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CONDIŢII	GENERALE
•		IKO	nu	îşi	asumă	responsabilitatea	pentru	infiltraţii	datorate	unei	utilizări	 inadecvate	

sau	nepregătirii	corespunzătoare	a	suprafeţei	acoperişului.	Plăcile	nu	trebuie	dispuse	
direct	pe	termoizolaţie;	trebuie	lăsat	spaţiu	de	ventilaţie	între	termoizolaţie	şi	astereala	
acoperişului.

•	 Nu	amestecaţi	produse	diferite	sau	din	ani	de	producţie	diferiţi	pe	aceeaşi	suprafaţă	de	
acoperiş.

•	 Diferentele	de	culoare	sunt	inerente	plăcilor	şi	nu	reprezintă	un	defect	de	fabricaţie.	
Pentru	 a	 minimiza	 diferenţele	 de	 nuanţă,	 plăcile	 trebuie	 luate	 şi	 amestecate	 la	
întâmplare	 din	 diferite	 pachete	 şi	 trebuie	 aplicate	 orizontal	 cu	 avansare	 diagonală	
către	vârful	acoperişului.

•	 Nu	depozitaţi	plăcile	în	sus	pe	acoperiş!
•	 Nu	 îndepărtaţi	banda	de	 	pe	spatele	plăcilor	de	şindrilă.	Este	aplicată	din	motive	de	

ambalare	 şi	 nu	 pentru	 etanşare	 şi	 conţine	 codul	 de	 producţie.	 Folia	 de	 pe	 spatele	
şindrilelor	autoadezive	trebuie	îndepărtată	în	timpul	aplicării.	(Figura	7-7)

•	 Banda	pentru	etanşare	aplicată	din	fabrică	va	deveni	eficientă	după	expunerea	la	razele	
soarelui.	 Etanşarea	 suplimentară	 este	 necesară	 pe	 vreme	 rece	 şi	 în	 cazul	 aplicării	 pe	 o	
pantă	mare	sau	în	zone	în	care	vântul	bate	constrant	cu	putere.	Adezivul	pentru	şindrilă	
trebuie	aprobat	de	IKO	pentru	a	fi	compatibil	cu	plăcile	IKO.

•	 Îndoiti	pachetul	cu	şindrile	înainte	de	deschidere	pentru	o	separare	mai	uşoară.	
•	 Atenţie:	 în	 perioadele	 însorite,	 cu	 temperaturi	 ridicate	 evitaţi	 să	 călcaţi	 pe	 plăcile	 de	

şindrilă	pe	partea	expusă	a	acoperişului	pentru	a	evita	deteriorarea	materialului	(rămân	
urme	de	picior).

NECESARUL	DE	MATERIAL
•	 Plăci de şindrilă:
	 o	selecţie	de	60	de	tipuri	şi	culori	diferite	ale	plăcilor	de	şindrilã	bituminoasă	IKO	pe	

bază	de	fibră	de	sticlă,	impregnate	cu	bitum	oxidat	sau	modificat	APP.
•	 • Stratul hidroizolant:
	 Membranele	din	gama	IKO	Armourbase	–	o	gamă	de	membrane	hidroizolante.
•	 • Doliile	(pentru	Metoda	Doliei	Deschise):	
	 IKO	Armourvalley:	o	membrană	cu	bitum	modificat	APP	de	4,5	mm	în	culoarea	şindrilei	

sau	profil	metalic	de	tablă.
•	 • Profilele de streaşină:
•	 • Sistemele de fixare (cuiele):
	 Cuie	galvanizate	cu	striaţii,	25	mm	lungime	cu	un	diametru	al	capului	de	10	mm	şi	o	

secţiune	de	3	mm	în	diametru.	Pentru	fixarea	şindrilelor	şi	a	coamelor,	respectiv	doliilor	
sunt	necesare	cuie	de	30	mm	lungime.	

