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UltraHP

ULTRAHP/ULTRAHPIR MA 10 CALI SZEROKOŚCI. W przypadku stosowania z odpowietrznikiem 
do kalenic, wymagana jest szerokość odpowietrznika 9 cali lub mniejsza. Należy pamiętać, że 
produkt UltraHP IR powinien być stosowany łącznie z gontami udaroodpornymi.

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:  
 

PO NAŁOŻENIU GONTÓW POŁACIOWYCH NA 

PODŁOŻE, NAŁOŻYĆ KRAWĘŻNIKI I KALENICE: 

Regulowana konstrukcja produktu IKO UltraHP eliminuje 

potrzebę ręcznego składania, zginania,otwierania lub 

zamykania elementu. Wystarczy wyjąć element z kartonu 

i umieścić na kalenicy w niezmienionym stanie. Następnie 

należy wykonać instrukcje podane niżej.

KROK 2:  

 

Nałożyć gonty z ekspozycją 8-1/4 cala (210 mm)(równo z 

nacięciem),  

poczynając od dołu krawężnika lub od końca kalenicy po 

stronie przeciwnej do kierunku przeważających wiatrów.

KROK 3:  

 

Przed przybiciem gwoździami uformować IKO UltraHP® 

zgodnie z kształtem poszycia dachu. Niezbyt stromy dach 

może wymagać lekkiego dociśnięcia środkowej części gonta.

KROKI 1-2

KROKI 3

8-1/4 cala(210 mm)

3/4 cala (19 mm) wstecz 
od nacięcia gonta
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KROK 4:  

 

Wbić dwa gwoździe, jeden po każdej stronie gonta, 

umieszczone na3/4 cala (19 mm) wstecz od nacięcia gonta.  

W obszarach silnych wiatrów przykleić każdy gont IKO  

UltraHP® dwiema kroplami asfaltowego cementu dachowego  

o średnicy 1 cala (25 mm). Aby uzyskać dodatkowy efekt,  

produkt IKO UltraHP® można nakładać również na krawędzie  

ścian szczytowych i krawędzie boczne. Jest on wtedy 

przybijany gwoździami jak przy nakładaniu na kalenice 

lub bezpośrednio na powierzchni.

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 cala 

(25 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)..

KROKI 4

WAŻNE! – PRAWIDŁOWE PRZYBIJANIE

Minimalna 
średnica  
3/8 cala

Wbity za 
głęboko

PrzekrzywionyWbity za 
płytkoPrawidłowo 

przybity

Poszycie dachu

Gonty asfaltowe


