ਕਬਿਰਜ ਦ ਉਪਯਗ ਬਾਰ ਿਹਦਾਇਤ
ਮਹਤਵਪਰਨ ਸਦਸ਼ • ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ਪੜ! “IKO ਗਲਤ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸ਼ਗਲ (shingles), ਿਜਸ ਸਤਹ ’ਤ
ਛਤ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹ ਉਸਦੀ ਗਲਤ ਿਤਆਰੀ, ਜ ਸਥਾਨਕ ਿਨਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਿਤਆਂ (building codes) ਦ ਅਨਸਾਰ ਉਿਚਤ ਹਵਾਦਾਰੀ
ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਿਵਚ ਫਲ ਹਣ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕ ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਕ ਜ ਨਕਸ ਲਈ ਕਈ ਿਜ਼ਮਵਾਰੀ ਨਹ ਲਦੀ। ਢਲਾਣਦਾਰ ਛਤ ’ਤ
ਬਡਲ ਦੀ ਧ ਕ ਲਾਕ ਰਖਣ ਸਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ।”

ਛਤ ਦੀ ਢਲਾਣ: ਕਦ ਵੀ ਐਸਫਾਲਟ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਗਲ

2:12 ਤ ਘਟ ਵਾਲੀਆਂ ਛਤ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣ ’ਤ ਨਾ ਲਗਾਓ। 2:12 ਤ

ਲਕ 4:12 ਤ ਘਟ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣ (LOW SLOPE) ਵਾਸਤ, ਹਠ ਦਸੀਆਂ ਿਵਸ਼ਸ਼ ਅਡਰਲਅਮਟ ਲੜ

ਦਖ।

ਕਦਮ 1: ਛਤ ਦ ਡ ਕ

ਿਤਆਰ ਕਰ: ਡ ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰ

’ਤ ਇਕਸਾਰ, ਮਜ਼ਬਤ, ਸਾਫ਼, ਖਸ਼ਕ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ
ਮਖ ਚਗੀ ਤਰ ਲਗੀਆਂ ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਕੜੀ
ਦ ਪਨਲ ਦਾ ਡ ਕ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸ ਦ ਗਰਡ ਦਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ, ਅਤ ਇਹ ਿਨਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤ ਦੀਆਂ ਲੜ ਦ ਅਨਸਾਰ ਹਵ।
ਪਨਲ ਘਟ ਘਟ ⁄ ″ ਮਟੀ ਪਲਾਈਵਡ, ਜ ਘਟ ਘਟ ⁄ ″
ਮਟ ਨਾਨ-ਵੀਨੀਰ ਦ ਬਣ ਹਣ। ਆਯਾਮੀ ਲਬਰ

(dimensional lumber) (ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸ਼ਪਲਪ/ਬਰਡ
ਡ ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ’ਤ ਐਸਫਾਲਟ ਿਸ਼ਗਲ

ਲਗਾਉਣ

ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਭਾਵੀ ਤਰ ’ਤ
ਿਲਫ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ,
ਿਜਨ

ਸਾਡੀ ਸੀਮਤ ਵਰਟੀ ਦਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹ ਕੀਤਾ

ਜ ਦਾ।
ਕਦਮ 2: ਈਵ (EAVES) ਦ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਡਪ
ਿਕਨਾਰਾ (Drip Edge) ਲਗਾਓ: ਈਵ ਦ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਧਾਤ ਦ ਬਣ ਿਡਪ ਿਕਨਾਰ ਲਗਾਓ, ਮਖ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਥ
ਲਗਭਗ 12” ਹਵ।
ਕਦਮ 3: ਈਵ ਸਰਿਖਆ: ਿਨਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤ ਦੀਆਂ ਲੜ
ਅਤ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ ਅਨਸਾਰ ਕਈ ਈਵ
ਸਰਿਖਆ ਲਗਾਓ, ਿਜਵ
ਿਕ IKO ਦਾ StormShield® ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ
ਟਕਰ, ਜ ਈਵ ਤ 1/4” ਤ ਲਕ 3/4” ਤਕ ਮਾਮਲੀ ਿਜਹਾ
ਓਵਰਹਗ ਕਰ ਅਤ ਛਤ ਦ ਉ ਪਰ ਵਲ ਅਦਰਨੀ ਕਧ
ਲਾਈਨ ਤ ਅਗ ਘਟ-ਘਟ 24” ਤਕ ਜ ਦਾ ਹਵ।
ਨਟ: IKO ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਈਵ ਸਰਿਖਆ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ, ਪਰ, ਜ ਤਹਾਡਾ
ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜ ਿਮਆਰ ਕਈ ਬਰਫ ਅਤ ਪਾਣੀ ਰਧਕ
ਨਹ ਲੜਦਾ, ਤ ਵਾਰ-ਵਾਰੀ ਅਡਰਲਅਮਟ ਦਾ ਪਿਹਲਾ
ਕਰਸ ਇਸ ਤਰ ਲਗਾਓ ਿਕ ਇਹ ਈਵ ਤ 1/4” ਤ
ਲਕ 3/4” ਤਕ ਮਾਮਲੀ ਿਜਹਾ ਓਵਰਹਗ ਕਰ।

