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ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ! ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ 
ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿੱਪ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ 
ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। IKO ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ (shingles), ਜਿਸ ਸਤਹ ’ਤੇ ਛੱਤ 
ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਗਲਤ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ (building codes) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ 
ਹਵਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੈਪਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗ ਬਾਰੇ 
ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ

ਛੱਤ ਦੀ ਢਲਾਣ: : ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਫਾਲਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ 2:12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਓ। 2:12 ਤੋਂ 
4:12 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ (ਘੱਟ ਢਲਾਣ) ਵਾਸਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਮ ਰੈਾਥਨ ਦ ੇ ਉਪਯ ਗੋ ਬਾਰ ੇ ਹਿਦਾਇਤਾ ਂ
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” ਮੋਟੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7/16” ਮੋਟੇ 
ਨਾਨ-ਵੀਨੀਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਆਯਾਮੀ ਲੰਬਰ (dimensional lumber)  
(ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਲੈਪ/ਬੋਰਡ ਡੈੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ’ਤੇ ਐਸਫਾਲਟ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ 
ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਲਿਫ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਸਫਾਲਟ ਸ਼ਿੰਗਲ ਸੀਮਤ ਵਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ 
ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕਦਮ 2:  
 

ਈਵਾਂ (EAVES) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰਾ (Drip Edge) ਲਗਾਓ: 
ਈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈੱਕ ਉੱਤੇ 
ਧਾਤੂ ਦੇ ਬਣੇ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਲੱਗਭਗ 12” ਹੋਵੇ।

ਕਦਮ 1-5

ਧਾਤੂ ਦਾ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰਾ

ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ

ਕਦਮ 3:  

 

ਈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ 
ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਗਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IKO ਦਾ 
StormShield® ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਰ, ਜੋ ਈਵਾਂ ਤੋਂ 1/4” ਤੋਂ 
ਲੈਕੇ 3/4” ਤੱਕ ਓਵਰਹੈਂਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹ ਦੇ 
ਖੜ੍ਹੇ ਦਾਅ ਵਾਧਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24” ਤੱਕ 
ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੋਟ: IKO ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਾਬਤਾ 
ਜਾਂ ਮਿਆਰ ਕੋਈ ਬਰਫ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋਧਕ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ 
ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹ ਈਵਾਂ ਤੋਂ 
1/4” ਤੋਂ ਲੈਕੇ 3/4” ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਓਵਰਹੈਂਗ ਕਰੇ।

ਕਦਮ 4: 
 

ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਫਾਲਟ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਫੈਲਟ ਜਾਂ ਸੰਥੈਟਿਕ 
ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IKO ਦਾ StormtiteTM, ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ 
ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੇਟਵੇਂ ਦਾਅ (horizontal) ਕੋਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 
2” ਦੇ ਸਾਈਡ ਲੈਪ ਅਤੇ 4” ਦੇ ਇੰਡ ਲੈਪ ਹੋਣ। ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਫਾਈਨਲ 
ਕੋਰਸ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ASTM E108/UL790 
ਕਲਾਸA ਫਾਇਰ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡਰਲੇਅਮੈਂਟ 
ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਡੈੱਕ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਢਲਾਣ: ਘੱਟ ਢਲਾਣ: 4:12 ਤਂੋ ਲੈਕੇ 2:12 ਤੱਕ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ਲਈ 
ਪਿਛਲੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ 4” ਵਾਲੇ ਇੰਡ ਲੈਪਾਂ ਨਾਲ 19” ਤੱਕ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 
ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਅੰਡਰਲੇਅਮਂੈਟ ਲਗਾਓ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਡੈੱਕ ਉੱਤੇ 
ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੀ 
ਇੱਕ ਇਕਹਰੀ ਪਰਤ ਲਗਾਓ। ਨੋਟ: 3:12 ਤਂੋ ਲੈਕੇ 4:12 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ 
’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰੰਟੀ ਮਿਆਦ 
ਵਾਸਤੇ ਵਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2:12 ਤਂੋ ਲੈਕੇ 3:12 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਲਈ 12 
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਦਮ 5:  

 

ਰੇਕਾਂ ’ਤੇ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰਾ (Drip Edge) ਲਗਾਓ: ਮੇਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 
12” ਦੀ ਵਿੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਅੰਡਰਲੇਅਮਂੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਤੂ ਦਾ ਡ੍ਰਿੱਪ ਕਿਨਾਰਾ ਲਗਾਓ।
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ਕਦਮ 6:  

