
Kõrged harjasindlid

hermeetikuga
HIGH RIDGE HIP & RIDGE

Owens Corningi kõrged harjasindlid High Ridge Hip &
Ridge on mõeldud täienduseks lamineeritud ja
lamineeritud välimusega sindlitele. Need on kõrged sindlid,
mis annavad teie katuse harjale uue dimensiooni.

Enne harjasindlite paigaldamist

Märkus

Kinnitamine

Paigaldage katusele sindlid, enne kui hakkate harjasindleid
paigaldama. Kelbaharjale tuleb sindlid paigaldada enne kui
katuseharjale.

Kui paigaldate olemasolevale katusele uue kattematerjali, siis
eemaldage kõigepealt vanad harja- ja kelbasindlid, et alus oleks
ühtlane.

Kasutage toote kinnitamiseks ainult naelu. Naelad peavad
olema korrosioonikindlad, vähemalt 9 mm peaga. Kinnitage üks
nael kummalegi poole, 250 mm kaugusele nähtavale jäävast
otsast ja 25 mm külgservast. (Vt. joonis B). Väga tuulistes
piirkondades kinnitage kahe naelaga kummaltki poolt, 23 mm
kaugusele nähtavale jäävast otsast ja 25 ning 50 mm
külgservast. (Vt. joonis 2).

Kõik kinnitid peavad ulatuma vähemalt 20 mm aluskatusesse
või läbima vineeri täielikult. Kandke välja jäävatele

naelapeadele mastiksit. Mastiks peab vastama nõuetele ja
olema asbestivaba.

Alustage kelbaharja katmist räästast, liikudes üles harja poole.
Alustage katuseharja katmist vastu valitsevat tuulesuunda.
Seadke sindlid harja keskjoonele, nii et küljed langevad
kummalegi poole harja. (Vt. joonis B). Väga tuulistes piirkondas
vt. joonis 2.

Paigaldage ülejäänud sindlid samal viisil, jättes sindlist
nähtavale 200 mm pikkune osa. (Vt. joonis A). Väga tuuliste
piirkondade puhul vt. joonis 1. Harja lõpus ärge jätke viimase
sindli lamineeritud osa nähtavale. Üks võimalus on kasutada
harjasindli 200 mm nähtavat osa, lõigates sellest vajaliku
pikkusega tüki, mis ulatuks üle sindli lamineeritud osa kuni harja
otsani.

Kinnitage viimane osa kahe naelaga, kumbki 25 mm kaugusel
külgservast ja 25 mm harja otsast. Väga tuulistes piirkondades
kasutage kinnitamiseks nelja naela, 25 ja 50 mm külgservast ja
25 mm harja otsast.

Kandke nähtavale jäävatele naelapeadele mastiksit.

Paigaldamine

Kelba ja harja paigaldamine

Owens Corning ei vastuta kahju ega kulude eest, mis tulenevad
eelkirjeldatud juhiste eiramisest. Kui toote paigaldamisel ei järgita
paigaldusjuhiseid, muutub tootja antud garantii kehtetuks.
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