ਕਦਮ 4: ਅਡਰਲਅਮਟ: ਜ ਤ ਐਸਫਾਲਟ ਸਿ ਪਤ
ਫਲਟ ਜ ਸਥਿਟਕ ਅਡਰਲਅਮਟ, ਿਜਵ ਿਕ IKO

Stormtite®,

ਛਤ ਦ ਉ ਪਰ ਵਲ ਜ ਦ ਹਏ ਲਟਵ

ਦਾਅ (horizontal) ਕਰਸ ਅਨਸਾਰ ਲਗਾਓ ਿਜਸ ਿਵਚ

2” ਦ ਸਾਈਡ ਲਪ ਅਤ 4” ਦ ਇਡ ਲਪ ਹਣ। ਿਸਖਰ ’ਤ
ਜਾਕ ਫਾਈਨਲ ਕਰਸ ਦ ਿਫਟ ਬਠਣ ਲਈ ਸ਼ੀਟ

ਕਟ

ਿਦਓ। ASTM E108 ਕਲਾਸ A ਫਾਇਰ ਰਿਟਗ ਜ ਸਥਾਨਕ
ਿਨਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤ ਅਨਸਾਰ ਲੜ ਦੀ ਰਿਟਗ ਵਾਸਤ ਯਗਤਾ
ਪਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਫਾਲਟ ਸਿ ਪਤ ਫਲਟ ਦੀ ਇਕ ਪਰਤ

(ਜ ਇਸਦ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਰਤ) ਸਮਚ ਡ ਕ ਉ ਤ ਲੜ ਦੀ ਹ।
ਘਟ ਢਲਾਣ: 4:12 ਤ 2:12 ਤ ਘਟ ਸਮ ਤ ਭਮੀਗਤ
ਢਲਾਣ ਲਈ ਿਪਛਲੀ ਸ਼ੀਟ

4” ਵਾਲ ਇਡ ਲਪ ਨਾਲ 19”

ਤਕ ਓਵਰਲਪ ਕਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਸ ਨਾਲ ਅਡਰਲਅਮਟ
ਲਗਾਓ। ਿਵਕਲਪਕ ਤਰ ’ਤ, 2” ਵਾਲ ਸਾਈਡ ਲਪ ਅਤ 4”
ਵਾਲ ਇਡ ਲਪ ਨਾਲ ਸਮਚ ਡ ਕ ਉ ਤ ਆਈਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ
ਟਕਟਰ ਦੀ ਇਕ ਇਕਹਰੀ ਪਰਤ ਲਗਾਓ। ਨਟ: 3:12 ਤ
ਲਕ 4:12 ਤਕ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣ ’ਤ ਇਹਨ ਿਹਦਾਇਤ
ਮਤਾਿਬਕ ਲਗਾਈਆਂ ਿਸ਼ਗਲ ਦੀ ਸਮਚੀ ਵਰਟੀ ਿਮਆਦ
ਵਾਸਤ ਵਰਟੀ ਿਦਤੀ ਜਾਵਗੀ। 2:12 ਤ ਲਕ 3:12 ਤਕ ਦੀਆਂ
ਿਸ਼ਗਲ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਵਰਟੀ ਿਦਤੀ ਜਾਵਗੀ।
ਕਦਮ 5: ਰਕ ’ਤ ਿਡਪ ਿਕਨਾਰਾ (Drip Edge)
ਲਗਾਓ: ਮਖ ਿਵਚਕਾਰ 12” ਦੀ ਿਵਥ ਰਖਦ ਹਏ, ਰਕ ਦ
ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਦ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਕਸ ਵੀ ਅਡਰਲ ਦ ਉ ਤ ਧਾਤ ਦ
ਿਡਪ ਿਕਨਾਰ ਲਗਾਓ।

