Návod na pokládku
Přibíjení & lepení
Správná instalace je nezbytná pro dlouhodobě funkční střechu
• Zatlučte hřebíky rovně, aby byly v jedné rovině s povrchem šindele, ale aby se nezařezávaly do šindele
• Při instalaci šindele během chladného počasí musí být přidáván tmel vždy rovnoměrně po celé střeše
• V oblastech s nepříznivými klimatickými podmínkami (vítr, teplota) by měl být Cambridge Xpress podlepen

tmelem alespoň v pěti posledních řadách u hřebene
• Množství asfaltového tmelu by se mělo používat v podobě skvrny o maximální průměru 25 mm a vždy jen šetrně
• Umístění hřebíků:
- použijte 4 hřebíky na jeden šindel a umístěte je do „Cambridge Xpress Lane“ asi 2,5 cm a 33 cm od každého konce
- umístění hřebíků u laminovaných šindelů: XPRESS LANE = PROSTOR pro přesné přibití hřebíků

Poznámka:
Na pokládku střech se strmým sklonem (> 60°) nebo
v oblastech s nepříznivými povětrnostním podmínkami je nutné
použít více hřebíků a šindele podlepit tmelem IKO Shingle Stick

Startovací řada
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Na startovací řadu je třeba použít šindele Superglass
• Startovací řadu připravíte seříznutím šindelů Superglass podél linky v úrovni s horními výřezy (obr. vpravo)
• Startovací řadu začněte tím, že šindel zkrátíte o půlku jednoho dílku tak, aby se spoje šindelů nevršily nad sebe se
spoji v úrovni prvních šindelů
• Startovací řada by měla mít přesah přes okapní hranu 6-10 mm ( krok 1 na obrázku)

První řada & instalace
První řada (2):
• Začněte celým šindelem a položte ho do jedné roviny se startovací řadou u okapu
• Hřebíky instalujte dle obrázku vlevo nahoře
• Pokračujte přes celou střechu s celými šindeli
Druhá řada (3):
Odřízněte 25 cm od levého konce šindele Cambridge Xpress a začněte u bočního okraje
Třetí a následující řady šindelů (4):
• Začněte třetí řadu šindelem, z kterého bylo uříznuto 50 cm
• Odřízněte dalších 25 cm při každé následující řadě šindelů
• Pro maximální ochranu proti dešti hnaného větrem slepte šindele u bočního okraje

Nároží & hřebeny
• Rozřízněte šindele Superglass 3 Tab na jednotlivé díly tak,
že si šindele rozříznete dle výřezů

Startovací řada pro Cambridge Xpress (21m/balík)

• Ohněte každý díl přes hřeben nebo nároží a přibijte ho
16 cm od okraje, 2,5 cm z každé strany tak, aby každý kus
odhaloval 14 cm
• Konečný šindel a nepřekryté hřebíky by měly být slepeny
IKO Shingle Stickem

Hřebenový šindel pro Cambridge Xpress (9m/balík)

• V chladném počasí šindele nejdříve nahřejte, pak teprve
ohýbejte

cambridge
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cambridge xpress

