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ZSINDELY FELRAKÁSA: 

INDULÓSOR: 
Az InUí ,  sor lapjait vajtik lo a kivágás mocteri 
hosszában. Igy a ragasztó csik alulra kerü!. amely a 
felette levö zsindely lapokat fogja tartanL A felrakasnál 
az első  laphóll vagjunk le 152 mm-t (lsd. abra). 

Első  sor kialakítása 
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ELSÓ SOR: 
A jobb oldali ábra szerint rakjuk fel az elsó soo. Az 
sor csíkja fogja tartani az elsö sor lapjait. Az oromszecélynét 
végig használjunk bitumenes hdegragasztót a Szel- e 
vizollenállás érdekében. A zsindelylapokal oldalt heiyezzúk 
kózel egymáshoz, de soha ne Tegyuk olyan közel, hogy 
átfedjenek, vagy felpiiposodjanak. Fontos' A szegeket 13 
mm-rel a kivág%sok felett kell beütni 
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MASODIK SOR: 
A nosodik sor kő rakósót a bat oldali abra szerint végezzük. Az 
oromszegélyokriel vegg hosznóljunk bilu,nenes hidegragasztóL 

A lépcsőzetes felrakás módszere 

LÉPCSŐZETES FELRAKÁS MÓDSZERE: 
zondelyeket ügy helyezzük egymásra. hogy a zsincc:y 

lapjainak alja az alul levő  zsindely kivágásáig érjen. Igy a 
Storm King/25 zsindely esetében 130 mm, míg a Standard 
Strip120 esetében 127 mm fog látszani minden zsindely 
lapbál. Megfelelő  felrakás eseten 50 mm háromszoros 
átfedes alakul ki. Kb. 6 soronként húzzunk egy 
krétavonalat a p'árhuzamos felrakás megtartása 
érdekében. Az alul levő  zsindelyeri található nt -apadó csík 
magához ragasztla a fölötte levő  zsindely lapjait. 
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127 mm a kilaiszo 
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