ਕਦਮ 6: ਫਲਿਸ਼ਗ ਲਗਾਓ: ਿਜਥ ਿਕਤ ਵੀ ਕਈ ਛਤ
ਿਕਸ ਕਧ ਨਾਲ, ਿਕਸ ਹਰ ਛਤ ਨਾਲ, ਿਕਸ ਿਚਮਨੀ ਨਾਲ ਜ
ਛਤ ਿਵਚ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾ
ਿਮਲਦੀ ਹ, ਓਥ ਖਰ-ਰਧਕ ਫਲਿਸ਼ਗ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ਤ ਜ ਲੀਕ ਹਣ ਤ ਬਚਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕ।
ਫਲਿਸ਼ਗ ਲਾਗ ਹਣ ਵਾਲ ਿਨਰਮਾਣ ਜ਼ਾਬਤ ਅਤ ਛਤ ਪਾਉਣ
ਦੀ ਵਧੀਆ ਥਾ ਦੀਆਂ ਲੜ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਪਰੀ ਕਰਦੀ ਹਵ।
ਕਦਮ 7: ਖਲੀਆਂ ਧਾਤ ਘਾਟੀਆਂ ਲਗਾਓ: ਧਾਤ ਦੀਆਂ
ਘਾਟੀਆਂ (metal valleys) ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।

(ਬਦ ਘਾਟੀ ਦ ਉਪਯਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯਗ ਹਨ ਪਰ
ਇਹਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ। ਿਵਸਥਾਰ ਵਾਸਤ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ਸੀਮਤ ਵਰਟੀ ਦਖ।) ਿਸ਼ਗਲ

ਲਗਾਏ ਜਾਣ

ਤ ਪਿਹਲ ਘਾਟੀ ਦੀ ਫਲਿਸ਼ਗ ਪਰੀ ਕਰ। ਆਈਸ ਐਂਡ
ਵਾਟਰ ਟਕਟਰ ਦੀ ਇਕ 36” ਚੜੀ ਪਟੀ ਘਾਟੀ ਦ ਕਦਰ
ਿਵਚ ਲਗਾਓ ਅਤ ਫਰ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ’ਤ ਏਨੀਆਂ ਕ ਮਖ ਨਾਲ
ਕਸ ਿਦਓ ਜ ਇਸ ਥ ਿਸਰ ਰਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਣ। ਘਾਟੀ
ਦ ਕਦਰ ਿਵਚ ਇਕ ਘਟ-ਘਟ 24” ਚੜਾ, ਘਟ- ਘਟ 28
ਗਜ ਦਾ ੀ-ਿਫਿਨਸ਼ਡ/ਗਲਵਨੀਿਕਰਤ ਕੀਤਾ ਧਾਤ ਘਾਟੀ
ਲਾਈਨਰ ਲਗਾਓ, ਅਤ ਫਰ ਿਕਨਾਿਰਆਂ

ਏਨੀਆਂ ਕ ਮਖ

ਨਾਲ ਕਸ ਿਦਓ ਜ ਇਸ ਥ ਿਸਰ ਰਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਣ।
ਘਾਟੀ ਦੀ ਪਰੀ ਲਬਾਈ ਵਾਸਤ ਦ ਚਾਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਓ, ਜ
ਿਸਖਰ ’ਤ 6” ਦੀ ਿਵਥ ’ਤ ਹਣ ਅਤ ਹਠ ਵਲ ਆਉਂਦ ਸਮ
ਉਹਨ ਦੀ ਚੜਾਈ ਤੀ ਫਟ 1/8” ਵਧਦੀ ਜਾਵ। ਜਦ
ਿਸ਼ਗਲ

ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਵ, ਤ ਉਹਨ

ਫਲਿਸ਼ਗ ਉ ਤ ਿਵਛਾਓ, ਿਸਿਰਆਂ

ਘਾਟੀ ਦੀ

ਚਾਕ ਲਾਈਨ ਤਕ ਕਟ

ਿਦਓ, ਅਤ ਕਨ ਤ ਇਕ 2” ਦੀ ਿਤਕਣ ਕਟ ਿਦਓ ਤ ਜ ਪਾਣੀ
ਘਾਟੀ ਵਲ ਭਿਜਆ ਜਾ ਸਕ (A)। ਹਰਕ ਿਸ਼ਗਲ ਦ ਘਾਟੀ
ਵਲ ਦ ਿਸਰ

ਐਸਫਾਲਟ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸੀਮਟ ਦੀ ਇਕ 3”

ਚੜੀ ਪਟੀ ਿਵਚ ਪਰ ਿਦਓ (B)। ਿਸ਼ਗਲ ਿਵਚ ਕਈ ਵੀ ਮਖ
ਚਾਕ ਲਾਈਨ ਦ 2” ਤ ਵਧਰ ਨੜ ਨਾ ਲਗਾਓ।

ਕਦਮ 8: ਸਟਾਰਟਰ ਕਰਸ ਲਗਾਓ: IKO ਲੀਿਡਗ
ਐ ਜ ਪਲਸTM (Leading Edge Plus®) ਸਟਾਰਟਰ
ਿਸ਼ਗਲ

ਵਰਤਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ। ਲੀਿਡਗ ਐ ਜ

ਪਲਸ ਿਸ਼ਗਲ

ਮਰੀਦਾਰ ਲਾਈਨ (perforation) ਦ

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੜ ਤ ਜ ਇਸ ਵਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ। ਪਿਹਲੀ
ਸਟਾਰਟਰ ਿਸ਼ਗਲ

ਅਧ ਿਵਚਕਾਰ ਕਟ ਿਦਓ। ਛਤ ਦ ਖਬ

ਕਨ ਤ ਸ਼ਰ ਕਰਕ, ਅਰਧ ਭਾਗ ਿਵਚ ਇਕ ਦ ਦਾਣਦਾਰ
ਪਾਸ

ਉ ਪਰ ਵਲ ਰਖਦ ਹਏ ਈਵ ਦ ਕਰਸ

ਲਗਾਉਣਾ

ਸ਼ਰ ਕਰ ਜਦਿਕ ਸੀਲਟ ਈਵ ਦ ਨਾਲ ਲਗਵ ਹਵ। ਇਹ
ਈਵ ਅਤ ਰਕ ਦ ਿਕਨਾਰ ਤ 1/4″ ਤ ਲਕ 3/4″ ਤਕ ਮਾਮਲੀ
ਿਜਹਾ ਓਵਰਹਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਬਾਕੀ ਬਚ ਅਰਧ ਭਾਗ
ਲਕ ਅਤ ਇਸ ਈਵ ਦ ਸਟਾਰਟਰ ਦ ਿਸਖਰਲ ਿਕਨਾਰ
ਉ ਤ ਚਗੀ ਤਰ ਿਟਕਾਕ ਰਖਦ ਹਏ ਰਕ ਦ ਕਰਸ

ਸ਼ਰ

ਕਰ, ਜਦਿਕ ਰਕ ਿਕਨਾਰ ਦ ਨਾਲ ਲਗਵ ਸੀਲਟ ਰਕ ਦ
ਿਕਨਾਰ ਉ ਤ 1/4″ ਤ ਲਕ 3/4″ ਤਕ ਮਾਮਲੀ ਿਜਹਾ
ਓਵਰਹਗ ਕਰਦਾ ਹਵ। ਅਰਧ-ਲਬਾਈ ਿਸ਼ਗਲ

ਮਖ

ਲਗਾਕ ਕਸ ਿਦਓ ਜ ਈਵ ਦ ਿਕਨਾਰ ਤ 3” ਅਤ ਹਰਕ ਿਸਰ
ਤ 1” ਦਰ ਹਣ ਜਦਿਕ ਤੀਸਰੀ ਿਵਚਾਲ ਹਵ। 1/4″ ਤ ਲਕ

