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ОБЩИ УСЛОВИЯ

•  IKO не носи отговорност за течове поради неправилен монтаж или подготовка 
на покривната основа. Шинглите не бива да се поставят директно върху 
термоизолация; необходимо е да се осигури празно вентилирано пространство 
между термоизолацията и основата, върху която ще бъдат монтирани шинглите.

• Не смесвайте шингли с различни дати/код на производство на един и същ покрив.

• Цветовите нюанси са присъщи за шинглите и не са дефект. За да се постигне 
добро цветово преливане, би трябвало да се прави случаен подбор на шингли от 
различни пакети.

• Не натрупвайте голям брой шингли на едно място по покрива докато работите!

• Не махайте полиетиленовата лента от долната страна на битумните керемиди. Тя 
служи само за по-добро пакетиране и за предпазване от слепване на керемидите 
една към друга в пакета.

• Въпреки това, за да се появи адхезионният слой на напълно самозалепващите 
се битумните керемиди, при полагането им на покрива тази лента трябва да се 
отстрани непосредствено преди монтирането им. (Фигура 7-7)

• Фабрично нанесените ивици за самозалепване се активират при наличие на пряка 
слънчева светлина и околна температура от мин. 15°C. Допълнително подлепване 
е необходимо само при студено време и при покриване на стръмни покриви. 
Ползвайте само одобрени от IKO лепила, за да бъдат съвместими с шинглите. 

• Огънете леко няколко пъти пакета преди да го отворите, за да се разделят 
шинглите в него по-лесно. 

• Внимание: В горещо време не стъпвайте върху шинглите от слънчевата страна на 
покрива, за да се избегне деформирането им.
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ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО МАТЕРИАЛИТЕ

• Шингли:  
IKO предлага над 70 различни по тип и цвят оксидирани и модифицирани битум-
ни керемиди на стъклофибърна основа.

• Подложни слоеве:  
IKO Armourbase: Серия от водонепромокаеми покривни мембрани.

• Покрития за улами (за отворения метод):  
IKO Armourvalley: 4 мм АРР модифицирана мембрана със съответстващ на шинг-
лите цвят или метална обшивка.

• Метални обшивки:  
Металните обшивки са изработени от корозионно устойчиви материали, които 
ще предпазват покривните страници и стрехите. Металните обшивки също слу-
жат за направа на връзка между покривното покритие и някои покривни детай-
ли като комини, капандури, стени, улами и др. 

• Крепежни елементи: 
Галванизирани гвоздеи с 25 мм дължина и с диаметър на главата 10 мм. Гвоздеите 
трябва да са набраздени и с диаметър 3 мм. При ламинираните шингли и при 
коването на билата на всички останали модели битумни керемиди се изискват 
гвоздеи с 30 мм дължина.

• Битумни лепила:  
Лепило IKO Shingle Stick,  IKO Plastal Stick или одобрени от IKO лепила.

• Отдушници: 
IKO Armourvent: Серия отдушници за постигане на минималните изисквания за 
покривно вентилиране.

• Ленти за първи ред



РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

- 46 -

BG

ПРЕСМЯТАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО 

БИТУМНИ КЕРЕМИДИ 

I. ЗА ПОКРИВНАТА ОСНОВА

Видимата част на шинглите зависи от наклона на покрива, както е показано на таб-
лицата по-долу. Не бива битумните керемиди да се поставят при наклони, различни 
от указаните в таблицата. В някои страни е възможно да съществуват различни из-
исквания. Проверете местните строителни норми.

II. ЗА БИЛА

Добре е да се поръчат приблизително 10-15% повече материали (в зависимост от 
покривните детайли), за да се покрият билата и лентите за първи ред. За покриване 
на била при покриви от шингли с форма боброва опашка или ламинирани шингли, 
поръчайте за целта правоъгълни шингли в съответните цветове.

Нямате време за изрязване?
Използвайте ленти за първи ред Starterstrip 
(Фигура 1a), когато нямате време за изрязване 
или когато се полагат ламинирани битумни 
керемиди.

