੀਂ ਸਤਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 12” (305 ਮਿ.ਮੀ.) ਰੱਖਦੇ 
ਹੋਏ ਕਸ ਦਿਓ। ਵਿੱਥ ਲਗਭਗ 1” (25 ਮਿ.ਮੀ.) ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
 

ਨੋਟ: ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਲੇਟਵੇਂ-ਦਾਅ (HORIZONTAL) ਸਤਹ ਉੱਤੇ 
ਚਪਟਾ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਲ਼ ਪੈਣ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ 
ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਰੇਕ 
ਦੀ 90° ਬਰੇਕ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਸਕੇ ਮੋੜੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ 
ਕੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ L-ਵਰਗੀ ਧਾਤੂ ਦਾ ਲੇਟਵੇਂ-
ਦਾਅ ਫਲੈਂਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। L-ਵਰਗੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 
ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੋ, ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6” (152 
ਮਿ.ਮੀ.) ਹੋਵੇ।

ਕਦਮ 12:   

 

ਜਦ ਛੱਤ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 
L-ਵਰਗੀ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈ-
ਗਰੇਡ ਬਾਹਰੀ ਕਾਊਲਕਿੰਗ (caulking) ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਡ ਨੰੂ ਲਗਾ ਦਿਓ। 

ਕਦਮ 11-12

L-ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ 
ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ
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ਕਦਮ 13:   

 

ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਰੂਫ-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ 
ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਕੱਟੋ। ਰੇਕ ਅਤੇ ਢਲਾਣਦਾਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਵਾਧੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਛੱਡੋ, ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ 
ਕਤਰ ਦਿਓ। IKO ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਵਰਤੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਰ਼ੂਫ-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਦੇ 
ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੂਫ਼-
ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਲੈਪ ਅਤੇ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ ਕੈਪ ਦੇ ਸਾਈਡ ਲੈਪ 
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਦਮ 13-15

ਈਵ ਅਤੇ ਰੇਕ ਕਿਨਾਰੇ

ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਰ 
ਸਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ 
ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ।

ਰੇਕ-ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ

ਕਦਮ 14:   

 

ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੇ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਭਾਗ 
’ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਦਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ 
ਪੌਲੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਬੰਬਲਦਾਰ (selvage) ਕਿਨਾਰਾ ਉੱਪਰਲੀ-ਢਲਾਣ 
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਫਲੈਂਜ (flange) ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ 
ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਉੱਤਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਜਦ 
ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ 
ਉਤਾਰ ਦਿਓ।

ਕਦਮ 15:   

 

ਰੂਫ-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਦਾਅ ਏਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੌਲੀ ਵਿਚਲੀ ਮੋਰੀਦਾਰ-ਲਾਈਨ 
(perforation) ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੋਰੀਦਾਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਲੀ 
ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੌਲੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਅੱਧੇ 
ਭਾਗ ਉੱਤਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੌਲੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਹੈ ਕਿ ਰੂਫ-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੌਲੀ ਉਤਾਰਨ ਦੌਰਾਨ 
ਹਿਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੀਟ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। 
ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 
ਡ੍ਰਿਪ-ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਣ ਦਿਓ। 
ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ, ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪ, ਅਤੇ ਧਾਤੂ 
ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਫਲੈਂਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 
95 ਬੇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਮਤਲ ਕਰੋ। ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧੇ ਭਾਗ ਉੱਤੇ 
ਰਿਲੀਜ਼ ਪੌਲੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਹਰਾਓ।
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ਕਦਮ 16:   

 

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਕੇ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੀਆਂ 
ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਗਾਓ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ 
ਬੰਬਲਦਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੌਲੀ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਕੀਤੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੇਧ 
ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਦੂਜੀ ਸ਼ੀਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਲੈਪ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਬੰਬਲਦਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੌਲੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। 
ਛੱਤ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4”(102 ਮਿ.ਮੀ.) ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ 
ਉੱਤੇ ਵਿੱਥ ਦੇਕੇ, ਸੀਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਖਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ 
ਬਚੇ ਬੰਬਲਦਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੌਲੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ 
ਅਤੇ ਲੈਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾਕੇ ਸਮਤਲ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਸਥਾਪਨਾ 
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਢਲਾਣਦਾਰ ਪਾਸੇ ਦੇ 
ਵਿਸਥਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਉਤਾਰ ਦਿਓ।

ਕਦਮ 17:   

 

ਜੇ ਇੰਡ ਲੈਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 
ਨੂੰ ਛੇ (6”) ਇੰਚ (152 ਮਿ.ਮੀ.) ਤੱਕ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੋ। ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ 
ਦੇ ਇੰਡ ਲੈਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ ਕੈਪ ਸ਼ੀਟ ਇੰਡ ਲੈਪਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ ਦੋ ਫੁੱਟ (610 ਮਿ.ਮੀ.) ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 18:  
 

ਰੂਫ਼-ਫਾਸਟ 95 ਬੇਸ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਦੀ ਢਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਰੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ 
(ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਕਾਂ ਉਤਲੀ ਧਾਤੂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਓਵਰਲੈਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਇਕਸਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ 
ਧਾਤੂ ਦੇ ਓਵਰਲੈਪਾਂ ’ਤੇ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਸਿਲੀਕੌਨ ਦਾ ਰੋਲਰ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ।


