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OBRÓBKA KRAWĘDZI
Podkład Anchor Sheet Przymocuj odpowiednimi zaczepami
z odstępem środek-środek co najmniej 9 cali na zakładkach i
dodatkowo w dwóch rzędach na połaci z odstępem środekśrodek 18 cali , naprzemiennie LUB zgodnie z przepisami.

Metalowa krawędź Przymocuj mechanicznie co najmniej dwoma
naprzemiennymi rzędami z odstępem środek-środek 6 cali lub
zgodnie z przepisami budowlanymi; w zakładki należy wbić dwa
gwoździe. Metalowa krawędź powinna wystawać co najmniej 3/4
cala w przypadku pokryć z powierzchnią żwirową i 3/8 cala dla
pokryć gładkich lub z membraną mineralną.

Pierwsze zaczepy zamocuj w odległości 6 cali od krawędzi
dachu, aby nie nakładały się na mocowania metalowej krawędzi.

Warstwa wierzchnia Dokładnie przyklej (samoprzylepnie,
na gorąco, na zimno lub gorącym lepikiem). W przypadku
produktów samoprzylepnych, gdy jest zimno1 a powłoka
zewnętrzna Flintlastic® SA Cap (FR) pokrywa powierzchnię
metalowej krawędzi, zgrzej gorącym powietrzem na krawędzi z
warstewką FlintBond Caulk.

Kołnierz obróbki Dokładnie przyklej (samoprzylepnie, na gorąco,
na zimno lub gorącym lepikiem). Jeżeli jest samoprzylepny
nałóż na krawędź FlintBond® Caulk; jeżeli stosujesz gorące
powietrze uzyskaj wypust 1/4 cala na krawędzi; gdy na zimno
nałóż FlintBond Trowel z wypustem 1/4 cala na krawędzi; gdy z
gorącym lepikiem uzyskaj wypust 1/4 cala na krawędzi.

4. Powłoka zewnętrzna
CertainTeed Cap Sheet

2. Pasek obróbki
CertainTeed Flashing
Strip
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Odstęp między
gwoździami min. 4 - 6 cali

3. Metalowa krawędź grubości min. 26, pokryta FlintBond® Trowel i
mechanicznie przymocowana, z powierzchnią zagruntowaną FlintPrime®
Aerosol

RYSUNEK BEZ ZACHOWANIA SKALI

20°F-49°F (-6.6°C-4.4°C)
Nagrzewaj za pomocą nagrzewnicy powietrza z dwucalową końcówką granulowaną powierzchnię zakładki, jednocześnie dociskając warstwę zewnętrzną
silikonowym wałkiem. Za pomocą nagrzewnicy powietrza ustawionej na 480 - 590°C (ustawienia 8-10) podgrzewaj strefę kontaktu, a jednocześnie
dociskaj powłokę zewnętrzną wałkiem do granulowanej powierzchni. Rozwiń nakładkę powłoki zewnętrznej w miejscu jej ułożenia przesuwając
nagrzewnicę powietrza i idąc naprzód. Nagrzewanie i tempo posuwania się naprzód powinno być takie, by nie wydzielał się dym. Wzdłuż krawędzi nałóż
warstewkę FlintBond Caulk. Nakładaj dalej zakładkę, 2 cale na przejście.
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