1. Видима част • 2. Невидима част 
3. Прорези • 4. Ивица за самозалепване

5. Опашка

ТЕРМИНИ

1. Чело/страница • 2. Стреха
3. Улама • 4. Външно било/ребро

5. Било
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Вид шингли Наклон Видима част Покритие/Пакет

Superglass 15° -  85° 14,3 cm 3,00 m²

Superglass – Biber 15° -  85° 14,3 cm 3,00 m²

Superglass – Hex 15° -  90° 13,4 cm 3,00 m²

Armourglass PLUS 15° -  85° 14,3 cm 2,00 m²

Victorian PLUS 15° -  85° 14,3 cm 2,00 m²

Diamant PLUS 15° -  85° 11,2 cm 2,00 m²

ArmourShield 15° -  90° 13,4 cm 3,00 m²

DiamantShield 15° -  90° 11,2 cm 2,46 m²

Cambridge Xpress 15° -  85° 15,0 cm 3,10 m²

Cambridge Xtreme 9,5° 9,5° -  90° 15,0 cm 3,10 m²

Monarch 15° -  85° 14,3 cm 2,58 m²

Monarch – Diamant 15° -  85° 11,2 cm 2,46 m²
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ПОДГОТОВКА НА ПОКРИВА

I. ПОКРИВНА ОСНОВА (Фигура 2)

Покривната основа трябва да е гладка, стабилна, суха и добре фиксирана.
Основата трябва да е от доброкачествени платна от дървесина, дъсчена обшивка 
или нефурнирована ламперия. Всяка дъска може да е максимално 15 см широка. 
Дебелината на основата зависи от разстоянието между гредите. Проверете 
местните строителни норми. Необходимо е дървения материал да не съдържа 
влага. Обшивката трябва да се закове шахматно и да е с надеждни подпори. 
Ползването на неподходящ материал за обшивка, който може да даде груба основа 
и неподсигуряващ стабилност, може да породи измествания и други деформации, 
които да повредят шинглите.
Нашият опит показва, че употребата на OSB плоскости с нут и перо дава най-добра 
основа. Когато дъските не са достатъчно сухи, дървото се движи и се появяват 
цепнатини, което може да доведе до набръчкване на покрива от шингли.

II. ВЕНТИЛАЦИЯ (Фигура 3a + 3b)

От особено голямо значение е да се осигури разсейване на горещината и 
извеждане на парите от покривната система. Затова трябва да се осигури 
свободното циркулиране на въздуха между термоизолацията и основата за монтаж 
на битумните керемиди и от стрехите до билата. 
При наклони 15°-40° (Cambridge Xtreme 9,5°: 9,5°-40°) минималната нетна 
свободна вентилационна площ е 33 см², а при 41°-85° минималната нетна 
свободна вентилационна площ е 16 см² за всеки 1 м² топлоизолирана площ на 
тавана, разположен под покрива, винаги разделена по равно между стрехите (за 
всмукването на въздуха) и билото (за извеждането на въздуха).

Пример:
100 м² топлоизолирана покривна площ с наклон < 40°
= НСВП = 3333 см² (100 м²/300)
=> 1667 см² за всмукване и 1667 см² за извеждане

Ефективна вентилация се осигурява при използване на следните отдушници за 
извеждане на въздуха:
• Минимум 1 ролка от Armourvent MULTI/MULTI PLUS
(1667/275 см²/м = 6,06 м => 1 ролка)
• Минимум 6 бр. Armourvent RIDGE PLUS
(1667 см²/258 см²/м = 6,46 м/1,22м/бр. = 5,3 бр. закръглено на => 6 бр.)
• Минимум 6 бр. Armourvent STANDARD
(1667 м²/322 см²/бр. = 5,2 бр. закръглено на => 6 бр.)
• Минимум 56 бр. Armourvent SPECIAL
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(1667 см²/30 см²/ бр.= 55,6 бр. закръглено на => 56 бр.)
• Минимум 2 Airhawk 14”
(1667 см²/852 см²/ бр. = 1,96 бр. закръглено на => 2 бр.)
или 3 Airhawk 12” 
(1667 см²/613 см²/бр. = 2,72 бр. закръглено на => 3 бр.)

III. ПОДЛОЖНИ СЛОЕВЕ

Подложният слой не е задължителен при градински къщи, навеси или къщи за 
отдих, но в тези случаи IKO не носи отговорност за проникване на вода, причинена 
от странични дъждове, вятър и прах през шинглите. Полагайте подложните слоеве 
така, че да се получи гладка повърхност, за да се избегнат неравности, които след 
това биха могли да се проектират в пласта от шингли.
 