3/4″ ਤਕ ਦ ਮਾਮਲੀ ਿਜਹ ਓਵਰਹਗ

ਬਣਾਈ ਰਖਦ ਹਏ,

ਅਤ ਤੀ ਿਸ਼ਗਲ ਚਾਰ ਮਖ ਦ ਨਾਲ ਕਸਦ ਹਏ, ਪਰੀ
ਲਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟਰ ਿਸ਼ਗਲ ਨਾਲ ਈਵ ਅਤ ਰਕ ਦ
ਸਟਾਰਟਰ ਕਰਸ

ਪਰਾ ਕਰ।

ਕਦਮ 9: ਪਿਹਲਾ ਕਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰ: ਰਕ ਅਤ ਈਵ
ਉ ਤ ਸਟਾਰਟਰ ਕਰਸ ਦ ਨਾਲ, ਪਰੀ ਲਬਾਈ ਦੀ ਿਸ਼ਗਲ
ਚਫਾਲ ਲਗਾਕ ਸ਼ਰ ਕਰ। ਤੀ ਿਸ਼ਗਲ ਚਾਰ ਮਖ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰ ਿਜਵ ਿਕ ਹਠ ਲਗਾਕ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹ। ਕਰਸ
ਿਵਚਲੀ ਪਿਹਲੀ ਿਸ਼ਗਲ ਲਗਾ ਿਦਤ ਜਾਣ ਦ ਬਾਅਦ, ਪਰੀ
ਲਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸ਼ਗਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਖ ਤ ਜ ਪਿਹਲਾ
ਕਰਸ ਪਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ, ਆਖਰੀ ਿਸ਼ਗਲ

ਕਤਰ ਿਦਓ ਤ

ਜ ਇਹ ਹਠਲ ਸਟਾਰਟਰ ਕਰਸ ਦ ਓਵਰਹਗ ਨਾਲ ਮਲ਼ ਖਾ
ਜਾਵ।
ਿਤਖੀਆਂ ਢਲਾਣ /ਤਜ਼ ਹਵਾ ਵਾਲ ਖਤਰ ਉ ਤ ਮਖ
ਲਗਾਉਣਾ: ਤਜ਼ ਹਵਾ ਵਾਲ ਖਤਰ ਿਵਚ, ਜ 21:12 (60°)
ਜ ਵਧਰ ਿਤਖੀਆਂ ਢਲਾਣ ’ਤ, ਤੀ ਿਸ਼ਗਲ ਛ ਮਖ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰ ਿਜਵ ਿਕ ਹਠ ਲਗਾਕ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹ। ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਕਈ ਵੀ ਮਖ ਹਠਲੀ ਿਸ਼ਗਲ ਦ ਜੜ/
ਕਟ-ਆਊਟ ਤ 2” ਦ ਅਦਰ ਨਾ ਹਵ। ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦ ਵਕਤ
ਹਰਕ ਿਸ਼ਗਲ

1” ਿਵਆਸ ਵਾਲ ਰਿਫਗ ਸੀਮਟ ਦ ਧਿੜਆਂ

ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਜ ਿਕ ਿਸ਼ਗਲ ਦ ਹਠ ਿਨਚਲ ਿਕਨਾਰ ਤ 2”
ਉ ਪਰ ਰਖ ਗਏ ਹਣ ਅਤ ਿਸ਼ਗਲ ਦ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਬਰਾਬਰ ਦਰੀ ’ਤ ਹਣ। ਰਿਫਗ ਸੀਮਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਜਸੀ
ਨਾਲ ਕਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਵਧਰ ਮਾਤਰਾਵ ਫਫਿਲਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਦਮ 10: ਚਾਕ ਲਾਈਨ : ਿਸਧੀ ਸਧ ਰਖਣ ਿਵਚ ਮਦਦ
ਲਈ, ਲਟਵ ਦਾਅ ਚਾਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਓ। ਕਬਿਰਜ
ਐਕਸਪਜਰ 5 7/8” ਹ।

