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GoldSeam
Instrukcja stosowania
POLSKI

WAŻNA WIADOMOŚĆ • PROSZĘ PRZECZYTAĆ! Produkty należy stosować prawidłowo.
Firma IKO nie ponosi odpowiedzialności za przecieki lub defekty spowodowane
nieodpowiednim nałożeniem lub nieprawidłowym przygotowaniem powierzchni
do pokrycia gontem, bądź niezapewnieniem prawidłowej wentylacji zgodnie z
minimalnymi wymogami norm budowlanych. Należy sprawdzić wszystkie odpowiednie
kodeksy budowlane, minimalne wymogi budowlane oraz wymagania przed nałożeniem
tych produktów według instrukcji stosowania podanych na tym opakowaniu.
Należy zachować ostrożność przy składowaniu produktu na pochyłych dachach.

Produktu IKO GoldSeam nie wolno wystawiać na działanie promieni ultrafioletowych przez czas
dłuższy niż 30 dni. Produktu IKO GoldSeam nie wolno nakładać na nieutwardzony rozcieńczalnik,
szczeliwo lub uszczelniacz silikonowy. Instalator jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszelkie
stosowane szczeliwa były kompatybilne z asfaltem. Zgodnie z dobrą praktyką pokrywania dachu,
należy nakładać IKO GoldSeam gdy temperatura powietrza wynosi od 45ºF do 120ºF (7ºC do 49ºC).
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KROK 1:
PRZYGOTOWAĆ POSZYCIE DACHU: Poszycie musi być
gładkie, twarde, czyste, suche i mocno przytwierdzone

Poszycie dachu

gwoździami. Przygotować powierzchnię usuwając wszelkie
gwoździe, zanieczyszczenia lub kurz. Primer zwykle nie
jest wymagany dla powierzchni, które są gładkie, czyste i
suche. Jednak w przypadku stwierdzenia, że przywieranie do
podłoża jest marginalne, należy użyć primera, aby zapewnić
optymalne przyklejenie.

KROK 2:
USZCZELNIENIE ODKRYTYCH SPOJEŃ POŁACI DACHU: Nałożyć
uszczelniającą taśmę dachową IKO GoldSeam poczynając od

IKO GoldSeam

Ochraniacz przed
wodą i lodem

niskiego i kontynuując do wyższego punktu dachu, w sposób
imitujący dachówki, aby zakładki zachodziły na siebie w celu
odprowadzania wody. Wyśrodkować taśmę na spojeniach lub
szwach połaci dachu. Odkleić 6 cali do 12 cali błony uwalniającej
z jednego końca i rozpocząć nakładanie stosując silny, jednolity
nacisk (zalecany jest wałek ręczny) na całej powierzchni taśmy.
Stosować zakładki na 4 cale do 6 cali między odcinkami taśmy.
IKO zaleca jak najszybsze pokrycie poszycia pokrytego taśmą
podkładem dachowym. UWAGA: Zawsze należy zapewnić

KROKI 3

dostateczną wentylację, aby uniknąć kondensacji. Prawidłowa
wentylacja obszarów strychu jest kluczowym czynnikiem do
zapewnienia maksymalnego okresu użytkowania materiałów
budowlanych użytych przy montażu dachu.

Poszycie dachu

KROK 3:
USZCZELNIĆ SZCZELINY PRZY OKAPIE: Nałożyć
uszczelniającą taśmę dachową IKO GoldSeam na krawędź
okapu i zawinąć ją na deskę czołową, aby przykryć wszelkie
szczeliny między poszyciem a deską czołową okapu. Ma to
zapobiec wnikaniu wody we wszelkie szczeliny w obszarze
okapu i deski czołowej. UWAGA: Należy zainstalować IKO
GoldSeam przed zainstalowaniem okapnika. Taśma powinna

IKO GoldSeam

być zakryta okapnikiem, aby nie była wystawiona na działanie
promieni ultrafioletowych.
UINNE FUNKCJE: Uszczelniająca taśma dachowa IKO
GoldSeam jest materiałem mocnym i trwałym, który przykleja
się do większości podkładów, aby zapewnić dodatkową
ochronę przed wnikaniem wody. Więcej informacji o funkcjach
produktu można uzyskać pod numerem telefonu 1-888-7662468 w Kanadzie lub 1-888-456-7663 w Stanach Zjednoczonych.
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