
500 мм

150 мм

100 м
м

гонти бутун~100 мм~100 мм~100 мм~100 мм~100 мм~100 мм~100 мм
~100 мм~100 мм

~100 мм

Дар нишебиҳои дарозқатори якум барои қулайии 
ростнамоии амудӣ аз маркази нишебӣ ҷобаҷогузорӣ 
карда шавад. Барои кам намудани номувофиқии 
рангҳо омехта намудани 5–6 қуттӣ қабл аз истифода 
маслиҳат дода мешавад. Агар корҳои бомпӯшӣ дар 
ҳарорати пасттар аз +10°C ба амал оварда шуда 
истода бошанд тасмаи худширечшавандаи 
тахтасангро бо ҳавогармкунаки (фен) сохтумонӣ 
бояд гарм карда шавад. Ҳангоми ҷобаҷогузории 
бомпӯши қаиши силсилаи ДЖАЗ ва КАНТРИ 
дарозии қатишавии амудии гонтҳо нисбати қатори 
пешина дар интервали аз 15 то 85 см тағйир ёфта 
метавонад. Дар ин ҳолат қоидаи муайяни интихоб 
расм бояд риоя карда нашавад. Расми бомпӯши 
омодашуда бояд абстрактӣ бошад.

Пурзӯр намудани 
овезонии фронтонӣ

Овезонии фронтии бомпӯш бо планкаҳои 
нӯгии филизӣ аз болои қабати астарӣ бо ҳам-
ҷоякунии 30–50 мм пурзӯр карда мешавад ва бо 
мехҳои махсуси бомпӯшӣ дар тартиби шоҳмотӣ 
бо қалаи 120–150, а дар ҷойҳои ҳамҷояшуда бо-
шад, 20–30 см. Қабл аз ҷобаҷогузории бомпӯши 
сафолӣ планкаи фронтониро бо сирешим 
молида шуда, кунҷи болоии гонт бурида шавад.

Молидани мастикаи ТехноНИКОЛЬ № 23 бо 
ғавсии 1мм манъ аст.

Нишонагузории нишебӣ
   Хатҳои нишонагузорӣ нақши раво-
накунандагонро мебозанд ва ба росткунии 
амудӣ ва уфуқии SHINGLAS ёрӣ мерасонанд. 
Ғайр аз ин, онҳо ҳангоми ба нишебӣ даро-
мадани ягон элементи бом ё вайрон шудани 
геометрияи нишебии бомпӯш SHINGLAS-ро 
рост мекунанд. Қадами хатҳои амудӣ ба 
васеъгии бомпӯши қаторӣ рост меояд, қадами 
хатҳои уфуқӣ ба ҳар 5 қатори бомпӯши сафолӣ 
кашида мешавад (~80 см). Хатҳои нишона-
гузорӣ танҳо вазифаи 
равонакуниро до-
ранд.  Онҳо 
вазифаи ни-
шоние, аз рӯи 
о н  б о м п ӯ ш р о  
ҷобаҷогузорӣ на-
мудан лозим аст, 
надоранд.

Омодасозии ендова

Усули кушода
Қад-қади тири ендова аз болои қолини 

астарии ANDEREP (худширечшаванда) 
қолини ендовии ТехноНИКОЛЬ бо ғечиши 
амудии 2–3 см ҷобаҷогузорӣ карда мешавад. 
Периметри тарафи қафоии қолини ендовӣ бо 
мастикаи битумии ТехноНИКОЛЬ бо васеъгии 
10 см молида мешавад. Аз тарафи рӯй қолини 
ендовӣ бо мехҳои махсуси бом-пӯшӣ дар дурӣ 
аз канор дар масофаи 2–3 см бо қадами 20–
25 см маҳқам карда мешавад.

Бомпӯши сафолии қаторӣ аз болои қолини 
ендовӣ то хати буриш (3) ба тарафи тири 
ендовӣ (1) бетартибона ҷобаҷогузорӣ карда 
мешавад. Ҳар як бомпӯши сафолӣ иловатан 
бо мехҳои бомпӯшӣ дар қисми болоӣ маҳкам 
карда мешавад. Мехҳои махсусро дар 
масофаи наздиктар аз 30 см аз маркази тири 
ендовӣ (1) мехзанӣ набояд кард. Баъд аз он бо 
ёрии ришта 2 хати бӯрӣ (3) нишонагирӣ карда 
мешавад. Баъд бомпӯши сафолии қаторӣ аз 
рӯи хат бурида мешавад. Барои берун наму-
дани об ба ендова ҳар як бомпӯши сафолиро 
(4) бурида кӯтоҳ намуда, бо мастикаи битумии 
ТехноНИКОЛЬ аз тарафи пушт ба васеъгии 
10 см дар ҷойҳои набудани қабати худши-
речшаванда (5) молидан лозим аст. Васеъгии 
новаи ендова аз 5 то 15 см дар вобастагӣ аз 
ҷобаҷошавии бино тағйир меёбад. 

