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ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ! ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 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, IKO ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਰੈਪਰ ’ਤੇ 
ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਪਯੋਗ ਸਬੰਧੀ 

GoldSeam

ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ, 
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ, ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਢਲਾਣਦਾਰ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਧਾਂਕ ਲਾਕੇ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ 
ਵਰਤੋ। IKO GoldSeam ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। IKO 
GoldSeam ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ-ਉਪਚਾਰ ਕੀਤੇ ਘੋਲਕਾਂ, ਸੀਲੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਿਲੀਕੌਨ ਕੌਲਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਇੰਸਟਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੀਲੈਂਟ ਐਸਫਾਲਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣ। ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਥਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 
IKO GoldSeam ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਓ ਜਦ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 45ºF ਅਤੇ 120ºF (7ºC ਅਤੇ 49ºC) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ।
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ਕਦਮ 3

ਕਦਮ 1:   
 

ਛੱਤ ਦਾ ਡੈੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: : ਡੈੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਾਫ਼, 
ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਖਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਖਾਂ, ਮਿੱਟੀ, ਜਾਂ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। 
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਇਕਸਾਰ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਸਬਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਅ 
(adhesion) ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਚਿਪਕਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਕਦਮ 2:   
 

ਛੱਤ ਦੇ ਡੈੱਕ ਦੇ ਨੰਗੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ: : ਸ਼ਿੰਗਲ ਸੈ਼ਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 
ਪੁਆਇੰਟ ਤਂੋ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ IKO GoldSeam 
ਛੱਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੈਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ 
ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਛੱਤ ਦੇ ਡੈੱਕ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਸੀਣਾਂ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਵਿੱਚ ਟੇਪ ਲਗਾਓ। 
ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤਂੋ 6” ਤਂੋ 12” ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਉਤਾਰੋ, ਅਤੇ ਟੇਪ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਤਹ 
ਉੱਤੇ ਸਖਤ, ਇਕਸਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ (ਹਂੈਡ ਰੋਲਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) 
ਇਸਨੰੂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰੋ। ਟੇਪ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 4” ਤਂੋ 6” ਦਾ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਣ 
ਦਿਓ। IKO ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਡੈੱਕ 
ਨੰੂ ਛੱਤ ਦੀ ਅੰਡਰਲੇਅਮਂੈਟ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਕਦਮ 3:   
 

ਈਵਾਂ ਵਿਖੇ ਖੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ: IKO GoldSeam ਛੱਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੇਪ 
ਨੰੂ ਈਵ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਡੈੱਕ ਅਤੇ ਫੇਸ਼ੀਆ (fascia) ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ 
ਖੱਪੇ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਫੇਸ਼ੀਆ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟੋ। ਇਹ ਈਵ-ਫੇਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ 
ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਟ: ਡ੍ਰਿਪ 
ਕਿਨਾਰੇ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣ ਤਂੋ ਪਹਿਲਾਂ IKO GoldSeam ਨੰੂ ਲਗਾਓ। ਟੇਪ ਨੰੂ ਡ੍ਰਿਪ 
ਕਿਨਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ 
ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।

ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ: IKO GoldSeam ਛੱਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ 
ਹੰਢਣਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਤਂੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 
ਸਬਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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