Наклони 9,5°- 20° 
Вариант 1 (Фигура 4a I): Препоръчително е да се покрие цялата покривна основа 
с IKO Armourbase Pro Plus или IKO Armourbase Stick залепваща се мембрана, или 
подобна модифицирана подложна мембрана, която да уплътни цялата покривна 
основа. Застъпвайте надлъжно по 10 см при всеки следващ ред, като напречните 
застъпвания трябва да бъдат 15 см за Armourbase Stick и 30 см за Armourbase Pro 
Plus, подлепен с IKO Shingle Stick.

Вариант 2 (Фигура 4a II): Използвайте IKO Armourbase Pro или IKO Armourbase ECO 
подложна мембрана, за да осигурите двупластово покритие на покривната основа. 
Отрежете начална лента с широчина 50 см и полагайте следващите редове като ги 
заковавате с 50 см надлъжно и 30 см челно застъпване.
 
Наклони 21°- 85° (Фигура 4b)
Цялата покривна основа трябва да бъде покрита с IKO Armourbase или друг одобрен 
подложен слой. Подложният пласт трябва да се монтира успоредно на стрехите с 
мин. 10 см надлъжно и 15 см челно застъпване. Върху IKO Armourbase Pro, - Pro Plus, 
- Stick и - ECO има очертани 10-сантиметрови линии върху ролките за улеснение при 
застъпите. Закрепете подложния пласт с толкова гвоздеи, колкото са достатъчни да 
го задържат на място.
 
Наклони 85°- 90°
Не се изисква подложен слой. Използват се само шингли с пълно самозалепване.

IV.  УЛАМИ 

Според различните методи: Отворен, Вплетен или Затворен, подготовката на 
уламите е различна: 
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•  Подготовка на уламите при Отворен метод  (Фигура 8a).
 Покрийте уламата с 1 м широк подложен слой IKO Armourbase (1). Челните 

застъпвания да са по 30 см и да са подлепени (2). Подложният слой на покривната 
основа трябва да припокрие този на уламата с 15 см (3). За завършек уламата се 
покрива с IKO Armourvalley или с метална обшивка над подложните слоеве при 
уламата, изработена от корозионно устойчив материал с широчина не по-малко от 
60 см и дебелина минимум 0,40 мм (4). Заковете IKO Armourvalley, като разстоянието 
между гвоздеите да бъде 40 см и те да са на 2,5 см от края. Ако се налага застъпване, 
то трябва да е 30 см и да бъде подлепено или заварено газопламъчно (5). Металната 
обшивка трябва да бъде закована, като разстоянието между гвоздеите да бъде  
25 см и да е със застъпване 30 см, което да е подлепено с битумно лепило. 

Внимание: 
За улами с нисък наклон използвайте IKO Base за подложен слой. Този подложен слой 
трябва да бъде закрепен механично (с гвоздеи или винтове през 20 см във всички 
посоки). В последствие мембраната IKO Armourvalley трябва да бъде положена с 
газопламъчно заваряване отгоре.

•  Подготовка на уламите при Вплетен или Затворен метод  (Фигура 8e, 8f)
 Монтирайте на уламата подложен слой IKO Armourbase Stick залепваща мембрана 

с 30 см застъпване. Като алтернативен вариант можете да ползвате друга, 
незалепваща   мембрана (IKO Armourbase Pro, Pro Plus или Eco), прикована на 2,5 см 
от краищата. Застъпите трябва да са 30 см и да бъдат подлепени с битумно лепило.

V. ЗАЩИТА НА СТРЕХИТЕ (Фигура 4c)

При климат със средна зимна температура -1°C стрехите трябва да бъдат защитени 
от натрупване на лед, което би могло да причини проникване на вода под шинглите. 
Положете IKO Armourbase Stick залепваща подложна мембрана от стрехите нагоре 
по покрива така, че да се покрие поне 60 см след линията на вътрешната стена на 
сградата. Застъпването да бъде 10 см надлъжно и 15 см челно. Като алтернативен 
вариант използвайте мембрана IKO Armourbase Pro Plus със стандартно надлъжно 
застъпване или използвайте IKO Armourbase Pro или Eco  като осигурите 
двупластови подложни слоеве при стрехите (Фигура 4a II). Когато се използват 
IKO Armourbase Pro или Eco, изрежете стартова лента с ширина 50 см и полагайте с 
подлепване следващи редове с по 50 см надлъжен застъп и 30 см челен застъп, като 
продължите до разстояние от 60 см след линията на вътрешната стена на сградата.