ਕਦਮ 11: ਦਜਾ, ਤੀਜਾ ਅਤ ਚਥਾ ਕਰਸ ਲਗਾਓ: ਸ਼ਰਆਤੀ ਿਸ਼ਗਲ ਦ ਖਬ ਿਕਨਾਰ ਤ ਮਵਾਰ 10″, 20″, ਅਤ 30”
ਕਤਰ ਿਦਓ ਅਤ ਇਸ ਤਰ ਲਗਾਓ ਿਕ ਇਹ ਰਕ ਦ ਿਕਨਾਰ ਤ ¼” ਤਕ ਮਾਮਲੀ ਿਜਹਾ ਓਵਰਹਗ ਕਰਦ ਹਣ। ਛਤ ਦ ਇਕ
ਿਸਰ ਤ ਦਜ ਤਕ ਹਰਕ ਕਰਸ

ਇਸ ਤਰ ਜਾਰੀ ਰਖ ਿਕ ਸਾਬਤ ਿਸ਼ਗਲ ਿਸਿਰਆਂ ਦ ਨਾਲ ਿਢਲੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਖਿਹਦੀਆਂ ਹਣ।

ਿਸ਼ਗਲ ਦ ਥਲ ਵਾਲ ਿਕਨਾਰ

ਹਠਲ ਕਰਸ ਿਵਚਲੀਆਂ ਿਸ਼ਗਲ ਦ ਆਰਦਾਰ ਦਿਦਆਂ ਦ ਿਸਖਰ ਦੀ ਸਧ ਿਵਚ ਿਲਆਓ। ਨਟ:

6” – 10” ਿਵਚਕਾਰਲ ਹਰ ਆਫਸ ਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। ਇਹ ਿਵਕਲਿਪਕ ਆਫਸ ਟ IKO ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਟੀ ਦੀਆਂ
ਲਾਗ ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ

ਬਰੀ ਤਰ

ਭਾਿਵਤ ਨਹ ਕਰਨਗ, ਪਰ ਕਝ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਇਹਨ ਦਾ ਿਸਟਾ ਸਹਜਵਾਦੀ

ਮਸਿਲਆਂ ਦ ਰਪ ਿਵਚ ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹ।
ਕਦਮ 12: ਪਜਵ ਅਤ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲ ਕਰਸ
ਲੜੀ

ਸਥਾਪਤ ਕਰ: ਛਤ ਦ ਉ ਪਰ ਵਲ ਪਿਹਲ ਚਾਰ ਕਰਸ ਦੀ

ਦਹਰਾਓ। ਤਜ਼ ਹਵਾ ਤ ਵਧ ਤ ਵਧ ਸਰਿਖਆ ਵਾਸਤ, ਿਸ਼ਗਲ

ਕਦਮ 13: ਿਸ਼ਗਲ

ਹਥ ਸੀਲ ਕਰ (ਜ ਲੜ ਪਦੀ ਹ): ਿਸ਼ਗਲ

ਰਕ ਦ ਿਕਨਾਿਰਆਂ ’ਤ ਸੀਮਟ ਨਾਲ ਿਚਪਕਾਓ।
ਹਥ ਸੀਲ ਕਰ (ਜ ਲੜ ਪਦੀ ਹ): ਜਦ ਫਕਟਰੀ ਵਲ

ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਐਸਫਾਲਟ ਸੀਲਟ ਸਰਜ ਦੀ ਿਸਧੀ ਧਪ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹ ਜ ਦਾ ਹ ਤ ਿਸ਼ਗਲ ਹਠਲ ਕਰਸ
ਨਾਲ ਜੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਠਢ ਮਸਮ, ਤਜ਼ ਹਵਾਵ ਜ ਉ ਡਦੀ ਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤ ਸੀਿਲਗ ਪਟੀ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ
ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਣ, ਤ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ਉ ਪਰ “ਿਤਖੀਆਂ ਢਲਾਣ /ਤਜ਼ ਹਵਾ ਵਾਲ ਖਤਰ ਉ ਤ ਮਖ ਲਗਾਉਣਾ” ਸਕਸ਼ਨ
ਿਵਚ ਿਦਤੀਆਂ ਹਥ ਸੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।
ਕਦਮ 14: ਿਹਪਸ ਐਂਡ ਿਰਜਸ

ਲਗਾਓ: IKO ਆਪਣ ਪਿਹਲ ਤ ਕਟ ਿਹਪ ਐਂਡ ਿਰਜ (Hip and Ridge) ਉਤਪਾਦ ,

ਜ ਪਿਹਲ ਤ ਿਨਰਿਮਤ ਉ ਚ ਫਾਈਲ IKO Ultra HP ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ। IKO ਦ ਪਿਹਲ ਤ ਕਟ ਿਹਪ ਐਂਡ ਿਰਜ
ਉਤਪਾਦ ਵਾਸਤ, ਹਰਕ ਪੀਸ
ਿਦਓ। ਆਖਰੀ ਿਸ਼ਗਲ

