
Number One

Asphalt shingles

Βασικά σημεία προσοχής κατά την εφαρμογή

1. Δημιουργήστε το κατάλληλο επίπεδο και ανθεκτικό υπόστρωμα κατά προτίμηση με OSB 

των 18mm ή κόντρα πλακέ θαλάσσης των 12mm (ελάχιστα πάχη).

2. Ποτέ μην προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τα ασφαλτικά κεραμίδια Number One – και 

οποιαδήποτε άλλα ασφαλτικά κεραμίδια – πάνω σε επιφάνειες από μέταλλο, μπετόν κλπ.

3. Μη χρησιμοποιείτε δίχαλα για τη στερέωσή τους. Μόνο γαλβανισμένα, πλατυκέφαλα 

καρφιά. Καρφώνετε τα καρφιά κάθετα προς το υπόστρωμα και πρόσωπο με την ψηφίδα, έτσι 

ώστε αφ’ ενός μεν να μην καταστρέψετε το κεραμίδι – όταν μπαίνουν βαθιά – αφ’ ετέρου δε 

να μην υπάρχει κίνδυνος υφαρπαγής από τον άνεμο – όταν δεν καρφώνονται επαρκώς.  

Τα καρφιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2,5 εκατοστά από οποιαδήποτε άκρα του 

κεραμιδιού. Χρησιμοποιήστε από ένα καρφί στα άκρα και πάνω από όλες τις εγκοπές.  

Συνιστώμενα μήκη καρφιών: 20-25mm.

4. Χρησιμοποιήστε κόλλα για την εξασφάλιση των πτερυγίων όπως επίσης και στα άκρα της 

στέγης. Η κόλλα πρέπει να μπαίνει σε λεπτή στρώση. Είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια 

του χειμώνα και στις πολύ μεγάλες κλίσεις.

5. Συνιστάται να προμηθεύεστε αυθεντικά αξεσουάρ 

κεραμιδιών από τη Macon

6. Στο διαδίκτυο υπάρχουν δεκάδες άρθρα της Macon 

που διαπραγματεύονται όλες τις λεπτομέρειες 

εφαρμογής των ασφαλτικών κεραμιδιών.

http://www.macon.gr

http://monosimacon.blogspot.gr



      

Ασφαλτικά κεραμίδια

Τα Number One είναι ασφαλτικά κεραμίδια, οπλισμένα με ισχυρό και 

άσηπτο υαλοπίλημα, που προορίζονται σαν επικαλυπτική στρώση σε 

στέγες με κλίσεις μεγαλύτερες των 15 μοιρών (26% κλίση).

Τα ασφαλτικά κεραμίδια Number One τοποθετούνται πάνω 

σε συνεχές ξύλινο υπόστρωμα με τη βοήθεια πλατυκέφαλων, 

γαλβανισμένων καρφιών.

•  Ακραία αντοχή σε αντίξοα καιρικά φαινόμενα.

•  Μοναδική αξία για τα χρήματά σας.

•  Υψηλή ανθεκτικότητα στο ξεθώριασμα των χρωμάτων.

•  Πολύ μακρά αναμενόμενη διάρκεια ζωής (25 χρόνια).

•  Καλύπτονται από την εγγύηση ποιότητας ΙΚΟ.

Τα μοναδικά τους πλεονεκτήματα σε λίγες λέξεις:

ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ NUMBER ONE

Πολύ ανθεκτικά

Τα κεραμίδια Number One αντέχουν πολύ 

καλά σε φυσικά φαινόμενα όπως χαλάζι, άνε-

μος, χιόνι, ηλιοφάνεια. Οι προστατευτικές τους ψηφίδες 

προστατεύουν το ασφαλτικό τους υλικό από τον ήλιο, 

ενώ παράλληλα τους χαρίζουν υψηλή αισθητική.

Πολλές αισθητικές επιλογές

Διατίθενται σε πολλά, ανεξίτηλα χρώματα 

και σχέδια. Βασικά χρώματα: Κεραμιδί, 

πράσινο, γκρι, καφέ, ανθρακί. 

Βασικά σχέδια: Ορθογωνικά, κυκλικά, ρομβοειδή 

(εξαγωνικά)

Πολύ οικονομικά

Τα ασφαλτικά κεραμίδια ΙΚΟ έχουν τον 

καλύτερο λόγο κόστος/ποιότητα. Σίγουρα 

μπορείτε να βρείτε ασφαλτικά κεραμίδια σε ανάλογη 

τιμή αλλά σε καμία περίπτωση στην ίδια ποιότητα.

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Ένα ειδικευμένο συνεργείο 2 ατόμων 

μπορεί να τοποθετήσει 130-140 m2 

την ημέρα. Τα ασφαλτικά κεραμίδια Number One 

τοποθετούνται πολύ εύκολα βάσει των οδηγιών μας.

Ευέλικτα από αρχιτεκτονικής άποψης

Μπορούν να προσαρμοσθούν σε όλες τις 

κλίσεις και όλα τα σχήματα της στέγης.

Σταθερή ποιότητα

Η σταθερή ποιότητα των ασφαλτικών κερα-

μιδιών Number One είναι εγγυημένη από τις 

πιστοποιημένες διαδικασίες και τη μοναδική τεχνογνωσία 

της ΙΚΟ.

€

Ορθογωνικά 
 

Ημικυκλικά

 

Εξαγωνικά
 

Μήκος 1000 mm (± 3) 1000 mm (± 3) 1000 mm (± 3)

Πλάτος 336 mm (± 3) 336 mm (± 3) 318 mm (± 3)

Βάρος δέματος 28,9 kg/δέμα 27,6 kg/δέμα 23,2 kg/δέμα

m2/δέμα 3 m2 3 m2 3 m2

Φύλλα/δέμα 21 21 22

Δέματα/παλέτα 51 51 42

Number One 

02 | Μαύρο 04 | Πράσινο 07 | Καφέ 10 | Κεραμιδί 31 | Γκρι*

(* Μόνο ορθογωνικά)