VI. ЧЕЛНИ РЪБОВЕ (Фигура 4a I)

Металните обшивки за челните дъски и стрехите на покрива трябва да бъдат устой-
чиви на корозия и да се вдават поне 8 см навътре от ръба, като са огънати надолу 
навън от ръбовете. Металните обшивки трябва да се монтират над подложните сло-
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еве при страниците (4) и под подложните слоеве при стрехите. За други покривни 
детайли, при които се изискват метални обшивки, се прилагат конкретни методи за 
полагане, за да се осигури водонепромокаемост на покрива. 

VII. РАЗЧЕРТАВАНЕ (Фигура 7)

Разчертаването спомага за правилното хоризонтално и вертикално подравняване на 
шинглите. То помага и за акуратното подравняване на шинглите около капандурите 
и комините. Хоризонтални линии може да се разчертаят през разстояние от 4-5 реда 
шингли (1), а вертикални (2), особено при по-дълги скатове, се разчертават така, че 
линиите да бъдат в средата на ската и битумните керемиди се подравняват по тях 
от ляво и от дясно. Разчертаването е спомагателен способ и не е задължително да 
съвпада с точните линии на полагане.

ПОЛАГАНЕ НА БИТУМНИТЕ КЕРЕМИДИ 

I. ЗАКОВАВАНЕ И ПОДЛЕПВАНЕ

Правилното заковаване е от основно значение за добър покрив. Употребата на 
телбод и винтове за монтирането на шингли е забранено. Заковавайте гвоздеите 
перпендикулярно, така че главите им да са добре прилепени, но не врязани в 
шинглите (Фигура 5). Винаги заковавайте на разстояние 2,5 см от края на прорезите 
и 2,5 см от края на шинглата. За правилните точки на заковаване и определяне на 
количеството на гвоздеите, необходимо за всеки вид битумни керемиди и покривен 
наклон, вижте Фигура 6а. Обърнете внимание, че полагане на стръмни скатове  
(> 60°) и на силно ветровити места изисква допълнително гвоздеи и ръчно 
подлепване с IKO Shingle Stick, както е показано на Фигура 6b. Допълнителна 
употреба на IKO Shingle Stick се изисква и при монтаж в студено време. При 
монтажа на битумни керемиди с пълно самозалепване, допълнително подлепване 
с IKO Shingle Stick е необходимо само при стръмни скатове на покрива (60°-90°) в 
студено време. При силно ветровити местности всяка от опашките на битумните 
керемиди трябва да бъде ръчно подлепвана на най-малко последните 5 реда от 
покрива. Не бива да се употребява лепило повече от 25 мм в диаметър. То трябва да 
се употребява в умерени количества. 

Внимание:
Шинглите ще се слепят към предишния ред, когато фабрично нанесената битумна 
ивица за самозалепване е достатъчно подгрята от топлината на директната 
слънчева светлина. В случай, че метеорологичните условия по време на монтажа 
могат да ограничат ефективността на самозалепващата ивица, като студено 
време, области със силен вятър или прах, адхезията на шинглите трябва да бъде 
подсигурена с допълнително ръчно подлепване, както е описано по-горе.



- 52 -

BG

Заковаване при ламинираните шингли: 
CAMBRIDGE XPRESS LANE = ЛИНИЯ ЗА ЗАКОВАВАНЕ.

СТАРТОВА ИВИЦА  (Фигура 1a)
Тя се изработва като от битумната керемида се изрежат в права линия опашките 
и се остави само цялата част над прорезите. Започнете стартовия ред като от така 
получените ивици срежете една напречно по средата, за да не съвпадат местата 
на застъпване на този ред с първия ред шингли, които ще се монтират отгоре. Този 
стартов ред трябва да се издава навън на около 6-10 мм от стрехите и от челните 
дъски, когато това е възможно (Фигура 7-3). За ламинираните битумни керемиди 
използвайте правоъгълни шингли или Starterstrip за Cambridge Xpress и Cambridge 
Xtreme 9,5°.

ПЪРВИ РЕД И НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ (Фигура 7)
• Първи ред  (4):
 Започнете с цяла шингла, поставена върху стартовия ред при стрехата и странич-

ната дъска. Заковавайте, както е показано на Фигура 5 и довършете реда, като 
ползвате само цели шингли. 

