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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।

UltraHP

ULTRAHP/ ULTRAHP IR ਦੀਚੌੜਾਈ10" ਹੈ।ਜਦਇਸ ਨੂੰਕਿਸੇਰਿੱਜਦੇਸੁਰਾਖਦੇਸੁਮੇਲਨਾਲਵਰਤਿਆਜਾਂਦਾਹੈ, 
ਤਾਂਸੁਰਾਖਦੀਚੌੜਾਈ9" ਜਾਂਇਸਤੋਂਘੱਟਹੋਣਦੀਲੋੜਹੁੰਦੀਹੈ। ਕਿਰਪਾਕਰਕੇਨੋਟਕਰੋਕਿ UltraHP IR ਨੂੰ ਠੇਸਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀਸ਼ਿੰ
ਗਲਾਂਦੇਸੁਮੇਲਨਾਲਵਰਤਿਆਜਾਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।

ਲਾਉਣ ਬਾਰ ੇ ਹਿਦਾਇਤਾ ਂ 
ਪ ੰ ਜ ਾ ਬ ੀ 
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ਕਦਮ 1:  
 

ਕਦਮ1:ਡੈੱਕਉੱਤੇਫੀਲਡਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਦੇਬਾਅਦ, ਹਿੱਪਸਐਂਡਰਿੱਜਸ 
ਨੂੰ ਲਗਾਓ: IKO UltraHPTM ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਣ ਯੋਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੱਥ 
ਨਾਲ ਮੋੜਨ, ਵਕਰ ਬਣਾਉਣ, ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਜਿਉਂ 
ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਿੱਜ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਕਦਮ 2:  

 

ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ 8-1/4”(210 ਮਿ.ਮੀ.)  ਦੇਐਕਸਪੋਜ਼ਰ(ਨੌਚਦੇਨਾਲਵੀ) 
ਨਾਲਲਗਾਓ, ਸ਼ੁਰੂਆਤਹਿੱਪਦੇਨਿਚਲੇਸਿਰੇਤੋਂਕਰੋ, ਜਾਂਉਸਰਿੱਜਦੇਸਿਰੇਤੋਂਕਰੋਜੋ
ਚੱਲਰਹੀਹਵਾਦੀਦਿਸ਼ਾਤੋਂਉਲਟਪਾਸੇਹੋਵੇ।

ਕਦਮ 3:   

 

ਮੇਖਾਂਲਗਾਉਣਤਂੋਪਹਿਲਾਂIKO UltraHPTM ਨੰੂ ਛੱਤਦੇਡੈੱਕਉੱਤੇਲਗਾਓ। 
ਮੁਕਾਬਲਤਨਘੱਟਤਿੱਖੀਆਂਢਲਾਣਾਂਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਿੰਗਲਦੇਕਂੇਦਰਵਿੱਚਥੋੜ੍ਹਾਜਿਹਾਦ
ਬਾਉਣਾਜ਼ਰੂਰੀਹੋਸਕਦਾਹੈ।

ਕਦਮ 1-2

ਕਦਮ 3

8-1/4”(210 ਮਿ.ਮੀ.)

ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਲ ਦੀ ਨੌਚ ਤੋਂ 3/4” 
(19 ਮਿ.ਮੀ.) ਪਿੱਛੇ
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ਕਦਮ 4:  
 
ਦੋਮੇਖਾਂਦੀਵਰਤੋਂਕਰੋ, ਸ਼ਿੰਗਲਦੇਹਰੇਕਪਾਸੇਇੱਕਮੇਖ, ਜੋਸ਼ਿੰਗਲਦੀਨੌਚਤੋਂ3/4” 
(19 ਮਿ.ਮੀ.) ਪਿੱਛੇਹੋਵੇ।ਤੇਜ਼ਹਵਾਵਾਲੇਖੇਤਰਾਂਵਿੱਚ,ਹਰੇਕIKO 
UltraHPTM ਸ਼ਿੰਗਲ ਨੂੰ ਐਸਫਾਲਟਰੂਫਿੰਗਸੀਮੈਂਟਦੇ  ਦੋ1”(25 ਮਿ.ਮੀ.) 
ਸਾਈਜ਼ਦੇਧੋੜਿਆਂਨਾਲਸੀਲਕਰੋ।

ਛੱਤਦੀਵਧੀਕਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਸਤੇ, IKO UltraHPTM ਨੂੰ ਗੇਬਲਅਤੇਰੇਕਕਿ
ਨਾਰਿਆਂ’ਤੇਵੀਸਥਾਪਤਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ। ਮੇਖਾਂਇਸਤਰ੍ਹਾਂਲਗਾਈਆਂਜਾਂਦੀ
ਆਂਹਨਜਿਵੇਂਰਿੱਜਦੀਸਥਾਪਨਾਵਿੱਚਲਗਾਈਆਂਜਾਂਦੀਆਂਹਨ, ਜਾਂਸਿੱਧਾਖੜ੍ਹੇ-
ਦਾਅਲਗਾਓ। 

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”  (25 ਮਿ.ਮੀ.) ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣ।3/4”(19 ਮਿ.ਮੀ.) ਮੋਟੇ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ 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 ਡੈੱਕਵਿੱਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 1/8”(3ਮਿ.ਮੀ.) ਤੱਕ 
ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਦਮ 4

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! - ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਖਾਂ ਲਗਾਉਣਾ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
3/8” ਵਿਆਸ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਕ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਟੇਢਾ-ਮੇਢਾਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਂ
ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਠੋਕੀਆਂ ਮੇਖਾਂ

ਛੱਤ ਦਾ ਡੈੱਕ

ਐਸਫਾਲਟ ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ


