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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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Produkt Roof-Fast 95 Base jest przeznaczony do stosowania 

jako dolna warstwa w 2-warstwowym zestawieniu, z  

wykorzystaniem produktu roof-Fast Cap jako górnej 

warstwy. Produkt Roof-Fast Base 95 nie jest przeznaczony  

do stosowania jako odsłonięta membrana dachowa  

wykończenia. Górną powierzchnię pokrywa cienka błona 

polimerowa z mikroperforacją. Tylną powierzchnię stanowi 

błona uwalniająca z wykończeniem silikonowym, która jest  

łatwa do usunięcia.

Niniejsza instrukcja dotyczy tylko dolnej warstwy w systemie 

2-warstwowym : należy nałożyć najpierw ten podkład (base), 

a następnie Roof-Fast Cap. Objaśnienie nakładania górnej  

warstwy zawiera instrukcja do produktu Roof-Fast Cap.

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, suche i wolne od ostrych wystających 

elementów.

• Niniejsza instrukcja dotyczy tylko dolnej warstwy w 

systemie 2-warstwowym : należy nałożyć najpierw ten  

podkład (base), a następnie Roof-Fast Cap. Objaśnienie 

nakładania górnej warstwy zawiera instrukcja do produktu 

Roof-Fast Cap.

• Przed nałożeniem produktu Roof-Fast upewnić się, że 

wszystkie zagruntowane powierzchnie są całkowicie 

suche. Przestrzegać czasu suszenia gruntu (primera) 

asfaltowego podanego w instrukcji 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 

wodoszczelności dachu.

NAKŁADANIE – KRAWĘDZIE OKAPÓW I 
SZCZYTÓW

KROK 2: 

 

Wykończyć całe poszycie dachu i deski czołowe.

KROK 3: 

 

Wyciąć pas startera produktu Roof-Fast 95 Base o 

szerokości ok. 12 cali (305 mm). 

UWAGI:

a) Pas startera o szerokości 12 cali zakłada, że poziomy 

metalowy kołnierz krawędzi będzie mieć szerokość 3 

cali (76 mm), a pionowa powierzchnia czołowa metalu 

krawędzi będzie mieć długość 2-1/2 cala(64 mm) ze 

skosem pod kątem 30 stopni na 1/2 cala (13 mm) przy 

najniższej krawędzi, aby odprowadzać wodę od budynku 

i b) Pozostałą część produktu Roof-Fast 95 Base należy 

odłożyć, aby go użyć jako podstawowy arkusz „startera” 

w celu zapewnienia przesunięcia zakładek bocznych 

Roof-Fast 95 Base w stosunku do zakładek bocznych 

Roof-Fast Cap.
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KROK 4:  

 

Umieścić pas startera (stroną z błoną uwalniającą do góry), tak 

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

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

UWAGI: 

Nie zdejmować polimeru uwalniającego do chwili rozpoczęcia  

nakładania produktu Roof-Fast 95 Base.

KROK 5:  

 

Naciąć błonę uwalniającą na szerokość okapnika i przybić 

na miejsce gwoździami dachowymi. Umocować pas startera 

przybijając gwoździami produkt Roof-Fast 95 Base 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. 

UWAGI: 

Produkt Roof-Fast 95 Base musi być ułożony płasko na  

poziomej powierzchni, aby uniknąć wyboczeń i luk. Przed  

przymocowaniem na zewnętrznej powierzchni czołowej 

należy zagiąć Roof-Fast 95 Base 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. 

UWAGI:  

Jeśli dach nie ma ścian bocznych krawędzi szczytów, 

należy przejść do kroku 13.

KROK 5

KROK 6

Roof-fast z błoną 
uwalniającą skierowaną 
do góry

12cali9-1/2 cali

2-1/2 
cali

Roof Fast Cap 
Stroną z  
granulatem do

Deska czołowa

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

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.

KROK 8:  

 

Odciąć pas startera produktu Roof-Fast Cap-95 Base o 

szerokości około 12 cali (305 mm). 

UWAGI: 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 (stroną z błoną uwalniającą do 

góry), tak aby było około 9 cali (229 mm) na poziomej 

powierzchni i 3 cale (76 mm) zachodzące na obszar szczytu 

dachu. Uwaga: Nie zdejmować polimeru uwalniającego do 

chwili rozpoczęcia nakładania produktu Roof-Fast 95 Base.

KROK 10:  

 

Umocować pas startera przybijając Roof-Fast 95 Base na 6 

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

gwoździ w obrębie pierwszych kilku cali krawędzi poziomej i 

zagiąć pas startera przy 90  ̊załamaniu..

KROKI 7-10

3cali
9cali 

Roof-fast z błoną 
uwalniającą skierowaną 
do góry

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

Ściana boczna krawędzi szczytu

NAKŁADANIE – PUNKT PRZECIĘCIA ŚCIAN BOCZNYCH KRAWĘDZI SZCZYTU
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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).   

 

UWAGI: 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:  

 

WAŻNE – Po zakończeniu nakładania wykończeniowej 

warstwy membrany Roof-Fast Cap nałożyć kroplę 

miękkiego uszczelniacza wysokiej jakości, do zastosowań 

zewnętrznych, o średnicy 1/4 cala, aby zespolić krawędź 

produktu Roof-Fast Cap i metalowy element kątowy. 