• Втори ред (5):
 Намалете дължината на битумната керемида, като отрежете напречно половината 

от една от крайните й опашки и започнете с нея втория ред при страничната 
дъска. Редът се продължава с цели шингли. Изравнете шинглите от втория ред по 
линията на прорезите на шинглите от първия ред.

• Трети и следващи редове (6):
 Започнете третия ред с шингла, на която е отрязана цяла крайна опашка. За 

всеки следващ ред намалявайте първата шингла с още по половин опашка. За 
максимална защита от придружен с вятър дъжд, подлепете шинглите откъм 
страничната дъска.

Внимание:
Когато монтирате ламинирани шингли, отрежете 25, 50, 75,... см респективно от 
левия край на първата шингла на втория (5), третия (6), четвъртия (7),... редове. 
Имайте предвид, че са разрешени и други деления между 10 и 25 см.

II. ПОЛАГАНЕ НА ШИНГЛИТЕ ПРИ УЛАМИ

Отворен метод (Фигура 8b, 8c, 8d)
От двете страни на уламата начертайте спомагателни линии, разстоянието между 
които да бъде 8 см при билото и да се увеличава с по 1 см на всеки метър в посока 
към стрехите (1). Подрежете шинглите по тези линии, като в горния им ъгъл отряз-
вайте 5-сантиметров триъгълник, за да се улесни оттичането на водата в уламата 
(2). Подлепете края на битумните керемиди откъм уламата с IKO Shingle Stick (3) и ги 
заковете на 5 см от начертаните спомагателни линии (4).
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Вплетен метод  (Фигура 8f)
Монтирайте шинглите така, че да продължават поне на 30 см по отсрещната 
страна на уламата (1) и ги заковете с допълнителен гвоздей в горния край (2). 
Добре притиснете шинглата към уламата преди да я заковете. Не заковавайте на 
разстояние по-малко от 15 см от централната линия на уламата.
 
Затворен метод  (Фигура 8e) 
За оптимална работа: започнете монтирането от тази страна, която е с по-малък 
наклон или с по-малка височина. Стартовата ивица и първия ред трябва да 
бъдат вплетени (1) (като продължават + 25 см по отсрещната страна на уламата). 
Продължете последната шингла поне на 30 см по отсрещната страна на уламата. 
Не заковавайте на разстояние по-малко от 15 см от централната линия на уламата. 
Заковете с допълнителен гвоздей в горния край (2) всяка шингла, която пресича 
уламата. След като приключите с тази страна, начертайте линия на 5 см от 
централната линия на уламата по оставащата за покриване страна (3). Монтирайте 
шинглите по другата страна, като ги подрязвате в края така, че да се подравнят 
по начертаната линия. В горния край на всяка шингла отрежете 5-сантиметров 
триъгълник, за да се улесни оттичането на водата в уламата (4). Подлепете края на 
шинглите откъм уламата с IKO Shingle Stick (5).

III. БИЛА (Фигура 9a + 9b)

Монтирайте последните няколко реда шингли така, че билните елементи да 
покриват еднаква част от битумните керемиди от двете страни на билото. Нарежете 
правоъгълна или триангуларна шингла по продължение на линиите на прорезите 
на опашките на отделни парчета (1). (При Armourshield: (А) е видима част, (B) е 
покрита част) (Фигура 9а). 

За приготвяне на билни елементи поставяйте по две шингли една върху друга и 
ги прегънете върху самото било. В студено време подгрейте шинглите, за да ги 
огънете. Заковавайте билните елементи на 16 см от края на опашката (2) и на 2,5 см 
от страните им (3). Оставайте 14-сантиметрова видима част на билните елементи. 
Започнете поставянето на билните елементи от тази страна на билото, която е 
противоположна на посоката, откъдето идва преобладаващият вятър (Фигура 9b). 

За да получите 3D-ефект при Cambridge Xpress и Cambridge Xtreme 9,5°, монтирайте 
билните елементи, като ги групирате по 2 наведнъж (леко измествайки горната с  
2,5 см назад). (Фигура 9a - D) 

IV. ОБШИВКИ 

Комини (Фигура 10a) – Стъпкова Обшивка (Фигура 10b) 
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Попитайте за 
нашите гаранционни 

условия...

V. ПРЕПОКРИВАНЕ НА ПОКРИВ

Пример за препокриване с Cambridge Xpress (Фигура 11) 
Препокриването на покрив с наклон по-малко от  15° с битумни керемиди 
Cambridge Xtreme 9,5° не е препоръчително.
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