•	 • Masticuri bituminoase: 
	 IKO	Shingle	Stick	sau	un	adeziv	plastifiant	aprobat	de	IKO.
•	 • Ventilaţiile:
	 Gama	de	ventilaţii	IKO	Armourvent-	cuprinde	suficiente	tipuri	de	ventilaţii	pentru	a	sa-

tisface	minimul	necesar	de	ventilaţie.	
	 Ventilaţia	IKO	Armourvent	Sanitary-	o	ventilaţie	care	permite	aerisirea	spaţiilor	interioare.	
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TERMENI

1.	Expunere		•		2.	Îmbinare	de	capăt		•		
3.	Fante

4.	Bandă	auto-adezivă		•			
5.	“Solzii”	plăcii	de	şindrilã

1.	Fronton		•		
2.	Streaşină		•		3.	Dolie

4.	Coamă	înclinată		•		5.	Coamă	dreaptă

1a

4a I II4a

4b 4c

1b

2 3
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ESTIMAREA	NECESARULUI	DE	ŞINDRILĂ	BITUMINOASĂ

I. AstereAlA

Expunerea	plăcilor	trebuie	să	se	facă	în	funcţie	de	panta	acoperişului	aşa	cum	se	arată	
în	 tabelul	 de	 mai	 jos.	 Plăcile	 nu	 trebuie	 aplicate	 pe	 pantele	 acoperişului	 care	 nu	 sunt	
specificate.
Anumite	ţări	pot	avea	reglementări	diferite.	Verificaţi	normele	locale	pentru	construcţii.

II. CoAmele drepte şI înClInAte

O	bună	aproximare	este	să	se	comande	suplimentar	aproximativ	10-15%	din	material	
(în	funcţie	de	existenţa	detaliilor	acoperişului)	pentru	confecţionarea	benzii	de	pornire	
şi	 a	 coamelor.	 Pentru	 tipurile	 de	 şindrilă	 în	 formă	 de	 solzi	 sau	 laminată	 comandaţi	
şindrilă	rectangulară	de	aceeaşi	culoare	pentru	coame	şi	banda	de	pornire.
	

tipul şindrilei panta
acoperişului expunerea Acoperire

m²/ pachet
Greutate
+- kg/m²

superglass 15°	-	25° 12,5	cm 2,62	m² 11,0

26°	-	85° 14,3	cm 3,00	m² 9,6

superglass – Biber 15°	-	25° 12,5	cm 2,63	m² 10,5

26°	-	85° 14,3	cm 3,00	m² 9,2

Armourglass 15°	-	25° 12,5	cm 2,62	m² 12,5

26°	-	85° 14,3	cm 3,00	m² 10,9

Victorian 15°	-	25° 12,5	cm 2,62	m² 12,0

26°	-	85° 14,3	cm 3,00	m² 10,5

diamant 15°	-	25° 9,7	cm 2,62	m² 12,0

26°	-	85° 11,2	cm 3,00	m² 10,5

oxford 15°	-	25° 12,5	cm 2,63	m² 13,3

26°	-	85° 14,3	cm 3,00	m² 11,7

Cambridge Hd 15°	-	85° 15,0	cm 3,10	m² 12,0

Armourshield 15°	-	90° 13,4	cm 3,00	m² 9,2

Bibershield 15°	-	90° 14,3	cm 2,72	m² 12,1

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

monarch 15°	-	25° 12,5	cm 2,25	m² 13,5

26°	-	85° 14,3	cm 2,58	m² 12,4

monarch – diamant 15°	-	25° 9,7	cm 2,13	m² 13,5

26°	-	85° 11,2	cm 2,46	m² 12,0
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PREGĂTIREA	ACOPERIŞULUI

I. AstereAlA	(Figura	2)

Astereala	trebuie	să	fie	netedă,	solidă,	uscată	şi	bine	fixată.	Este	recomandat	ca	aceasta	
să	 fie	 făcută	 din	 placaj	 de	 bună	 calitate,	 scânduri	 drepte	 sau	 plăci	 structurate	 tip	 OSB	
(plăci	plate	sau	plăci	cu	fibre).	În	cazul	placării	cu	scândură	lăţimea	acesteia	nu	trebuie	
să	 depăşească	 15	 cm.	 Toate	 produsele	 din	 lemn	 trebuie	 să	 fie	 condiţionate	 adecvat	
pentru	a	avea	rezistenţă	la	umiditate.	Astereala	trebuie	instalată	în	zig-zag	şi	trebuie	să	
fie	bine	susţinută.	Nefolosirea	materialului	corespunzător	pentru	astereală	poate	avea	
ca	efect	mişcări	ale	plăcilor	din	care	aceasta	este	confecţionată,	ceea	ce	ar	putea	duce	la	
deteriorarea	şindrilelor.

II. VentIlAŢIA	(Figura	3)

Este	esenţial	să	se	permită	căldurii	şi	vaporilor	de	apă	să	iasă	din	acoperiş	printr-o	ven-
tilare	corespunzătoare.	Prin	 urmare,	 aerul	 trebuie	 să	 circule	 liber	 între	 termoizolaţie	 şi	
astereală,	de	la	streaşină	către	coama	acoperişului.	La	o	pantă	a	acoperişului	de	15°-25°	
suprafaţa	minimă	netă	liberă	pentru	ventilaţie	este	de	33	cm2,	la	25°-85°	suprafaţa	mini-
mă	netă	liberă	pentru	ventilaţie	este	de	16	cm2	pentru	fiecare	1	m2	de	porţiune	de	tavan	
izolată	(P),	întotdeauna	împărţit	egal	între	streaşină	şi	coamă.

III. HIdroIZolAŢIA

Folia	 hidroizolantă	 trebuie	 instalată	 cât	 se	 poate	 de	 drept	 pentru	 a	 împiedica	
neregularităţile	să	fie	vizibile	pe	suprafaţa	plăcilor	de	şindrilă.	Se	aplică	paralel	cu	coama.

Pantă: 15°-20° 
Opţiunea	1	(Figura	4a	I):	Este	preferabil	să	se	acopere	întreaga	astereală	cu	o	hidroizolaţie	
autoadezivă	din	gama	IKO	Armourbase	Premium	+	sau	o	membrană	similară	din	bitum	
modificat	care	să	hidroizoleze	perfect	astereala.	Suprapunerile	verticale	trebuie	să	fie	de	
15	cm	şi	cele	orizontale	de	8	cm.
Opţiunea	2	(Figura	4a	II):	Utilizaţi	o	folie	hidroizolantă	IKO	Armourbase	sau	o	membrană	
similară,	pentru	a	asigura	o	acoperire	dublă	a	stratului	de	susţinere	a	asterelei.	Tăiaţi	o	
bandă	de	pornire	de	50	cm	şi	aplicaţi	în	straturi	succesive	fixate	cu	suprapuneri	orizontale	
de	50	cm	şi	verticale	de	30	cm.
	
Pantă 21°- 85°	(Figura	4b)
Întreaga	 astereală	 	 trebuie	 să	 fie	 acoperită	 cu	 o	 folie	 hidroizolantă	 din	 gama	 IKO	
Armourbase	 sau	 o	 altă	 membrană	 aprobată	 de	 IKO.	 Aceasta	 se	 va	 aplica	 paralel	 cu	
streaşina	cu	o	suprapunere	orizontală	de	5	cm	şi	una	verticală	de	10	cm.	Fixaţi	hidroizolaţia	
doar	cu	atâtea	cuie	câte	sunt	necesare	încât	să	o	ţină	prinsă.	

Pantă de 85°-90°
În	acest	caz	nu	este	obligatoriu	să	aplicaţi	folie	hidroizolantă.	Se	pot	aplica	numai	plăci	de	
şindrilă	autoadezivă	din	gama	Shield.
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IV.  ConFeCŢIonAreA dolIIlor

Se	 pot	 utiliza	 metodele	 deschise,	 întreţesute	 sau	
închise	pentru	aplicarea	plăcilor	în	doliile	acoperişului.	
Pregătirea	doliei	depinde	de	metodă:
•  Pregătirea doliei deschise	(Figura	5).
	 Se	 acoperă	 dolia	 cu	 1m	 lăţime	 hidroizolaţie,	 IKO	