Молидани мастикаи ТехноНИКОЛЬ № 23 
бо ғавсии 1мм манъ аст.

Усули бурида кӯтоҳ кардан
Аввал ҷобаҷогузории бомпӯши сафолии 

қаториро дар ҷойҳои пайвастшудаи нишебии 
камнишеб бо нишебии нисбатан баландтар ба 
бузургии на камтар аз 30 см амалӣ мегардо-
нанд. Ҳар як бомпӯши сафолӣ бо ёрии мехҳои 
бомпӯшӣ дар қисми болоӣ (2) иловагӣ маҳкам 
карда мешавад. Мехҳои махсусро дар масо-фаи 
наздиктар аз 30 см аз тири марказии ендова 
набояд мех кард (1). Ҳамин тавр ҳамаи нишебии 
камнишеби бом пӯшида мешавад. Баъд дар 
нишебии баландтар хати бӯрӣ (3) “зада 
мешавад”. Масофаи байни хати бӯрӣ (3) то тири 
марказии ендова (1) 7–8 см-рташкил медиҳад. 
Барои берун намудани об ба ендова ҳар як бом-
пӯши сафолиро (4) бурида кӯтоҳ намуда, бо мас-
тикаи битумии ТехноНИКОЛЬ аз тарафи пушт ба 
васеъгии 10 см дар ҷойҳои набудани қабати 
худширечшаванда молидан лозим аст.

Молидани мастикаи ТехноНИКОЛЬ № 23 бо 
ғавсии 1мм манъ аст.

Ҷобаҷогузории қабурғаҳои нишебиҳо ва конкаҳо

Усули №1
Ҳангоми ҷобаҷогузории нишебиҳо ва 

конкаҳо бо ин усул бомпӯши сафолӣ конковӣ, 
ки ҳангоми буриши бомпӯши сафолии конко-
вӣнижвонӣ ба 3 қисми дар ҷойҳои перфо-
ратсия ба даст меояд, истфода мешаванд. 

Бомпӯши сафолии қаторӣ, ки ба қабурға 
мебарояд, ҳамин тавр бурида мешавад, ки 
байни пӯшидаҳои нишебиҳои пайвстшаванда 
ҷудоӣ бо васеъгии 0,5 см бошад. Ҷобаҷогузо-
рии бомпӯши сафолии конкови аз поён ба 
боло бурда мешавад. Ҳар як бомпӯши сафолӣ 
бо 4 мех (дутогӣ аз ҳар тараф) ҳамин тавр 
маҳкам карда мешавад, ки ҷои якҷошавии 
(3–5 см) бомпӯши дар болобуда мехи дар поён 
бударо пӯшида истад.

Конек. Ҷобаҷогузории конек аз тарафи 
муқобил ба шамол дар ин минтақа бурда 
мешавад. Дар дигар ҳолатҳо, ҷобаҷогузории 
конекҳо ба ҷобаҷогузории қабурғаҳо монанд 
аст.

Усули №2
Барои шаклҳои буриши Думи қундуз, Трио, Соната 

ва Дандони аждар бомпӯши сафолии конковиро аз бом-
пӯши сафолии қаторӣ буридан мумкин аст. Ҳангоми 
ҷобаҷогузорӣ қисми қафоӣ дар ҷойҳои набудани қабати 
худширечшаванда бо мастикаи ТехноНИКОЛЬ иловагӣ 
молида мешавад. Дар дигар ҳолатҳо, ҷобаҷо-гузории 
қабурғаҳо/конекҳо ба ҷобаҷогузорӣ бо истифо-даи 
бомпӯши сафолии конкови-нижвонӣ монанд аст.

Диққат: барои пешгирии пайдошавии шикофиҳо қад-
куниро дар қубури сунъӣ гармкардашудаи диаметраш 
тақрибан 10 см ба амал овардан тавсия дода мешавад.

