Hip & Ridge Plus

TM

TELHAS DE COBERTUR A DE CUMEEIR AS

As telhas de cobertura de cumeeira protegem e em-belezam.
Pré-moldadas e perfurado, sem necessidade de cor-te.
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO¹
Comprimento

1,000 mm (39-3/8")

Quantidade por pacote

21 x 3 = 63

Largura

337 mm (13-1/4")

Cobertura por pacote

9 m lineales (29.5 pies lineales)

Exposição da aba

143 mm (5-5/8")

¹Todos os valores indicados são aproximados.

Hip & Ridge Plus

TM

T E L H AS D E C O B E RT U R A
D E C U M E E I R AS

Hip & Ridge Plus - Agora em cores
esse par com o nosso mais popular
telhas laminadas!
As telhas IKO Hip & Ridge Plus são pré-cortadas e incluem telhas de
cobertura pré-moldadas. Simplesmente separe cada telha nas perfurações
e você está ganhando. Sem corte. Sem desperdício. Apenas separe e
comece a trabalhar.
Recentemente introduzimos novas opções de cores complementares para
coordenar as combinações de cores das telhas laminadas mais populares
da IKO. Agora você pode oferecer este toque final que economiza tempo e
trabalho para clientes mais do que nunca!

Instruções de instalação

2

Separar as telhas Hip & Ridge
Plus em terços, usando as
marcas de perfuração como
guia (ver Diagrama 1).
Essas telhas são projetadas
para uma exposição de 143 mm
(5-5 / 8 “). Para uma aparência
mais limpa, a parte superior de
cada lado de cada peça foi
corta-da na fábrica em uma
conicidade de 25 mm (1”).


Dobre cada peça sobre o
Beiral ou cumeeira, e pregue
158 mm (6-1 / 4 “) acima da
extremidade, 33 mm (1 ½ “) de
cada borda, expondo cada peça
143 mm (5-5 / 8 “).
Aplique as peças do Beiral
começando na extremidade
inferior do Beiral, indo em
direção ao cume. Nos telhados
de Beiral, aplique as peças
da cumeeira a partir de cada
extremidade, encontrando-se
no meio.
Aplique as peças de cumeeira
começando na extremidade
oposta à direção predominante
do vento e continue até a outra
extremidade.
A telha final deve ser colocada
em cimento de telhado, e as
cabeças dos pregos expostos
da telha final devem ser
cobertos
com mastique asfaltico.

Telhas Hip & Ridge Plus fazem uma
grande diferença!
	
Elas são mais rápidas. Menos tempo gasto significa mais dinheiro

economizado! Leve e perfurada com uma cobertura moldada pré-cortada
para render três peças, cada uma de 333 mm (13-1 / 8 “) por 337 mm
(13-1 / 4”) ¹. Ao gastar menos tempo cortando, você economiza em
custos de mão de obra.
	
E las são mais seguras. Todos se beneficiam de um local de trabalho

mais organizado! Como as peças são pré-aparadas, seus instaladores
não estarão escorregando ou tropeçan-do em pedaços cortados
de telhas. Os proprietários apreciarão também um local de trabalho
mais limpo.
	
E las são mais elegantes. Obtenha resultados incríveis sempre,
em menos tempo! Chega de cortes irregulares. Como essas telhas
são pré-moldadas, os instaladores poderão seguir linhas mais retas
de aplicativos, de maneira mais consistente. Se o perfil requer
profundidade dimensional, simplesmente use uma camada dupla.

Diagrama 2

Diagrama 1
Selante adesivo
modificado IKO

Telha moldada pré-cortada
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Saiba mais sobre nossos produtos agora mesmo, conversando com o distribuidor
IKO Oficial no Brasil – Espaço Smart a maior a rede de lojas de Construção a Seco
do Brasil. Confira nosso site: www.espacosmart.com.br
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Nota: As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A
IKO não assume nenhuma responsabilidade por erros que pos-sam aparecer neste documento.