Armourbase	 (1).	 Suprapunerile	 verticale	 trebuie	 să	
fie	 de	 30	 cm	 şi	 să	 fie	 lipite	 (2).	 Hidroizolaţia	 de	 pe	
astereală	 trebuie	 să	 se	 suprapună	 15	 cm	 (3)	 peste	
cea	 din	 dolie.	 Finalizaţi	 doliile	 aplicând	 membrana	 IKO	 Armourvalley	 sau	 un	 profil	
metalic	pentru	dolie	peste	stratul	de	hidroizolaţie	deja	montat	 (4).	Bateţi	 în	cuie	 IKO	
Armourvalley	la	distanţe	de	40	cm	şi	2,5	cm	de	margine.	Dacă	suprapunerea	verticală	
pe	 zona	 de	 dolie	 este	 inevitabilă	 aceasta	 trebuie	 să	 aibă	 30	 cm	 şi	 să	 fie	 etanşată	 cu	
mastic	sau	lipit	cu	flacăra	(5).	În	cazul	profilului	metalic,	acesta	trebuie	să	fie	prins	în	cuie	
la	câte	25	cm	şi	suprapunerea	va	fi	de	30	cm	şi	etanşată	cu	mastic.

•  Pregătirea doliilor întreţesute sau închise
	 Pregătiţi	 dolia	 cu	 un	 strat	 de	 hidroizolaţie	 autoadezivă	 din	 gama	 Armourbase	 cu	 o	

suprapunere	de	30	de	cm.	Se	mai	poate	folosi	un	strat	de	membrană	IKO	Armourbase	
sau	un	produs	similar	bătută	în	cuie	la	2,5	cm	de	margine.	Suprapunerile	vor	fi	de	30	cm	
şi	etanşate	cu	mastic.

V. proteJAreA Zonelor de streAşInĂ	(Figura	4c)

În	 zonele	 în	 care	 temperaturile	 medii	 din	 ianuarie	 sunt	 de	 -1°C,	 zonele	 de	 streaşină	
trebuie	protejate	împotriva	acumulărilor	de	zăpadă	care	pot	cauza	infiltraţii	verticale	de	
apă.	Aplicaţi	hidroizolaţie	adezivă	IKO	Armourbase	de	la	streaşină	până	la	cel	puţin	60	cm	
peste	linia	internă	a	peretelui	vertical	al	casei.	Folosiţi	suprapuneri	orizontale	de	8	cm	şi	
verticale	de	15	cm.	În	mod	alternativ,	utilizaţi	hidroizolaţie	IKO		Armourbase	şi	asiguraţi	o	
acoperire	dublă	a	stratului	de	bază	până	la	streaşină.	Tăiaţi	o	bandă	de	pornire	de	50	cm	
lăţime	şi	dispuneţi	straturi	succesive	lipite	cu	suprapuneri	orizontale	de	50	cm	şi	verticale	
de	30	cm	la	o	distanţă	de	60	cm	peste	linia	internă	a	zidului.

VI. streAşInA şI lAterAlele ACoperIşUlUI (Figura 4b)

Închiderile	în	zona	de	streaşină	şi	în	lateralele	acoperişului	trebuie	să	fie	făcute	dintr-un	
material	 anti-coroziv	 care	 se	 aplică	 pe	 o	 suprafaţă	 de	 cel	 puţin	 8	 cm	 de	 la	 margine	 şi	
coboară	în	jos	peste	ele.	Profilul	metalic	de	închidere	trebuie	să	fie	aplicat	peste	hidroi-
zolaţie	pe	laterale	(la	frontoane)	(4)	şi	sub	hidrioizolaţie	la	streaşină	(5).

VII.lInII de GHIdAJ	(Figura	7)

Liniile	de	ghidaj	trasate	pe	acoperiş	asigură	reperele	vizuale	care	aliniază	plăcile	de	şindrilă	

5
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orizontal	şi	vertical.	De	asemenea	ajută	la	alinierea	plăcilor	de	fiecare	parte	a	lucarnei	şi	a	
hornului.	Liniile	orizontale	pot	fi	trase	la	4	sau	5	rânduri	(1)	şi	o	linie	verticală	(2)	va	fi	utilizată	
pe	acoperişurile	cu	lungime	mare,	unde	o	linie	este	trasă	în	centru	şi	plăcile	sunt	aplicate	
de	o	parte	şi	de	alta	a	acesteia.
Toate	liniile	de	ghidaj	trasate	vor	fi	considerate	linii	de	reper	şi	nu	linii	de	aplicare.

