
@ Copyright 06/20   |   342315

IKO® Hip & Ridge 12™ Shingles   |   Instrukcja stosowania   |   Polski   |   STRONA 1 Z 3

WAŻNA WIADOMOŚĆ * PROSZĘ PRZECZYTAĆ! Produkty należy nakładać prawidłowo. 
Są przeznaczone wyłącznie do stosowania jako gonty rzędu startera i nie należy ich 
używać do żadnych innych zastosowań. Firma iko nie ponosi odpowiedzialności za 
przecieki lub wady wynikające z niewłaściwie zainstalowanych gontów, niewłaściwego 
przygotowania powierzchni przeznaczonej do pokrycia gontem lub niezapewnienia 
odpowiedniej wentylacji zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. Przed nałożeniem 
tych gontów zgodnie z instrukcją podaną na tym opakowaniu należy sprawdzić wszystkie 
obowiązujące przepisy budowlane, minimalne normy dotyczące budynków oraz 
 wymagania. Należy zachować ostrożność podczas składowania paczek na 
nachylonych dachach.

Instrukcja stosowania

P O L S K I
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KROK 1:  
 

UKŁADANIE PIERWSZEGO RZĘDU: Postępować według 

instrukcji na opakowaniu.

KROK 2:  
 

INSTALOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I KALENIC: Rozdzielić 

gonty Hip & Ridge 12 na trzy części, zginając je najpierw 

wzdłuż oznaczeń perforacji. Prawidłowa ekspozycja tych 

gontów wynosi 5-5/8 cala (143 mm). (W celu zapewnienia 

lepszego wyglądu górna część krawędzi bocznych 

każdego elementu jest fabrycznie przycięta do zwężenia 

o 1 cal (25 mm) (patrz rysunek). 

5-5/8"

6-1/4"

KROK 3:  
 

ZGIĄĆ KAŻDY ELEMENT OPIERAJĄC O KRAWĘŻNIK 

LUB KALENICĘ : Przybić gwoździami w odległości 6-1/4 

cala  (159 mm) nad krawędzią styku, 1 cal (25 mm) do 

wewnątrz od każdej krawędzi, odsłaniając każdy element 

na 5-5/8 cala (143 mm). Gwoździe należy umieścić 

poniżej fabrycznie nałożonych porcji szczeliwa.    

KROKI 1-3
Perforacja

Przycięcie  
do zwężenia  
o 1 cal

gwoździe 
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KROK 4 KROK 4:  

 

NAKŁADAĆ ELEMENTY KRAWĘŻNIKA: Zacząć od dolnego 

końca krawężnika i kontynuować w górę, w kierunku 

kalenicy. Na dachach czterospadowych nakładać elementy 

kalenic (ridge) zaczynając na każdym z końców, ze stykiem 

w środku. Na dachach dwuspadowych nakładać elementy 

kalenic zaczynając od końca przeciwnego do kierunku 

dominujących wiatrów, kontynuując do drugiego końca.

KROK 5:  

 

PRZYKRYĆ GWOŹDZIE OSTATNIEGO GONTA 

CEMENTEM DACHOWYM:  Przykryć cementem 

dachowym odsłonięte główki gwoździ ostatniego gonta. 

Przed nakładaniem w okresie chłodów, przechowywać 

gonty w podgrzanych pomieszczeniach, aby można było 

łatwo je giąć.

WAŻNA WIADOMOŚĆ * PROSZĘ PRZECZYTAĆ!
 

UMOCOWANIA: Konieczne jest stosowanie gwoździ dachowych o wymiarach 11 lub 12, odpornych na korozję, z 

główkami co najmniej 3/8 cala (9,5 mm), co najmniej 1 1/2 cala (37 mm) długości. W przypadku poszyć o grubości 3/4 

cala (19 mm) lub grubszych, gwoździe muszą być wbite na co najmniej 3/4 cala  (19 mm) w poszycie. Na cieńszych 

podkładach, gwoździe muszą wbić się w poszycie na co najmniej na 1/8 cala  (3 mm).

Minimalna 
średnica  
3/8 cala

Wbity za 
głęboko

PrzekrzywionyWbity za 
płytkoPrawidłowo 

przybity

Poszycie dachu

Gonty asfaltowe