KROKI 11-12

Zainstalować 
metalową krawędź w 
kształcie litery L
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KROK 13:  

 

Rozwinąć Roof-Fast 95 Base i przyciąć do odpowiedniej 

długości. Zapewnić dodatkowy materiał na szczyt dachu  

i drobne boczne pochyłości, po czym przyciąć do dokładnej 

długości podczas nakładania. IKO zaleca wykorzystanie 

reszty szerokości użytej do utworzenia pasa startera przy 

pierwszym przebiegu produktu Roof-Fast 95 Base. Zapewni  

to przesunięcie zakładek bocznych Roof-Fast 95 Base w 

stosunku do zakładek bocznych Roof-Fast Cap.

KROKI 13-15

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

KROK 14:  

 

Odpowiednio umieścić i zrównać arkusz produktu 

Roof-Fast 95 Base nad krawędzią metalową w najniższej 

części dachu, skierowany brzegiem fabrycznym w górę 

pochyłości dachu. Złożyć podłużnie rolkę we dwoje, aby 

odsłonić perforację błony uwalniającej na tylnej powierzchni 

rolki. Zdjąć błonę uwalniającą z części rolki ułożonej w dół  

pochyłości. Jest ważne, aby nie zmieniać położenia produktu  

Roof-Fast 95 Base podczas tworzenia zakładki i 

zdejmowania błony uwalniającej.

KROK 15:  

 

Lekko naciąć i zdjąć błonę uwalniającą z pasa startera przy  

metalu okapnika. Rozwinąć produkt Roof-Fast 95 Base i  

pozwolić mu opaść na miejsce na pas startera i metal okapnika.  

Wygładzić produkt Roof-Fast 95 Base, aby znalazł się na  

właściwym miejscu i stykał się z podłożem, pasem startera i  

metalem okapnika. Zdjąć pozostałą błonę uwalniającą z 

części rolki zachodzącej na wstępującą pochyłość dachu i 

wygładzić na miejsce. Umocować produkt Roof-Fast Base 

z rozstawem gwoździ 18 cali licząc od środka do środka w  

jednym rzędzie, wzdłuż przybliżonego środka arkusza startera,  

pozostawiając górną krawędź bez mocowników, do 

następnych etapów nakładania. Rozłożyć na całą 

szerokość arkusz podkładu (base) w górę pochyłości dachu, 

aby zachodził na arkusz startera co najmniej na 3 cale.  

Umocować na zakładce 1-calowymi gwoździami dyskowymi  

z rozstawem 9 cali licząc od środka do środka, w kierunku 

od środka arkusza na zewnątrz.

Krawędzie Okapów i Szczytów

NAKŁADANIE – PUNKT PRZECIĘCIA ŚCIAN  
BOCZNYCH KRAWĘDZI SZCZYTU 
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KROK 16:  

 

Nakładać kolejne arkusze produktu Roof-Fast 95 Base w 

podobny sposób, zrównując boczną zakładkę z namalowaną  

linią brzegu fabrycznego. Zdjąć błonę uwalniającą z brzegu  

fabrycznego rolki ułożonej pod spodem i przybić brzeg 

fabryczny gwoździami na 4 cale licząc od środka do środka.  

Zdjąć błonę uwalniającą i wygładzić na miejsce. Przed 

zakończeniem nakładania zdjąć błonę uwalniającą z pasów  

startera krawędzi szczytów dachu oraz drobnych elementów  

bocznych na pochyłości.

KROK 17:  

 

Jeśli konieczne są zakładki końcowe, zakładać jeden na 

drugi kolejne odcinki Roof-Fast 95 Base na sześć (6) cali 

(152 mm). Zakładki końcowe Roof-Fast 95 Base muszą być  

rozstawione na co najmniej dwie stopy (610 mm) od 

zakładek końcowych arkuszy Roof-Fast Cap i przybite z  

rozstawem gwoździ 9 cali (229 mm) licząc od środka do  

środka (patrz instrukcje zakładania zakładek końcowych).  

Dopilnować, aby arkusz był przez cały czas płasko rozłożony  

i bez zmarszczek. Umocować środek arkusza w 2 rzędach 

z rozstawem gwoździ 18 cali licząc od środka do środka, 

w schemacie zygzakowym, poczynając od środka w 

kierunku na zewnątrz.

KROK 18:  

 

Po przyklejeniu arkuszy Roof-Fast 95 Base zaleca się wywarcie  

równomiernego nacisku na cały obszar rolki (w tym również  

miejsca zachodzenia na metal przy krawędziach i szczytach  

dachu) metodą odpowiednią do nachylenia dachu. Na szwach 

zakładek i miejscach zachodzenia na metal odpowiedni 

byłby wałek stalowy lub silikonowy. Jest to pierwsza warstwa  

systemu 2-warstwowego.

Aby nałożyć drugą warstwę systemu 2-warstwowego należy 

wykonać instrukcje dotyczące Roof-Fast Cap Field of Roof 

(połać dachu) wydrukowane na opakowaniu produktu 

Roof-Fast Cap. Dodatkowo należy przeczytać TUTAJ całą 

instrukcję stosowania dotyczącą instalacji 2-warstwowej. 