MONTAJUL	PLĂCILOR	DE	ŞINDRILĂ	BITUMINOASĂ

I. FIXAreA In CUIe şI etAnşAreA

Bateţi	 cuiul	 întotdeauna	 2,5	 cm	 deasupra	 capătului	 şi	 2,5	 cm	 de	 la	 marginea	 plăcii	 de	
şindrilă.	Pentru	poziţionarea	corectă	şi	cantităţile	de	cuie	necesare	pentru	fiecare	tip	de	
placă	de	sindrilă	şi	pantă	de	acoperiş	vezi	Figura	6b	I	sau	indicaţiile	de	pe	pachetul	de	
şindrilă.	Nu	uitaţi	că	aplicaţiile	pe	pantă	mare	(>	60°)	sau	în	zonele	expuse	la	vânturi	pu-
ternice	necesită	mai	multe	cuie	şi	etanşarea	manuală	cu	IKO	Shingle	Stick	după	cum	se	
vede	 în	Figura	6b	 II.	 În	 timpul	aplicaţiilor	pe	temperaturi	 scăzute	trebuie	adăugat	mai	
mult	adeziv	în	acelaşi	mod.	În	zonele	cu	vânturi	puternice	toate	plăcile	trebuie	lipite	cel	
puţin	cele	cinci	rânduri	de	la	vârf.	Masticul	bituminos	trebuie	aplicat	în	cantităţi	care	să	
nu	depăşească	25	mm	diametru	(puncte	de	lipire)	şi	folosit	cu	economie.
	 Pentru	fixarea	în	cuie	a	şindrilelor	laminate	LINIA	ALBĂ	=	ZONA	DE	REPER	PENTRU	FI-
XAREA	CUIELOR.

BANDA	DE	PORNIRE	(Figura	7)
Pregătiţi	banda	de	pornire	prin	tăierea	parţii	vizibile	a	plăcilor	(solzii	şindrilei)	la	acelaşi	
nivel	de	la	vârful	capetelor.	Începeţi	banda	de	pornire	scurtând-o	cu	jumatate	din	forma	
parţii	vizibile	astfel	încât	îmbinările	să	nu	se	alinieze	cu	îmbinările	de	la	primul	rând	de	
plăci.	 Banda	 de	 pornire	 trebuie	 să	 treacă	 peste	 cornişă/streaşină	 cu	 6-10	 mm	 şi	 peste	
laterale	unde	este	posibil	(3).
Pentru	şindrilele	laminate	folosiţi	şindrile	rectangulare.

PRIMELE	RÂNDURI	&	PROCEDURA	DE	APLICARE	(Figura	7)
• Primul rând	(4):
	 Începeţi	cu	o	placă	întreagă	aplicată	la	acelaşi	nivel	cu	banda	de	pornire	la	streaşină.	

Bateţi	în	cuie	aşa	cum	se	arată	în	figura	6	şi	continuaţi	de-a	lungul	acoperişului	cu	plăci	
complete.	

• Rândul al doilea	(5):
	 Tăiaţi	jumătate	din	forma	vizibilă	a	plăcii	de	şindrilă	şi	începeţi	de	la	fronton.	Fixaţi	placa

de	şindrilă	în	cuie	astfel	încât	capătul	inferior	al	formei	vizibile	să	fie	la	acelaşi	nivel	cu	
vârful	marginii	plăcii	din	primul	rând.	(Ajustaţi	unde	este	necesar	pentru	pantele	care	
necesită	diferite	expuneri	vezi	Pag.	7	tabel/expunere)

• Rândul al treilea şi următoarele (6):
	 Începeţi	 rândul	al	 treilea	cu	o	placă	din	care	a	 fost	 tăiată	 forma	vizibilă.	Tăiaţi	 încă	o	
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jumătate	din	forma	vizibilă	pentru	fiecare	rând	care	urmează.	Pentru	protecţie	maximă	
împotriva	ploii	aduse	de	vânt,	lipiţi	plăcile	de	şindrilă.

	 Atenţie: Când aplicaţi plăcile de şindrilă laminată tăiaţi din acestea 25, 50, 75 … cm de la 
marginea din stânga a primei plăci, în a-l doilea (5), în a-l treilea (6), în a-l patrulea (7), ... rând.

II. montAJUl dolIIlor

Metoda Doliei Deschise	(Figura	8a)
Trasaţi	cu	cretă	două	linii	de	reper	de	la	coama	acoperişului	la	streaşină	la	15	cm	distanţă	
crescând	în	lăţime	cu	1	cm	pe	metru	către	streaşină	(1).	Tăiaţi	plăcile	de	şindrilă	în	funcţie	de	
aceste	linii	şi	tăiaţi	un	triunghi	de	5	cm	din	colţul	de	sus	pentru	a	direcţiona	apa	în	dolie	(2).
Lipiţi	capătul	dinspre	dolie	al	fiecărei	plăci	de	şindrilă	cu	 IKO	Shingle	Stick	 (3)	şi	bateţi	
cuiele	la	5	cm	în	spatele	liniei	de	marcaj	trasata	cu	cretă	(4).

Metoda Doliei Întreţesute	(Figura	8b)
Instalaţi	plăcile	de-a	lungul	intersecţiei	doliei.	Ultima	placă	ar	trebui	să	se	întindă	cel	pu-
ţin	30	cm	pe	suprafaţa	de	intersectare	a	acoperişului	(1)	fixat	cu	un	cui	în	plus	la	colţul	
superior	al	plăcii	(2).	Apăsaţi	etanş	plăcile	pe	dolie	înainte	de	a	le	bate	în	cuie.	Cuiele	nu	
se	vor	bate	pe	o	zonă	de	15	cm	faţă	de	linia	de	centru	a	doliei.

Metoda Doliei Închise	(Figura	8c)	pentru	pante	>	23°
Pentru	rezultate	bune:	începeţi	aplicarea	pe	planul	acoperişului	de	pe	cea	mai	joasă	parte	
sau	de	pe	cea	mai	puţin	înaltă.	Banda	de	pornire	TREBUIE	să	fie	întreţesută	(1)	(extindere	
+	25	cm	peste	cealaltă	pantă	de	acoperiş).	Cuiele	nu	se	vor	bate	pe	o	zonă	de	15	cm	faţă	
de	 linia	de	centru	a	doliei.	Utilizaţi	un	cui	 suplimentar	 (2)	 la	capătul	fiecărei	plăci	care	
trece	peste	dolie.	După	terminarea	acestui	plan	de	acoperiş	trasaţi	o	altă	linie	de	reper	(3)	
la	5	cm	de	la	linia	de	centru	pe	partea	de	acoperiş	care	trebuie	acoperită.	Aplicaţi	plăcile	
pe	al	doilea	plan,	ajustaţi	plăcile	pe	această	linie	şi	tăiaţi	un	triunghi	de	5	cm	(4)	din	colţul	
de	sus	pentru	direcţionarea	apei	în	dolie.	Lipiţi	capătul	dinspre	dolie	al	fiecărei	plăci	de	
şindirla	IKO	Shingle	Stick	(5).

III. CoAme  drepte şI înClInAte	(Figura	9a	&	9b)

Ajustaţi	ultimele	rânduri	de	plăci	astfel	încât	coama	acoperişului	să	acopere	bine	rânduri-
le	superioare	de	plăci	în	mod	egal	pe	ambele	părţi	ale	coamei.	Tăiaţi	plăcile	de	şindrilă	de	
formă	dreptunghiulară	şi	Diamant	în	bucăţi	individuale	prin	divizarea	dreptunghiurilor	/	
romburilor	la	capete	(1)	(ArmourShield:	(A)	este	partea	vizibilă,	(B)	este	partea	acoperită).	
(Figura	9a)
Aplicaţi	plăcile	coamă	cu	grosime	dublă	prin	alipirea	a	două	bucăţi	şi	îndoirea	lor	peste	
coamă.	Pe	vreme	rece	încălziţi	placa	înainte	de	îndoire.	Bateţi	cuiele	la	16	cm	de	capătul	
placilor	 (2)	 şi	 2,5	 de	 marginea	 plăcii	 (3).	 Începeţi	 aplicarea	 de	 la	 marginea	 coamei	 din	
direcţie	opusă	direcţei	vîntului.	(Figura	9b)
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IV. HornUrI sI ZIdUrI

V. reCondIŢIonAreA ACoperIşUrIlor

Recondiţionarea	acoperişurilor	folosind	şindrilele	laminate.

Hornuri Ziduri

10a 10b
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