Қоидаҳои мустаҳкамнамоии қатори якум 
ва пасояндаи бомпӯши сафолии қаторӣ

Барои шаклҳои дигари буридаҳо қатори якум бо 
фосилаи 1–2 см аз тасмаи аввалӣ ҷобаҷогузорӣ 
карда мешавад. ҷобаҷогузорӣ бояд бо тасмаҳои 
диагоналӣ ба амал бароварда шавад. Қатори дуюм 
аз маркази нишебӣ бо қатикунӣ ба тарафи чап ё рост 
ба нимаи гулбарг ҷобаҷогузорӣ карда мешавад. 
Қатори сеюм бо қатикунӣ нисбати қатори дуюм ба 
нимаи гулбарг ба тарафи чап ё рост вобаста аз самти 
аз аввал интихобшуда ҷобаҷогузорӣ карда мешавад.

Агар корҳои бомпӯшӣ дар ҳарорати пасттар аз+5°C 
ба амал оварда шуда истода бошанд, қуттиҳои бо 
SHINGLAS бояд дар бинои гарм дар ҳарорати +20°C на 
кам аз як шабонарӯз нигоҳ дошта шуда, барои исти-
фода 5–6 қуттигӣ дода шавад. пачек. Тасмаи худши-
речшавандаро бо ёрии ҳавогармкунаки сохтмонӣ ҳан-
гоми ҳарорати гирду атроф +10°С будан гарм намудан 
лозим аст.

Иҷроиши ҳамҷоягиҳо
Барои герметизатсияи қубурҳои дудбаро ва венти-

лятсионӣ аз қолини ендовӣ ё филизи қабати анти-
коррозидошта нусха гирифта мешавад. Нусхаҳои 
гирифташуда дар ҷойҳои муайян қад карда ё час-
понида мешавад. Тарафи қафоии қолини ендовии 
ТехноНИКОЛЬ бо васеъгии на камтар аз 500 мм бо 
ширечкунии мастикаи ТехноНИКОЛЬ (мастика ба 
ҳамаи рӯйпуши нусхаи қолини ендовӣ молида меша-
вад). Ба девор тасма на камтар аз 300 мм гузошта 
мешавад. Аз аввал нусхаи рӯёна бо часмиг ба бом-
пӯши сафолии қаторӣ ҷобаҷогузорӣ карда мешавад. 
Баъдан чап ва рост, ки дар таги бомпӯши сафолӣ гузо-
шта мешаванд. Аз ҳама охирон нусхаи қафоӣ ҷобаҷо-
гузорӣ мешавад. Ҳангоми ҷобаҷогузорӣ принсипи 
каскадии обро бояд риоя кард. Аз тарафи чап, рост ва 
тарафи қафоӣ бояд нова бо васеъгии 8 см иҷро карда 
шавад. Ҷойҳои расиши бомпӯши сафолии қаторӣ бояд 
бо мастикаи битумии ТехноНИКОЛЬ дар ҷойҳои 
набудани қабати худширечшаванда бо васеъгии 10 см 
ширеч карда шуда, кунҷҳо барои рафти об бурида 
шавад. Барои пешгирии ҷамъшавии барф дар қафои 
қубурҳои дудбаро ва вентилятсионӣ, агар буриши онҳо 
аз 500х500 мм зиёд бошад ва онҳо дар нишеби 
кӯндаланг ҷобаҷо шуда бошанд, истифодаи новаҳои 
нишебӣ тавсия дода мешавад.

Молидани мастикаи ТехноНИКОЛЬ № 23 бо ғавсии 
1мм манъ аст.

1 м

80 см

САФОЛИ БОМПӮШИРО 
ҚАТ НАКУНЕД!

Сохтани асос барои ҷобаҷогузории 
сафоли бомпӯшии қаиш

Асос барои ҷобаҷогузории сафоли 
бомпӯшии қаиш бояд хушк, зич, сахт ва рост 
бошад. Ҷобаҷогузории патаки калонварақа бо 
зуд чок карда шуда, бо мехҳоисихкардашуда ё 
саморез маҳкам карда шавад, байни варақаҳо 
3 мм тарқиш бояд гузошта шавад.
     

 Пурқувват намудани овезонии 
нижвон (карниз)

Овезонии нижвонии бомпӯш бо планкаҳои 
филизии нижвонӣ пурқувват карда мешавад. 
Онҳо бо мехҳои махсуси бомпӯшӣ бо тартиби 
шоҳмотӣ бо қадами 120–150 мм, дар ҷойҳои 
пайвастӣ бошад, 20–30 мм насб карда 
мешаванд. Ҷойҳои пайвастии планкаҳо 30–
50 мм–ро ташкил медиҳанд.