ਿਹਪ ਜ ਿਰਜ ਉ ਤ ਮੜ, ਅਤ ਰਪਰ ਉ ਤ ਿਦਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ ਅਨਸਾਰ ਮਖ ਨਾਲ ਲਗਾ

ਸੀਮਟ ਿਵਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਇਸ ਿਸ਼ਗਲ ਦੀਆਂ ਮਖ ਦ ਨਗ ਿਸਿਰਆਂ

ਸੀਮਟ ਨਾਲ ਢਕ

ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। IKO Ultra HP ਵਾਸਤ, ਡਬ ਉ ਤ ਿਦਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਠਢ ਮਸਮ ਿਵਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤ
ਪਿਹਲ , ਿਹਪ ਐਂਡ ਿਰਜ ਿਸ਼ਗਲ

ਿਕਸ ਿਨਘ ਕੀਤ ਖਤਰ ਿਵਚ ਸਟਰ ਕਰ ਤ ਜ ਇਹਨ

ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿੜਆ ਜਾ ਸਕ।

ਮਹਤਵਪਰਨ ਸਦਸ਼ • ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ਪੜ!
ਤਜ਼ ਹਵਾ

ਤੀਰਧਤਾ ਸੀਮਤ ਵਰਟੀ ਦ ਤਿਹਤ ਕਵਰਜ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ: ਸਟਾਰਟਰ ਸਿਟਪ ਿਸ਼ਗਲ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰ ’ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵ ਅਤ ਰਕ ’ਤ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਿਸ਼ਗਲ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰ ’ਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤ

ਅਨਸਾਰ ਵਧੀਕ ਮਖ ਦ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਅਤ ਇਹਨ ਕਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰ ’ਤ ਸੀਲ ਹਣ ਦਾ ਮਕਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜ
ਇਹਨ

ਵਰਣਨ ਕੀਤ ਅਨਸਾਰ ਹਥ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਕਨਡਾ ਿਵਚ, 6 ਮਖ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹਥ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ

ਲੜ ਹਦੀ ਹ। ਫਲਿਰਡਾ ਿਵਚ, ਹਥ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ ਨਹ ਹ।

ਮਹਤਵਪਰਨ: ਸਾਰ ਉਪਯਗ ਵਾਸਤ, ਮਖ ਲਾਈਨ

ਇਕ ਗਾਈਡ ਵਜ ਵਰਤਣ ਅਤ ਮਖ

ਦ ਆਰ-ਪਾਰ ਠਕਣ ਦੀ ਲੜ ਹਦੀ ਹ ਿਜਥ ਿਸ਼ਗਲ ਦ ਦ ਭਾਗ ਇਕ ਦਜ
ਠਕਣਾ IKO ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਟੀ

ਦਹਰੀ ਪਰਤ (ਕਾਮਨ ਬ ਡ)

ਢਕਦ ਹਨ। ਇਕਹਰੀ ਪਰਤ ਿਵਚ ਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਖ

ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।

ਫਾਸਟਨਰ: ਮਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰ ’ਤ 11 ਜ 12- ਗਜ ਵਾਲੀਆਂ ਛਤ ’ਤ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਖਰ- ਤੀਰਧੀ ਮਖ ਹਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ ਦਾ ਿਸਰ ਘਟ ਘਟ 3/8” ਹਵ, ਅਤ ਜ ਘਟ ਘਟ 1” ਲਬੀਆਂ ਹਣ। ¾” ਮਟ ਜ ਇਸਤ ਵਧਰ ਮਟ ਡ ਕ
ਵਾਸਤ, ਮਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰ ’ਤ ਡ ਕ ਿਵਚ ਘਟ ਘਟ ¾” ਤਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਾਬਲਤਨ ਪਤਲ ਡ ਕ ’ਤ, ਮਖ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰ ’ਤ ਡ ਕ ਿਵਚ ਘਟ-ਘਟ 1/8” ਤਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

