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ਮ ਰੈਾਥਨ ਦ ੇ ਉਪਯ ਗੋ ਬਾਰ ੇ ਹਿਦਾਇਤਾ ਂ
ਪ ੰ ਜ ਾ ਬ ੀ 

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
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1” ਟੇਪਰ ਕੱਟ

ਮੇਖਾਂ

5-5/8"

6-1/4"

ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਛੇਦ

ਕਦਮ 1: 
 

ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਓ: ਸ਼ਿੰਗਲ ਦੇ ਰੈਪਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਕਦਮ 2:  

 

ਹਿੱਪਸ ਐਂਡ ਰਿੱਜਸ ਨੂੰ ਲਗਾਓ:ਂ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਦੇ 
ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਹਿੱਪ ਐਂਡ ਰਿੱਜ 12 ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 
ਕੱਟੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ 5-5/8” (143 ਮਿ.ਮੀ.) ਐਕਸਪੋਜਰ ਵਾਸਤੇ 
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਦੀ 
ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 1” (25 ਮਿ.ਮੀ.) ਢਲਾਣ ’ਤੇ 
ਕਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ)।

ਕਦਮ 3:  

 

ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਿੱਪ ਜਾਂ ਰਿੱਜ ਉੱਤੇ ਮੋੜੋ: ਹਰੇਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ 1” (25 
ਮਿ.ਮੀ.) ਅੰਦਰਵਾਰ, ਬੱਟ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ 6-1/4” (159 ਮਿ.ਮੀ.) ਉੱਪਰ 
ਮੇਖਾਂ ਲਗਾਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜਾ  5-5/8” (143 ਮਿ.ਮੀ.) ਤੱਕ 
ਉਜਾਗਰ (ਐਕਸਪੋਜ਼) ਹੋਵੇ। ਮੇਖਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਸੀਲੈਂਟ 
ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਦਮ 1-3
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ਕਦਮ 4:   

 

ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹਿੱਪ ਜਾਂ ਰਿੱਜ ’ਤੇ ਮੋੜੋ: ਹਰੇਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ 1” ਦੂਰ ਬੱਟ 
ਵਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ 6-1/4” ਉੱਪਰ ਮੇਖਾਂ ਲਗਾਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜਾ 
5-5/8 ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ।

ਕਦਮ 5:  

 

ਆਖਰੀ ਸ਼ਿੰਗਲ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਨੂੰ ਰੂਫਿੰਗ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਢਕ ਦਿਓ:  ਆਖਰੀ 
ਸ਼ਿੰਗਲ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਫਿੰਗ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਢਕ ਦਿਓ। 
ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਘੇ ਕੀਤੇ 
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਕਦਮ 4

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! - ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਖਾਂ ਲਗਾਉਣਾ

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” (9.5 ਮਿ.ਮੀ.) ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-1/2” (37 ਮਿ.ਮੀ.) ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣ।3/4” (19 ਮਿ.ਮੀ.) ਮੋਟੇ ਜਾਂ ਇਸਤਂੋ ਵਧੇਰੇ ਮੋਟੇ ਡੈੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਖਾਂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈੱਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3/4” (19 ਮਿ.ਮੀ.) ਤੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਤਲੇ ਡੈੱਕਾਂ ’ਤੇ, ਮੇਖਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੈੱਕ ਵਿੱਚ 
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1/8” (3 ਮਿ.ਮੀ.) 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