Ҷобаҷогузории қолини астарӣ
Дар нишебии дилхоҳи бом қолини астарӣ 

бояд ба тамоми майдони бомпӯш ҷобаҷогузорӣ 
карда шавад. Дар ҷойҳои пайвастшавии ду 
нишебӣ (ендова) ва дар овезониҳои нижвонҳо 
ANDEREP (худширечшаванда) ва масолеҳи 
дилхоҳи дигар бо хусусиятҳои монанд ҷоба-
ҷогузорӣ карда мешавад. Ҷойҳои боқимондаи 
нишебӣ бо қолини астарии ANDEREP (бо 
мустаҳкамкунии механикӣ) ва ё масолеҳи 
дилхоҳи дигар бо хусусиятҳои монанд пӯшида 
мешаванд. 

Ба асос қолинро бо мехҳои махсуси руҳӣ бо 
сарпӯши васеъ дар ҳар 200–250 мм мустаҳқам 
карда мешавад. Ба ҷойҳои пайвастӣ сирешим 
(мастика) –и ТехноНИКОЛЬ дар васеъгии 8–
10 см молида мешаванд.

Омодасозии асоси бом

0,6 ì

Ҷои қадшавии 
планкаҳо

Планкаи 
нижвонӣ

ANDEREP 
(худширечшаванда)

Хатти қадшавӣ

Планкаи 
нижвонӣ

Планкаи 
фронталӣ

Патаки зич Фронтал 
планка

200-250

200-250

200-250

Барои шакли буриши Соната

500 мм

150 мм

100 м
м

Барои шакли буриши 
Думи қундуз

500 мм

150 мм

100 м
м

Барои шакли буриши 
Трион

500 мм

150 мм

100 м
м

Барои шакли буриши 
Аккорд

500 мм

150 мм

100 м
м

ЁЁ

А – қисми намоёншаванда
Б – қисми пӯшидашаванда

трио

думи қундуз

Тарафи бартаридоштаи 
равиши шамол

B

A

A

A

1

2
3

4
B

B

бомпӯши 
конковӣ-нижвонӣ

дандони аждар

соната

5

Ҳар яки бомпӯши сафолии қаторӣ ба 
асоси бомпӯш бо ёрии мехҳои махсуси руҳ-
кардашудаи сарпӯши васеъдошта, ки миқдо-
рашон аз кунҷи нишебӣ вобастагӣ дорад, 
маҳкам карда мешавад.

Диққат: дар коллексияҳои КАНТРИ ва 
ДЖАЗ мех ҷоидаи якҷояшудаи ду қисми 
асосии бомпӯши сафолиро якбора маҳкам 
намояд. Барои нишонӣ заводи истеҳсолку-
нанда ба тарафи рӯйи 
бомпӯши сафолии лами-
натсияшуда хати мах-
суси маркерӣ мекашад. 
Дар ҷои ҷобаҷогузорӣ 
бояд боварӣ ҳосил 
намуд, ки шарти махсус 
иҷро мешавад.

Маҳкамкунии тасмаи оғозӣ
Дар шакли буриши Дандони аждар тасмаи 

оғозӣ аз бомпӯши сафолии қаторӣ бе буриши 
пешакӣ ҷобаҷогузорӣ карда мешавад. Ҳан-
гоми ҷобаҷогузорӣ тарафи қафо бо мастикаи 
ТехноНИКОЛЬ №23 молида мешавад.

Ба сифати тасмаи оғозӣ бомпӯши универ-
салии нижвонӣ ё бурида аз бомпӯши сафолии 
қаторӣ (гонт бо гулбаргҳои бурида) истифода 
бурда мешавад. Бомпӯши сафолии низвонӣ 
аз болои планкаҳои филизии нижвонӣ бо 
масофаи 1–3 см аз ҷои қадшавӣ ширеч карда 
мешавад ва бо мехҳо маҳкам карда мешавад.

Таваҷҷӯҳ: бо мақсади пешгирии пайдоша-
вии доғҳо ва изҳои пояфзол, роҳ гаштан дар 
болои бомпӯш дар ҳавои офтобӣ ва сарди 

намнок тавсия 
дода намешавад. 
Барои ҳаракат дар 
н и ш е б и и  б о м  
бояд раҳнаҳои 
махсус истифода 
шаванд.

Маҳкамкунии бомпӯши сафолии қаторӣ
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