Sindelkatuse algusriba
kasutamiseks räästastel ja kelbal

Vähem lõikamist, rohkem vaba aega

Sindelkatuse algusriba eelised:

Ettevõtte Owens Corning sindelkatuse algusriba kaotab
sindliribade lõikamise või ümberkeeramise vajaduse
esimese rea loomisel. Seega säästate te aega.

• kaotab vajaduse sindliribasid lõigata ja ümber keerata, mis on
aeganõudev töö;

Lihtne paigaldus
Ka paigaldus on kiire. Lihtsalt paigaldage üks kiht
algusriba puhtale, kuivale ja tasasele räästajoonele, kui
olete kattelehe eemaldanud. Paigaldage algusriba otse
WeatherLock-aluskattele või vildikihile. Kui algusriba
on paika surutud, saate hakata sindleid paigaldama.

• müüakse mugavates eraldi rullides, mille mõõdud on
0,183 m (laius) x 10,18 m (pikkus);
• lihtne „koori ja kleebi“ paigaldus;
• ei vaja eritööriistu, -vahendeid ega -väljaõpet;
• sobib kokku enamiku kaubamärgi Owens Corning™ sindlitega;
vaadake paigaldusjuhendit toote tagaküljel;
• vastab standardile CCMC 13403–R.
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Sindelkatuse algusriba on osa kaubamärgi Owens Corning™ katusesüsteemist Total Protection Roofing System™

Sindelkatuse algusriba paigaldusjuhend
Tutvuge enne selle toote
paigaldamist katusekatte tootja
paigaldusjuhendi ja kohaliku
ehitusseadustikuga, et teha kindlaks
katustele kohalduvad nõuded.
Sindelkatuse algusriba:
1. Paigaldus: joondage algusriba
räästa- ja kelbaservaga, nii et
kare pool jääb ülespoole ja
hermeetikuriba katuse
välisserva poole. Eemaldage
katteleht ja suruge, et tagada
täielik nake aluskatte külge.
Kelba katmisel paigaldage
kõigepealt räästaserv. Vt joonist 1
MÄRKUS: veenduge algusriba
lahtirullimisel, et toode on enne
paigaldamist sile ja muhkudeta.
Parimate tulemuste
saavutamiseks hoidke algusriba
enne paigaldust
toatemperatuuril. Kui algusriba
kasutatakse 3-osaliste sindlitega,
peab paigaldaja tagama, et

Joonis 1 Paigaldus räästale ja kelbale
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algusribas olevad naelad ei jää
sindlite lõikekohtade vahelt
paistma.
2. Kui sindlite maksimaalse
tuulekindluse tagamiseks tuleb
kasutada naelu, tuleb need
paigaldada 25,4 mm
hermeetikuribast kõrgemale ja
vahekaugusega 152,4 mm piki
räästast.

Ettevaatusabinõud:
tootja ei vastuta probleemide eest,
mille põhjuseks on kasutusjuhendi ja
alljärgnevate ettevaatusabinõude
eiramine.
Hoiustamine: hoidke seda toodet kuivas hea ventilatsiooniga kohas ja
püstiselt. Ärge hoidke seda pikka aega temperatuuril üle 32 °C.
Naelad peavad olema
korrosioonikindlad, suuruses 11 või
12 ja pea läbimõõduga vähemalt
9,5 mm.
Kõik kinnitid peavad tungima
vähemalt 19,0 mm ulatuses
puidust katusekattesse või
täielikult läbi vineerkatte.

3. Kui algusriba on paigas,
paigaldage sindlid. Järgige seda
tehes sindlite tootja juhiseid.

ETTEVAATUST
Katus võib olla libe!
Kukkumisoht!
Hoiatus: see toode sisaldab kemikaali, mis põhjustab
California osariigile teadaolevalt vähki.
Ettevaatust: võib põhjustada kerget ärritust. Sisaldab
bituumenit CAS#8052-42-4, naftaõli CAS#64741-88-4,
stüreenbutadieenpolümeeri CAS#9003-55-8,

patenteeritud koostisosa, polümeerkilet. Naha korduv
kokkupuude naftaõliga bituumenkummis võib suurendada
nahavähi ohtu. Vältige kokkupuudet nahaga. Kokkupuutel
silmadega võib põhjustada ärritust. Lisateabe saamiseks
konsulteerige oma tööandjaga või kirjalikult ettevõttega
Owens Corning: Owens Corning World
Headquarters, ATTN: Product Stewardship, Toledo,
Ohio 43659; või helistage numbril: 1-800-GET-PINK®
(1-800-438-7465)

Ametlik esindaja Sindelkatuse OÜ, www.sindelkatus.ee, info@sindelkatus.ee, +372 521 9599.