 

ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਗਾਓ: ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੱਤ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੱਤ 
ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚਿਮਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਖੋਰ-ਰੋਧਕ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਕਦਮ 7:  

 

ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਧਾਤੂ ਘਾਟੀਆਂ ਲਗਾਓ: ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ (metal 
valleys) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਬੰਦ ਘਾਟੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਸਥਾਰਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਮਤ ਵਰੰਟੀ ਦੇਖੋ।) ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੀ 
ਇੱਕ 36” ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 
’ਤੇ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਮੇਖਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ 
ਹੋਣ। ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24” ਚੌੜਾ, ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 
28 ਗੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਫਿਨਿਸ਼ਡ/ਗਲਵੈਨੀਕਿਰਤ ਕੀਤਾ ਧਾਤੂ ਘਾਟੀ ਲਾਈਨਰ 
ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਮੇਖਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਦਿਓ ਜੋ 
ਇਸਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਣ। ਘਾਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਸਤੇ 
ਦੋ ਚਾਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਓ, ਜੋ ਸਿਖਰ ’ਤੇ 6” ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ 
ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ 1/8” ਵਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਜਦ 
ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ 
ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਓ, ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਕ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ 
2” ਦੀ ਤਿਕੋਣ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਾਟੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । 
ਹਰੇਕ ਸ਼ਿੰਗਲ ਦੇ ਘਾਟੀ ਵੱਲ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਐਸਫਾਲਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ 
ਇੱਕ 3” ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿਓ । ਸ਼ਿੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਖ ਚਾਕ 
ਲਾਈਨ ਦੇ 2” ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲਗਾਓ।

ਕਦਮ 8:  

 

ਹਰੇਕ 40-7/8” x 15-3/4”IKO ਲੀਡਿੰਗ ਐੱਜ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿੰਗਲ ਲੰਬੇ ਦਾਅ 
ਛਿਦੀ ਹੋਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਦੋ (2) ਸਟਾਰਟਰ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ IKO ਲੀਡਿੰਗ ਐੱਜ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿੰਗਲ ਨੰੂ ਲਓ ਅਤੇ 
ਇਸਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਛਿਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਮੋੜੋ।

ਕਦਮ 8
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ਕਦਮ 9-12

ਸਟਾਰਟਰ ਕੋਰਸ

20” ਹਟਾਓ
ਈਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ¼” ਤੋਂ ਲੈਕੇ 
3/4” ਤੱਕ ਓਵਰਹੈਂਗ ਕਰੋ

20"

ਕਦਮ 9:  

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟਾਰਟਰ ਪੱਟੀਆਂ 40-7/8” x 7-7/8” ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 
ਨੂੰ ਲਓ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20”ਹਟਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਸਟਾਰਟਰ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਤ 
ਦੇ ਡੈੱਕ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਣੇਦਾਰ ਸਾਈਡ 
ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਦਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਲੈਂਟ ਈਵਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਟਾਰਟਰ ਪੱਟੀ ਰੇਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਈਵਾਂ ਉੱਤੇ 
ਘੱਟੋ- 1/4” ਤੋਂ ਲੈਕੇ 3/4” ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰਹੈਂਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਸਟਾਰਟਰ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਡੈੱਕ ਨਾਲ ਕਸ ਦਿਓ ਜਦ ਕਿ ਮੇਖਾਂ ਈਵ 
ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ 3” ਤੋਂ 4”  ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 1” ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ।

ਕਦਮ 10:   

 

ਸਟਾਰਟਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 20”(500 ਮਿ.ਮੀ.) ਟੁਕੜਾ ਲਓ। ਇਸ ਟੁਕੜੇ 
ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੇਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ 
ਲਿਆਓ ਜਦਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀਲੈਂਟ ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰੇ 
ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਟਾਰਟਰ ਪੱਟੀ ਰੇਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-1/4” 
ਤੋਂ ਲੈਕੇ 3/4” ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰਹੈਂਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਰ 
ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਡੈੱਕ ਨਾਲ ਕਸ ਦਿਓ ਜਦ ਕਿ ਫਾਸਟਨਰ ਰੇਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 
ਤੋਂ  3” ਤੋਂ 4”  ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 1” ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ।

ਕਦਮ 11:  

 

