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Untuk Pemesanan Hubungi:

PANDUAN PEMASANGAN

RINGAN FLEKSIBLE

MEREDAM SUARA
(Tidak berisik saat hujan) EKONOMIS

ANTI KARAT
(Tahan lebih lama)

ONDULINEID ONDULINE_ID ONDULINE INDONESIA

Garansi ONDULINE® TILE berlaku dengan syarat:
• Pemasangan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ONDULINE® TILE.
• Sistem atap ONDULINE® TILE dipasang dengan aksesoris dan sekrup ONDULINE® TILE.

Sistem
penyangga LEMBARAN MULTIPLEX FULL RANGKA BATANG RENG

Sudut 
kemiringan
atap

Kemiringan
5°-10°

Kemiringan
>10°

Kemiringan
5°-10°

Kemiringan
>10°

Overlap 
vertikal 110 mm (11 cm) 110 mm (11 cm)

Ovelap 
horizontal
(ke samping)

240 mm (24 cm)
(2 gelombang + 1

datar)

96mm (9,6 cm)
(1 gelombang)

240 mm (24 cm)
(2 gelombang + 1

datar)

96mm (9,6 cm)
(1 gelombang)

Jarak Reng Multiplex 9 mm atau 12 mm
• 230 mm (23 cm)

• Jarak reng ke-1 dan 2
= 150 mm (15 cm)

• 460 mm (46 cm)
• Jarak reng ke-1 dan 2

= 380 mm (38 cm)

Overlap 11 cm, dengan 
garis timbul. Tanda UP 

menunjukkan bagian tepi 
atas lembaran atap untuk 

memudahkan instalasi.

Bagian yang menggantung
maksimum 35 mm dari 

tepi bawah atap.

1 sekrup per 
gelombang pada 
tepi bawah atap.

18 sekrup per lembar.
Mulailah dengan menye krup 
tiap ujung terlebih dahulu.

Posisi sekrup 
ditandai dengan 

garis timbul pada 
lembaran.

1 sekrup  
untuk setiap  
2 gelombang

Mulailah baris ke-2 dengan 
lembaran atap yang dibagi 
menjadi 2, membentuk 
pola susun bata. Hal 
ini untuk menghindari 
penumpukan 4 lembar atap 
di tiap sudutnya.



Merupakan atap bitumen inovasi dari Onduline 
SA Perancis, dengan tampilan estetis genteng 
konvensional. 

ONDULINE® TILE dapat diaplikasikan untuk bangunan 
baru atau renovasi, juga merupakan solusi atap 
yang cocok untuk bangunan kecil (carport, garasi, 
dll.) maupun untuk bangunan besar (pergudangan, 
pabrik, bangunan institusi, pertanian, dll.).

ONDULINE® TILE dirancang untuk kemudahan 
instalasi. Garis timbul (emboss) memudahkan Anda: 
•  menentukan overlap (tumpang-tindih) tanpa 

perlu kesulitan mengukur.
•  menjaga kelurusan pemasangan serta 

pemotongan lembaran.
•  memudahkan penentuan posisi sekrup, sehingga 

posisi sekrup lurus dan rapi.

ONDULINE® TILE

Dual Red 3D

ONDULINE® TILE tersedia dalam warna Dual Red 3D, 
dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris khusus

***Pemasangan harus sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku

1

2

3

4

P

W

t
H

Length 195 cm
Width  ( W ) 96 cm

Sequence 14.4 cm
( H ) 3.8 cm

Corrugation Pitch  ( P ) 9.6 cm
Type SR DR
Weight 5.9 kg
Weight per m2 3.15 kg /m2

Thickness  ( t ) 3 mm
Total surface 1.87 m2

Coverage surface -  
Pitch 10% to 20% (5° - 11°)

1.32 m2 (full deck)

Coverage surface -  
Pitch > 20% (11°)

1.58 m2 (max 46 cm)

15 years
Norm EN 534:2010 
Category CE
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Size: 3,55 x 70 mm

Size: 4,2 x 65 mm

ONDULINE® SAFE TOP NAIL

ONDULINE® TILE

96 cm
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