ਛੱਤ ਦੇ ਡੈੱਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਨਿਚਲੇ ਕੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾਅ 9 – 10 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।

ਕਦਮ 12: 
 

ਪੂਰੀ-ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ IKO ਲੀਡਿੰਗ ਐੱਜ ਪਲੱਸ ਸਟਾਰਟਰ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ 
ਛੱਤ ਦੇ ਡੈੱਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਈਵ ਅਤੇ ਰੇਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਓ। ਸਟਾਰਟਰ 
ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇਦਾਰ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਓ ਜਦਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 
ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀਲੈਂਟ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵਾਂ ਹੋਵੇ।  ਸਟਾਰਟਰ 
ਪੱਟੀਆਂ ਰੇਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਈਵਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-1/4” ਤੋਂ ਲੈਕੇ 3/4” ਤੱਕ 
ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਓਵਰਹਂੈਗ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਾਰਟਰ ਪੱਟੀਆਂ ਨੰੂ 
ਛੱਤ ਦੇ ਡੈੱਕ ਨਾਲ ਕਸ ਦਿਓ ਜਦ ਕਿ ਮੇਖਾਂ ਈਵ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਂੋ 3” ਤਂੋ 4” ਦੂਰ 
ਹੋਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਰਟਰ ਪੱਟੀ 4 ਮੇਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ।

ਕਦਮ 13:   

 

ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ: ਸ਼ਿੰਗਲ ਦੇ ਰੈਪਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੋ।ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਓ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਫੀਲਡ ਸ਼ਿੰਗਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਸ ਕਸੀ 
ਗਈ IKO ਲੀਡਿੰਗ ਐੱਜ ਪਲੱਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, IKO ਲੀਡਿੰਗ ਐੱਜ ਪਲੱਸ ਸਟਾਰਟਰ ਪੱਟੀਆਂ ਉਤਲਾ ਸੀਲਂੈਟ 
ਪਹਿਲੇ-ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਫੀਲਡ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕਦਮ 14:   

 

ਹਿੱਪਸ ਐਂਡ ਰਿੱਜਸ ਨੰੂ ਲਗਾਓ:  IKO ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਂੋ ਕੱਟੇ ਹਿੱਪ ਐਂਡ ਰਿੱਜ 
(Hip and Ridge) ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਂੋ ਨਿਰਮਿਤ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ IKO 
Ultra HP ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। IKO ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਂੋ ਕੱਟੇ ਹਿੱਪ ਐਂਡ ਰਿੱਜ 
ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਰੇਕ ਪੀਸ ਨੰੂ ਹਿੱਪ ਜਾਂ ਰਿੱਜ ਉੱਤੇ ਮੋੜੋ, ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਉੱਤੇ 
ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਿੰਗਲ ਦੀਆਂ 
ਮੇਖਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੰੂ ਰੂਫਿੰਗ ਸੀਮਂੈਟ ਨਾਲ ਢਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। IKO 
Ultra HP ਵਾਸਤੇ, ਡੱਬੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ 
ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਿੱਪ ਐਂਡ ਰਿੱਜ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੰੂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਘੇ ਕੀਤੇ 
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! - ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਖਾਂ ਲਗਾਉਣਾ

ਮਿਆਰੀ ਉਪਯੋਗ
4 ਮੇਖਾਂ/ਫਾਸਟਨਰ ਲੋੜਦਾ ਹੈ

ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ 3” ਤੋਂ 4”

ਹਰੇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 1”

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ!
 
 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ! – ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਸੀਮਤ ਵਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ: ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿੱਪ 
ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕ ਮੇਖਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥੀਂ ਸੀਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਮੇਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥੀਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ, ਹੱਥੀਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਾਸਟਨਰ: ਮੇਖਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 11 ਜਾਂ 12- ਗੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਖੋਰ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਮੇਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਸਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3/8” ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣ। 3/4” ਮੋਟੇ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੋਟੇ ਡੈੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਖਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈੱਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 
3/4” ਤੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਤਲੇ ਡੈੱਕਾਂ ’ਤੇ, ਮੇਖਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈੱਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1/8” ਤੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
3/8” ਵਿਆਸ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਕ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਟੇਢਾ-ਮੇਢਾਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ
ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਠੋਕੀਆਂ ਮੇਖਾਂ

ਛੱਤ ਦਾ ਡੈੱਕ

ਐਸਫਾਲਟ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ


