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Csapadékvíz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési
ismeretei
Az alkalmazási útmutató célja
Az ISO-LINE ZRT. által közrebocsátott alkalmazástechnikai és honlap tartalmazza az ISO-LINE
gyártmányú hegeszthető bitumenes lemezekkel készülő új tetőszigetelések és tetőfelújítások
legfontosabb tervezési és kivitelezési elveit. Ezeket az elveket az ÉMSZ által kiadott tervezési és
kivitelezési irányelvekkel összhangban fogalmaztuk meg. Természetesen nem volt célunk az
irányelvek részletes átültetése, hiszen azok mindenki számára rendelkezésre állnak.
Az ISO-LINE hegeszthető bitumenes lemezekkel készülő tetőszigetelési ismereteket ez az
alkalmazástechnika részletesen bemutatja, azzal a céllal, hogy a célszerű és gazdaságos
felhasználásban segítséget nyújtson a szakembereknek. Kitérünk az egyes tetőtípusok helyes
rétegfelépítésére és csomóponti kialakítására. Az ismertetett elvek és a leírt technológiai
folyamatok betartása elősegíti a helyes beépítést és adott esetekben kizárja az ISO-LINE
vízszigetelő lemezek hibás alkalmazásának lehetőségét.

Az ISO-LINE bitumenes lemezekkel készített szigetelések garanciális
feltételei
Az alkalmazástechnikai kézikönyvben foglaltak kötelező érvényűek az ISO-LINE ZRT. által
kifejlesztett szigetelési rendszer anyagaival készített csapadékvíz-szigetelések tervezésére és
kivite-lezésére az ország egész területén és a benne foglaltak betartása a garanciális igény
feltételét képezi. A csapadékvíz-szigetelések kötelező alkalmassági ideje, a 11/1985 (VI. 22.)
ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM számú együttes rendelet alapján jelenleg öt év.
Az alkalmazástechnikai és az ÉMSZ irányelvek betartásával szakszerűen kivitelezett és az
elkészült szigetelések rendeltetésszerű használata esetén az ISO-LINE ZRT. - az általa gyártott
oxidált bitumenes lemezekre - 5 év, a modifikált bitumenes lemezekre 10 év garanciát vállal.
A garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a szakszerűtlen tervezés és kivitelezés
hibáiból, az itt közölt, illetve az ÉMSZ irányelvekben leírt alkalmazási előírások be nem
tartásából erednek. Ugyancsak nem terjed ki a beépítés utáni mechanikai sérülésekből, a meg
nem engedett mértékű kémiai (vegyi) behatásból, erőszakos rongálásból származó károk
következményeire.
Amennyiben a felhasználás az itt közölt megoldásoktól, azok elveitől, vagy az ISO-LINE ZRT.
szakembereivel egyeztetett megoldási változatoktól eltér, illetve azokkal ellentétes, akkor az
anyag minőségére vonatkozóan garanciális igény később sem támasztható.

Alkalmazási terület
Az ISO-LINE ZRT. által gyártott és forgalmazott bitumenes lemezek a lapostetők csapadékvízszigeteléseként az alábbi esetekben alkalmazhatók:






egyhéjú, egyenes rétegrendű könnyűszerkezetes épületek, vagy vasbeton
födémmel készülő épületek lapostető felületén, mechanikai rögzítéssel, vagy
leterheléssel
egyhéjú, fordított rétegrendű, nem járható melegtetők esetén, leterheléssel
egyhéjú, fordított rétegrendű járható tetőteraszok és parkolótetők esetén
egyhéjú, fordított rétegrendű növényzettel telepített, zöldtetőkön
különböző állapotú tetők felújításánál
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Alkalmazási feltételek
Az ISO-LINE ZRT. által gyártott és forgalmazott bitumenes lemezek alkalmazásánál a
tetőfelületek minimális lejtése:
 Ha a csapadékvíz-szigetelés aljzata a lejtést adó beton: legalább 2 %
 Ha a csapadékvíz-szigetelés aljzata a hőszigetelés: legalább 2,5 %
 De a vápában (tetőfelületek összemetsződésében) legalább 1% legyen.
Az ISO-LINE csapadékvíz-szigetelés készülhet egy és két rétegben. Viszont az egyrétegű
szigetelés kizárólag erre kifejlesztett termék lehet, a kétrétegű szigetelések bármelyike
alkalmatlan egy rétegben.
A csapadékvíz-szigeteléseket - az igénybevételi fokozatokat is figyelembe véve - az
alábbiak szerint kell kiválasztani.
A tetőszigeteléseket és az ott alkalmazott anyagokat úgy kell megtervezni, hogy legalább a
szigetelés tervezett élettartamán belül az igénybevételeknek biztonsággal megfeleljen és a
vízhatlanság követelményét tartósan kielégítse. A vízhatlanság kritériuma mellett biztosítania kell
a tetőszerkezet megfelelő épületfizikai működését is.
Az ÉMSZ irányelvekben részletezett igénybevételi szintek függvényében kell a TERVEZŐ-nek
kialakítania a szigetelés biztonságos megoldását, az alkalmazott anyagok teljesítménye,
tulajdonságai és rétegszáma függvényében.
A tetőszigetelések igénybevételi szintje, a terhelési osztályozás értelmében (ÉMSZ
Irányelvek):
HATÁSOK

Fokozott
mechanikai
I. A.
I. B.

Fokozott hőmérsékleti
Mérsékelt hőmérsékleti

Mérsékelt
mechanikai
II. A.
II. B.

A csapadékvíz-szigetelés teljesítményének és biztonságának megtervezésekor a TERVEZŐ-nek
figyelembe kell vennie a vállalt kockázatot is, a szigetelés megkívánt élettartama, a védett
épület/szerkezet funkciója, a szigetelés helyzete (hozzáférhetősége) függvényében.
A csapadékvíz-szigetelések megtervezésekor a legmagasabb ( I. A. ) igénybevételi szintet kell
figyelembe venni, ha a szigetelés nehéz felületvédelem nélkül készül, hőszigetelő táblás aljzatra,
vagy építőlemez (illetve deszka) aljzatra kivitelezik.
A legmagasabb ( I. A. ) igénybevételi szintet kell figyelembe venni a szigetelt lábazatok, attikák és
egyéb felépítmény-csatlakozások (felhajtások) szigetelésre nézve is.
Az alábbi szerkezetkialakítási-tervezési alapelveket kell betartani
A vízszigetelés aljzata lépésszilárd, tartósan térfogatállandó, és lejtésben kialakított legyen. A tető
hajlásszögét (lejtését) a minimális érték fölött érdemes meghatározni, ez hőszigetelő táblás aljzat
esetében legalább 2,5 %, lejtést adó beton aljzatnál 2%, de deszka ajzat esetén 4%. Belső
vízelvezetés, pontralejtés esetén a minimális lejtést a tetőhajlatokban kell biztosítani, így a
tetőfelületek lejtése értelemszerűen ennél nagyobb. A tetőfödémek lejtését úgy kell
megtervezni, hogy a szerkezet teljes terhelés alatti maximális lehajlása esetén is biztosított
legyen a tervezett minimális mértékű lejtés. Vigyázat! Ez azt jelenti, hogy a födémek esetén
figyelembe kell venni annak megengedett l/200 lehajlását is! Eredő lejtésként kell
értelmezni a minimális értéket. Ebből következően a tetőalaprajzra írt lejtések (geometriai
lejtés) legalább 3,50 % értékűek legyenek!! Nagyobb lejtés a vízelvezetés biztonsága
érdekében előnyös!
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A jelentős lehajlású szerkezetek esetében / TT-panel, könnyűszerkezet, stb / a födém és az
attikák, szegélyek kapcsolatát a tetőfödémmel együttdolgozóan kell kialakítani, szükség esetén
vendégfallal.
A csapadékvíz-szigetelés közvetlen beton aljzatát dilatációs, illetve osztóhézagokkal kell
tervezni, legfeljebb 16,0 m2-ként, közel négyzetes alakban. A zsugorodási osztóhézagokat
mezőben legalább az aljzatbeton felső 2/3-ában, a dilatációs hézagokat teljes rétegvastagságban
a csatlakozó függőleges szerkezetek mentén minden esetben összenyomható rugalmas
anyaggal kitöltve kell tervezni.
A tetőösszefolyókat a tetőfelület mélypontjain kell elhelyezni, méretüket és kiosztásukat az MSZ
04.134 előírás követelményeit kielégítve kell megtervezni. A tetőösszefolyókat a felépítményektől
és a szigetelést áttörő egyéb szerkezetektől legalább 50 cm-re kell elhelyezni. Az összefolyók
körüli területet a tetősíkhoz viszonyítva 5% lejtéssel, vagy 1-2 cm besüllyesztéssel kell kivitelezni.
Egy gravitációs lefolyóval "kiszolgálható" tetőfelület nagysága legfeljebb 300 m2 lehet. Belső
vízelvezetés esetén egy önálló tetőszakaszt legalább egy összefolyóval és egy biztonsági
túlfolyóval kell tervezni. A tetőn a vízelvezetés útja lehetőleg 12 m-nél hosszabb ne legyen,
útjában felépítmény ne álljon, vagy ha áll is, az elfolyó vízzel akadálytalan megkerülését
biztosítani kell (lejtések kellenek).
Nem járható lapostetők kialakítása, rögzítése szélerők ellen
Az épületek valamennyi térelhatároló felülete szélszívásnak és szélnyomásnak van kitéve.
Lapostetők esetében elsősorban a szélszívás jelent veszélyes igénybevételt, főként azért, mert
nem egyenletes eloszlású (a tetőszéleken és sarkokon jóval erősebb, mint a közbenső
tetőszakaszon). 2010 január 1-től az MSZ EN 1991-1-4 alapján kell a szélterhelést számítani,
az EUROCODE alapján. Mértéke függ az épület magasságától, a párkánymagasságtól, a
környező beépítéstől. Erre nézve az ÉMSZ Tetőszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelv 8.
pontja is ad tájékoztatást.
A szél szívóhatása ellen a tetőszigetelést ragasztással, leterheléssel, mechanikai rögzítéssel
vagy ezek kombinációjával kell készíteni. A mechanikai rögzítéssel készülő szigeteléseknél a
rögzítő elemek számát a fenti előírás és az ÉMSZ Irányelvek ajánlásai szerint kell meghatározni.
A rögzítő-elemek típusát, méretét és sűrűségét a hőszigetelő anyag vastagságának, a teherhordó
födém anyagának és vastagságának, valamint az igénybevételnek megfelelően kell
megválasztani.
Tetőfelújítás esetén a rögzítés megkezdése előtt célszerű helyszíni kiszakító próbát végezni, az új
tetőknél az aljzatbeton szilárdságát kell kötelezően előírni (min. C.12 ).
Leterheléssel rögzített rétegrend esetén a terhelést - a környezethez viszonyított épületmagasság
függvényében - legalább 5 cm vastag Ø16-32 mm szemméretű mosott kaviccsal, illetve 5 cm
vastag fagyálló beton járólapokkal kell megoldani. A 20 méternél magasabb épületek esetében,
egyedi számítás alapján, speciális megoldások lehetnek szükségesek. A leterhelő réteg
mechanikai hatásai ellen a csapadékvíz-szigetelést polipropilén fátyol elválasztó réteggel kell
megvédeni.
Leterheléssel rögzített külső vízelvezetésű tetőszigeteléseknél külön gondot kell fordítani a
kavicsfogó szerkezet megfelelő kialakítására. A kavicsfogó szerkezetnek biztosítania kell azt,
hogy a leterhelő kavics, járólapos leterhelésnél a járólapok ne tudjanak a tetőről lecsúszni.
A szigetelésen átvezetett szerkezetekre a szigetelést legalább 20-25 cm magasságig vízhatlanul
kell felvezetni. A födémet áttörő szerkezeteket a teherhordó födémhez elmozdulást gátlóan kell
rögzíteni
A fordított tető vízelvezetését úgy kell megoldani, illetve az összefolyót úgy kell elhelyezni, hogy a
csapadékvíz mind az extrudált polisztirolhab tetején, mind az alatt akadálytalanul el tudjon folyni.
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A csapadékvíz-szigetelések anyagai
Az ISO-LINE csapadékvíz-szigetelésre forgalmazott termékeinek műszaki adatlapjait,
terméklapjait a honlapon megtalálják. A műszaki adatok megértéséhez a modifikált bitumenekre
és a hordozó betétek anyagára vonatkozó legfontosabb ismereteket az alábbiakban közöljük.
A páratechnikai réteg tulajdonságai és kiválasztása
A ISO-LINE ZRT. által gyártott, páravédelmi rétegként alkalmazható, anyagainak terméklapjait a
honlapon megtalálják. Azonban a páravédelem kiemelt fontossága miatt feltétlen röviden
ismertetni kell a páradiffúzióval és ezen anyagokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
Az épületszerkezeteken keresztül lezajló páravándorlási folyamat rendkívül összetett és nehezen
leírható épületfizikai folyamat. Az épületek belső terében adott hőmérséklet és páratartalom
mellett a páranyomás értéke is meghatározható. Az épülethatároló szerkezetek másik - külső oldalán általában ettől eltérő mértékű hőmérsékleti és páraviszonyok mellett - télen - a
páranyomás értéke is jelentősen kisebb. Ebből következően a két oldal nyomás-különbsége
páravándorlási folyamatot indít be, ezt hívjuk páradiffúziónak. Ez időben elég hosszan, szerkezeti
felépítéstől függően, lejátszódó folyamat.
A páradiffúzió, a szerkezet rétegeinek több-kevesebb ellenállását legyőzve, párát - vízgőzt - juttat
be a szerkezet rétegeibe, illetve azokon keresztülhatolva a külső térbe. E folyamat során a pára a
belső felülettől kiindulva a felületeken és a szerkezetben különböző hőmérsékleti zónákkal
találkozik és eközben lehűlve káros párakicsapódás is jelentkezhet. A kicsapódás az anyagok,
különösen a hőszigetelő réteg, hővezetési ellenállását rontja, ezért fokozott nedvességfelhalmozódás lehet a következmény.
A párakicsapódás ellen lehet és kell is védekezni. A védekezés a megfelelően megválasztott
anyagokkal, rétegrenddel és páravédelmi rétegek beépítésével lehetséges. A páradiffúzió során a
belső térből meginduló pára először a tetőfödém teherhordó szerkezetével találkozik. Ennek
felületi hőmérsékletét úgy kell megtervezni, hogy lecsapódás itt ne jöjjön létre.
A tetőfödém szerkezete a páradiffúziót alapvetően tudja befolyásolni. Például a deszkázatból álló
fafödém teljességgel átjárható, hézagos kialakítása semmiféle akadályt nem jelent, ezért az ilyen
födémek csak gondos tervezéssel és megfelelő páravédelmi réteg beépítésével alkalmazhatók. A
magastetők esetében a beépített tetőterek éppen ezért okoznak egyre több épületfizikai
problémát.
A könnyű acél trapézlemez födémek hasonlóan gondosan megtervezett rétegfelépítést kívánnak,
főképp akkor, ha a belső tér jellemzői meghaladják az átlagos (20°C és 50 % páratartalom)
értékeket.
Az előregyártott nagyelemes, a feszített és a vékonylemezes vasbeton födémek problémái az
előzőkkel csaknem azonosak, sőt itt a födém rétegeinek rögzítési problémái is jelentkeznek,
hiszen a legtöbbször korlátozott teherbírás miatt leterhelést nem lehet készíteni és mechanikai
rögzítés készítése is lehetetlen.
A legkevesebb gondot a masszív monolit illetve előre gyártott vasbeton födémek okozzák, hiszen
ezeknek nagy tömege, vastag tömör vasbeton rétege elég jó párafékező tulajdonságú és ezért,
átlagos esetekben, párazáró réteg beépítése nélkül is jó rétegfelépítést tudunk kialakítani. Minden
előző esetben páravédelmi réteg, párazáró réteg, beépítése szükséges lehet.
A páravándorlási folyamatban a páravédelmi réteg jó megválasztása tervezői kérdés, elméleti és
gyakorlati felkészültség szükséges hozzá. Egy régi ökölszabály azonban ma sem veszítette el
szerepét és jelentőségét. A födém és a páravédelmi réteg páravezetési ellenállása mindig
nagyobb legyen a csapadékszigetelési rétegek ellenállásánál. Természetesen ez nem
helyettesítheti a szakszerű épületfizikai méretezést, csak tükröz egy bevált szerkezetkialakítási
szabályt. Ugyanis az a jó rétegfelépítés, amelynél az alsó rétegek páravezetési ellenállása
meghaladja a hőszigetelés feletti rétegek ellenállását, mert így várhatóan kevesebb pára tud a
födém rétegeibe bejutni, mint amennyi a csapadékszigetelésen keresztül lassan el tud távozni.
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Ha a belső oldali jó párazárás nem oldható meg, akkor - a párafeldúsulás elkerülésére - feltétlen
páraszellőzők beépítésével és a csapadékszigetelés alatt gőznyomást levezető réteg
betervezésével kell a pára kivezetését elérni és a csapadékszigetelést - valamint a hőszigetelést a pára káros hatásától megvédeni.
Páravédelmi rétegek fajtái lehetnek a párafékező, a párazáró és a párazáró-páranyomást
kiegyenlítő rétegek. Tágabb értelemben a vízszigetelés alatti gőznyomást levezető réteg is ide
tartozik.
Jó párafékező az a réteg (anyag) amelynek a páradiffúziós ellenállása 9,6 - 240 * 106 m2 s Pa/g
közötti értékű. A párazáró réteg ellenállása az utóbbi értéket meghaladó kell legyen. Páranyomás
kiegyenlítés akkor jön létre, ha a tetőszerkezetében van olyan réteg, amely a pára vízszintes
vándorlására és az alacsonyabb nyomású tér felé történő kivezetésére alkalmas. Párafékezők a
PVC és polietilén fóliák, a hegeszthető bitumenes lemezek üvegfátyol betéttel, poliészter fátyol
betéttel. Párazárók az alumínium fólia betétes hegeszthető bitumenes lemezek, amelyek közül az
alul távtartó hintéssel ellátottak alkalmasak a páranyomás levezetésre is.
Egyhéjú melegtető esetén ezek az elvek a mértékadóak. Kéthéjú, átszellőztetett hidegtető esetén
a gőznyomás-levezető réteg mindig adott, hiszen a hőszigetelés felett átszellőztetett légréteg viszi
el a szerkezeten keresztül vándorolt párát. Ebben az esetben viszont a hőszigetelés légrés felöli
oldalán a felesleges hőveszteség ellen védő póruszáró - de azért jó páraáteresztő - kasírozás
szükséges, amely még a hideg időben a csapadékszigetelést tartó második teherhordó réteg alsó
felületén esetleg lekondenzálódó pára visszacsepegésekor védi a hőszigetelést az
átnedvesedéstől.
Az egyhéjú, fordított rétegrendű, melegtetőknél a megvalósíthatóság feltétele a legalább 250
kg/m2 tömegű vasbeton födémszerkezet, amely a páravédelemben is szerepet játszik. Az átlagos
belső légállapotú terek felett alkalmazott ilyen rétegrend külön páravédelmi réteget nem igényel,
hiszen a csapadékszigetelés a vasbeton födémre kerül, esetleg a lejtést adó betonra, és itt a
csapadék-szigetelés egyben a páravédelmi funkciót is ellátja.
A tetőfelújítások azonban olyan összetett problémát jelentenek épületfizikai szempontból,
hogy azok páradiffúziós és nedvességi viszonyai kiváló felkészültséggel is kockázatos
feladatként értékelhetők. A felújítások egyszerűbb eseteire rétegrendi javaslatokat megadni
ugyan lehet, azzal, hogy a rétegekbe bezárt nedvesség, átázott hőszigetelés esetén csak
gondosan megtervezett felújítási technológia biztosít hosszútávon megbízható eredményt. Mégis,
éppen a bizonytalan nedvesség-tartalom miatt, a felújítás nem rutinkérdés, hanem gyakorlott
épületszigetelési szakértő, illetve minden szempontból felkészült kivitelező feladata.
A páradiffúziós ellenőrzést az MSZ-04-140-2 szabvány 5. "Nedvességviszonyok a szerkezetben"
alapján kell elvégezni. Ez az ellenőrzés vizsgálja a szerkezetekben a nedvességtartalom
változását, a kezdeti nedvességtartalom és a megengedett nedvességtartalom mértékét. A
nedvességtartalom változása esetén egy, az anyagonként különböző, megengedett nedvességtartalomhoz viszonyítja a méretezés során kiszámított nedvességtartalmat és a páradiffúziós
folyamat időtartamától függően megállapítja, hogy a fűtési idényben kialakuló nedvességfelhalmozódás elér-e egy veszélyes mértéket, avagy a fűtési idény túl rövid ahhoz, hogy az
egyensúlyi állapot, a veszélyes helyzet kialakuljon.
Tekintettel arra, hogy ez az ellenőrzés a szabvány egyik legnehezebben megközelíthető és
értelmezhető ellenőrzési feladata és az anyagok nedvesség hatására történő viselkedése, a
nedvesség-felhalmozódás mértéke függvényében eltérő megoldási metodikát kell alkalmazni
ennek részletes ismertetése itt nem lehetséges. Célszerű olyan épületfizikai programmal végezni
az ellenőrzést, amely az interneten ingyenesen hozzáférhető.
A szerkezetben alkalmazandó páravédelmi rétegek között a gőznyomást levezető réteg, amelyet
a csapadékszigetelés alatt, a hőszigetelés felett alkalmazunk, legalább olyan fontos, mint a többi.
Alkalmazásával elkerülhető a helyi gőzhólyagok kialakulása és a hőszigetelés elnedvesedése.
Nem
szálas
hőszigetelés
alkalmazása
esetén,
illetve
betonfelületre
történő
csapadékszigetelésnél mindig alkalmazni kell, amennyiben egyenes, egyhéjú melegtetőről van
szó.
ISO-LINE Alkalmazástechnika
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Tetőfelújításoknál az új rétegek elhelyezése előtt mindig kötelező megfelelő gőznyomás levezető
réteget beépíteni. A gőznyomást levezető réteget - a károsodások elkerülésére - célszerű
kiszellőztetni.

A hőszigetelő réteg anyagai
Az általános gyakorlat szerint hőszigetelő anyagnak tekinthetők azok az anyagok és termékek,
amelyeknek hővezetési tényezője +10 C° középhőmérsékleten nem haladja meg a 0,15 W/mK
értéket. Ezen belül kiváló és hatékony hőszigetelő anyagok és termékek azok, amelyek
hővezetési tényezője +10 C° középhőmérsékleten a 0,06 W/mK értéket nem haladja meg.
Minden hőszigetelő termékben a levegő adja a hőszigetelést, mert annak a hővezetése a
legkisebb. Hőszigetelésként a kőzet- (üveg-) gyapot és műanyaghab termékek a leginkább
alkalmasak. A hőszigetelő réteg vastagságát az MSZ-04.140/2 hőtechnikai méretezési szabvány
előírásainak megfelelően kell meghatározni, figyelemmel az energetikai és állagvédelmi
követelményekre.
Kőzetgyapot hőszigetelő anyagok tulajdonságai
A lapostetőkben alkalmazásra kerülő kőzetgyapot hőszigetelő anyagok
megolvasztott kőzetből, fekvő szálelrendezéssel, legtöbbször lépésálló kivitelben.

készülhetnek

A kőzetgyapot termékek - gyártótól függetlenül - az alábbi műszaki jellemzőknek feleljenek meg:
min.140 ± 10 kg/m3
max. 10 %

Testsűrűség:
Összenyomódás
1,0
kPa
terhelésre
Hővezetési tényező 10 ° C -on
Rétegelválási szilárdság
Nedvességtartalom
Szervesanyag tartalom
Éghetőség

min. 0,04 W/mK
min. 2 kPa
max. 2 tömeg %
3,5 -5.5 tömeg %
A1-A2

A kőzetgyapot termékek általában kasírozatlanul készülnek, egyes speciális termékek
kasírozottak.
Expandált polisztirolhab anyagok tulajdonságai
Az expandált polisztirol hab (EPS) hőszigetelő elem, nehezen éghető habosított polisztirol
hőszigetelő tábla, az egyenes rétegrendű egyhéjú melegtetők hőszigetelésére alkalmazható.
Követelményértékei az alábbiak:
20 - 35 kg/m2 között
0,32 - 0,40 W/mK
30 - 80
0,25 N/mm2 - 0,35 N/mm2
0,11N/mm2- 0,18 N/mm2
+ 85 ° C-ig
E

Testsűrűség:
Hővezetési tényező:
Páradiffúziós ellenállási szám:
Húzószilárdság:
Nyomószilárdság:
Alaktartósság terhelés mellett:
Tűzállóság:
Méretek:

Szélesség
Hosszúság
Vastagság

ISO-LINE Alkalmazástechnika
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A polisztirol hab elemek rögzítése csak leterheléssel, vagy mechanikai rögzítéssel
történhet, forró bitumennel ragasztani azokat egyáltalán nem szabad.
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelések
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelő termékek különleges helyet követelnek a tetőszigetelő
anyagok között. Ugyanis ezek részben hőszigetelések, de részben vízszigetelések is egyben,
hiszen a sávokra osztott hőszigetelést a csapadékvíz elleni szigetelés első rétegeként
alkalmazható kasírozás fogja össze.
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelés olyan korszerű hő- és vízszigetelő rendszer, amely
páracsatornákkal ellátott polisztirol hab bitumenes lemezre való felkasírozásával készül. Az
alkalmazott polisztirol hab általában expandált termék, amelyben a speciális páracsatornák
egyrészt megakadályozzák a PS hab jellegzetes zsugorodását, másrészt biztosítják a kellő
mértékű gőznyomás-kiegyenlítődést és páraszellőzést.
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelés úgy készül, hogy a megfelelően előkészített,
bemarásokkal ellátott hőszigetelő táblákat speciális ragasztó bitumennel felragasztják egy 1,08 m
x 3,3(5,0) m méretű bitumenes lemezre. Az így kialakított túlnyúló bitumenes lemezszélek
biztosítják a szigetelés végtelenítéséhez szükséges átfedést és a vízelvezetés lehetőségét
lejtésirányban.
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelés rögzítése elsősorban mechanikai rögzítő elemekkel,
történjen az átfedések alatt, az általános előírásoknak megfelelő kiosztással, sűrűséggel. Az ISOROLL tekercselhető hőszigetelések a tetőfelületre esetenként ragasztásos rögzítéssel is
készülhetnek, de ebben az esetben magasabb testsűrűségű polisztirol habot kell alkalmazni és a
ragasztás anyagát, illetve módját a gyártóval egyeztetni kell. Általában alkalmazhatók habosodó
poliuretán ragasztók.

A tetőszigetelések rögzítéséhez alkalmazható megoldások
A tetőszigetelések tervezésénél a szél szívóhatását figyelembe kell venni. 2010 január 1-től
az MSZ EN 1991-1-4 alapján kell a szélterhelést számítani, az EUROCODE alapján.
A szélszívási értékeket segítségként, tervezők számára, az alábbi táblázatban megadjuk:
A tetőszegély magassága
a rendezett terepszinthez
képest
8 m-ig
8 m és 20 m között
20 m felett

Belső mező
Kg / m2
45 (90*)
75

Leterhelés mértéke
Szélső sáv
Kg / m2
130
210
Egyedi méretezés szerint

Sarokmező
Kg / m2
225
360

A szél szívóhatása ellen a tetőszigetelést ragasztással, leterheléssel vagy mechanikai
rögzítéssel, illetve ezek kombinációjával kell készíteni.
Rögzítőelem alkalmazása beton födémhez
Műanyagból készült, különböző szárhosszúságú beütőszeges „dübel” acél- vagy
műanyagtüskével a pára-, hőszigetelés és a vízszigetelés első rétegének mechanikai rögzítésére.
A rögzítőelem szárhosszúságát a hőszigetelő réteg vastagságának függvényében kell
meghatározni. Alkalmazá-sához legalább C-8 szilárdsági jelű beton szükséges, amelyben min. 25
mm mélyen kell a dübelnek fogni a biztonságos rögzítés érdekében. Kiosztását megtervezni és
számítani szükséges.
Rögzítőelem alkalmazása acél trapézlemez födémhez
Acél vagy műanyagtárcsás, változó méretű, önfúró, önmetsző csavaros rögzítőelem a
hőszigetelés és a vízszigetelés alsó rétegének mechanikai rögzítésére. A rögzítőelem
csavarhosszúságát a hőszigetelő réteg vastagságának függvényében kell meghatározni.
ISO-LINE Alkalmazástechnika
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A rögzítés minden esetben az acél trapézlemez felső síkjában történjen. A csavarnak min 15 mm
hosszban kell a trapézlemezen áthatolni a biztonságos rögzítés érdekében. Kiosztását
megtervezni és számítani szükséges.
Rögzítőelem alkalmazása fafödémhez.
Kéthéjú hidegtető esetén acéltárcsás, facsavaros rögzítőelem szükséges, ha közvetlen a deszka
aljzatra történik a rögzítés. A rögzítés sűrűségét, kiosztását az épület szélszívásnak kitett
tetőfelülete mérete és alakja alapján a tervezőnek kell meghatározni. Kiosztását megtervezni és
számítani szükséges.
Alkalmazható a szögezés is, mint rögzítés, azonban ennek szélszívás elleni biztonsága
érdekében egyedi alkalmazási előírások szükségesek. Az alkalmazni kívánt szegek korrózió ellen
védettek, a szegfejek legalább 9 mm-esek legyenek. A szegezés más rögzítési móddal
kombinálható, a kiosztás alapvető szabályait az ÉMSZ irányelvek tartalmazzák.
Hidegragasztók alkalmazása
Alkalmazható ragasztók levegőn habosodó és térhálósodó poliuretán bázisú hidegragasztók a
hőszigetelés és a nem fólia kasírozású vízszigetelések rögzítésére, sávosan felhordva. A
megfelelő rögzítés érdekében méterenként legalább négy sáv szükséges. Széleken hat sáv és a
sarkokon legalább kilenc ragasztó sáv alkalmazandó és itt többnyire külön rögzítésre is szükség
lehet.
A bitumennel ragasztott rétegrend alkalmazása tilos, mert valamennyi réteg bitumennel
ragasztása esetén, főleg műanyaghab hőszigetelés alkalmazásakor, időben hosszan
lejátszódó - zsugorodással kombinált - kúszási jelenségek léphetnek fel.

Kittek, hideg bitumen-ragasztók alkalmazása
A tartósan rugalmas kittek a csomópontok vízhatlan lezárására, tömítésére alkalmazhatók. A
hideg bitumenragasztók alkalmazása tervezői-kivitelezői közös egyeztetést igényel a kiválasztott
rétegrend és anyagok ismeretében. Ugyanis a hideg bitumenes ragasztás esetén is fennáll a
veszély a tető anyagainak hőmozgása következtében létrejövő elhúzódásokra és kúszásokra. A
mechanikai rögzítéssel kombinálva ez a veszély jelentősen mérsékelhető.
Bitumenes kellősítő-bevonó anyagok tulajdonságai
Oldószeres, bitumentartalmú, híg bevonó anyagok a vízszigetelés száraz felületű beton-, tégla-,
üvegszálas poliészter- és fémanyagú aljzatának kellősítő alapozására használhatók.
Műszaki adatok
Oldószertartalom (%)
Higíthatóság
Száradási idő 20 C° -nál (óra)
Felhasználási hőmérséklet (C°)
Tárolhatóság (hónap)

max: 50
lakkbenzinben
6
- 5 és + 35 között
6

Csomagolás, tárolás:
Általában 5 és 25 kg-os légmentesen záró, ónozott acéllemez kannákban és 200 kg-os
vashordókban kerül forgalomba. Szavatossági ideje: 6 hónap. Tárolásnál a tűzveszélyes anyagok
tárolására vonatkozó előírásokat be kell tartani. A tárolás körülményeire gyakorlatilag nem
érzékeny, fagyálló, sugárzó hőtől, felmelegedéstől óvni kell.
ISO-LINE Alkalmazástechnika
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Bitumenemulziós alapozók:
Vizes bitumenemulzió, híg bevonó anyagok, a vízszigetelés nedves felületű beton-, tégla-,
üvegszálas poliészter anyagú aljzatának kellősítő alapozására használhatók.
Műszaki adatok
Szilárdanyag tartalom (%)
pH érték
Száradási idő (óra)
Felhordási hőmérséklet (C°)
Tárolhatóság (hónap)

60
9 - 10
2-6
+ 10 és + 40 között
3

Csomagolás, tárolás
A bitumenemulziós alapozó 50 vagy 100 literes patentzáras hordókban kerül forgalomba,
esetenként 60 literes műanyag ballonban. Hűvös és fagymentes helyen kell tárolni.

Csapadékvíz összefolyók, a vízelvezetés elvei
Általános tudnivalók
A tetők vízelvezetése a legrövidebb úton történjen. A vízelvezetés lehet külső, vonalra lejtetett,
ekkor függő ereszcsatornákat kell alkalmazni. A belső vízelvezetés esetén pontralejtés legyen a
megoldás, ilyenkor víznyelő, (esővíz-összefolyó) vagy vízköpő alkalmazása szükséges.
A vízelvezetés útvonalának hossza egyenes, törésmentes és legfeljebb 12 méter legyen, útjában
lefolyást gátló felépítmény ne álljon, vagy ilyenkor a körülfolyást lejtésképzéssel biztosítani kell.
Víznyelők, túlfolyók
A tetőösszefolyókat a tetőfelület mélypontjain kell elhelyezni, méretüket és kiosztásukat az MSZ
04.134 követelményeit kielégítve kell megtervezni. A tetőösszefolyókat a felépítményektől és a
szigetelést áttörő egyéb szerkezetektől legalább 50 cm-re kell elhelyezni. Az összefolyók körüli
területet a tetősíkhoz viszonyítva 5% többletlejtéssel, vagy 1-2 cm besüllyesztéssel kell kivitelezni.
A gravitációs összefolyók javasolt vízelvezetése
A tető alapterülete
m2
-50
51-80
81-150
151-200
201-300

Ejtővezeték Ø
mm
80
100
125
150
200

Egy lefolyóval "kiszolgálható" tetőfelület nagysága lehetőleg ne haladja meg a 150-180 m2-t.
Belső vízelvezetés esetén egy önálló tetőszakaszt legalább egy összefolyóval és egy biztonsági
túlfolyóval kell tervezni. A fordított tető vízelvezetését úgy kell megoldani, illetve az összefolyót
úgy kell elhelyezni, hogy a csapadékvíz mind az extrudált polisztirolhab tetején, mind az alatti
rétegeknél el tudjon folyni.
A vákuumos, leszívott rendszerű, tehát nem gravitációs összefolyók (pl. GEBERIT Pluvia)
vízelvezetése a forgalmazó, illetve annak műszaki szakembereinek számításai alapján történik.
Ennek ajánlott vízelvezető felületnagysága lehetőleg a 80-340 m2 közé essen.
ISO-LINE Alkalmazástechnika
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A párazáró réteg a kétrészes víznyelő alsó elemének gallérjához csatlakoztatható. Fűtött belső tér
esetén hőszigetelt víznyelő alkalmazása szükséges, illetve fűtött összefolyó javasolható.
A csapadékvíz-szigetelés rögzítése, a víznyelő rendszerétől függően vagy szorítóperemmel, vagy
a víznyelő pereméhez ragasztással vagy a gyárilag beépített gallérhoz hegesztéssel történhet.
Növényzettel telepített tetőknél (a víznyelők mellett körben) teljes vastagságban osztályozott nagy
szemű szűrő kavicsréteget kell alkalmazni. A járható tetőknél a víznyelő fölött teherbíró
védőrácsot kell a burkolatba építeni. A víznyelőt tetőteraszokon mindenképpen bűzelzárással kell
kialakítani.

Páraszellőzők beépítése
A helyesen (pl. párazáró réteggel) kialakított rétegrend és a normál belsőtéri páraterhelés esetén
mérlegelendő, hogy páraszellőzők beépítésére van-e szükség. Természetesen előfordulhatnak
szélsőséges esetek, főleg a tetőszigetelések felújításánál, amikor ez elkerülhetetlen. Ekkor a
páraszellőzők beépítési helyének meghatározása és a megfelelő típus kiválasztása a tervezés
feladata. A páraszellőzőkre is vonatkozó követelmény, hogy ezek anyaguknál és kialakításuknál
fogva a modifikált bitumenes lemezekkel jól összeépíthetők legyenek.

A kivitelezés feltételrendszere
A munkaterület átvételének feltételei









a tetőre való feljutás, anyagszállítás, a munkaterület egésze elégítse ki a
balesetmentes munka követelményeit, szükség esetén védőkorlát is legyen
kiépítve,
az anyagok tárolására a műszaki, tűzvédelmi és balesetelhárítási
óvórendszabályoknak megfelelő raktár álljon rendelkezésre,
a tetőszinten a szükséges építőmesteri, szak-, és szerelőipari munka legyen
elvégezve,
a tetőszigetelés készítése alatt a tetőn más munkát egyidejűleg nem
végezhetnek,
az építőmesteri munkák során terv szerint elhelyezendő rögzítést biztosító
szerkezetek, a megfelelő méretben és távolságokban legyenek beépítve,
a tetőszigetelést áttörő szerkezetek (összefolyók, csatornaszellőzők, antennák,
csövek stb) csonkjai, védőcsövei elmozdulás-mentesen legyenek beépítve, a
csatlakozások a födém alatt legyenek kialakítva,
az elektromos üzemű kisgépek (pl. ütvefúró, csavarbehajtó) üzemeléséhez a
szükséges energiaforrás a tetőn, megfelelő helyen kialakítva álljon
rendelkezésre,
a tetőre való anyagszállítás lehetőség szerint gépi úton legyen biztosítva

A megfelelő időjárásban végzett munka
Tetőszigetelés csak száraz, csapadékmentes időben készíthető. Az adott beépítési
hőmérsékletnél a bitumenes lemez termékek hideghajlíthatóságát kell figyelembe venni.
A felhasználás (beépítés) előtt a szigetelőlemezek tárolása nem történhet a terméken feltüntetett
hideghajlíthatósági érték alatt. A + 5 ° C hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleti viszonyok
mellett beépítendő bitumenes anyagokat ajánlatos zárt és előmelegített helyiségekben tárolni és
csak közvetlenül a beépítés előtt kell a tetőfelületre felvinni.
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Kivitelezési technológia
A páratechnikai rétegek, párafékező réteg, gőznyomást levezető réteg
A bitumenes párafékező réteget (ha szükséges) az aljzatra ragasztva kell készíteni. A toldások 10
cm széles átlapolással készüljenek. Lyukas, szakadt párafékező szigetelést tilos beépíteni!
Attikák, falak, tetőfelépítmények lábazatánál és a cső- vagy rúdátvezetések körül a réteget a
hőszigetelés vastagságának megfelelően a függőleges felületre is fel kell vezetni.
Tetőszerelvényeket a rétegbe be kell szabni és körülöttük párazáró tömítést kell készíteni.
Amennyiben a rétegrend azt szükségessé teszi, a gőznyomás levezetésére használt bitumenes
lemezeket csak megszakított sávokkal vagy foltszerűen szabad leragasztani, az erre
rendszeresített ragasztókkal, a szélszívásra vonatkozó elvek egyidejű figyelemebe-vételével.
Leterhelés vagy mechanikai rögzítés esetén ragasztásra nincs szükség, legfeljebb ideiglenes
célzattal kerülhet erre sor (időben későbbi leterhelés).
A hőszigetelő réteg kivitelezése
A bitumenes lemezek közvetlen aljzataként egyenes rétegsorrendű melegtetőbe kőzetgyapot,
vagy polisztirol hab, illetve ISO-ROLL építhető be. A fordított rétegrendű melegtetők
hőszigetelésénél csak extrudált polisztirolhab alkalmazható és csak egy rétegben!
Kőzetgyapot lemez hőszigetelő táblák beépítése
A lépésálló kőzetgyapot termékek beépítése az alábbiak szerint történik. A hőszigetelést egy,
vagy két rétegben kell készíteni. Legfeljebb 12 cm vastagságig egy rétegben is készíthető a
kőzetgyapot hőszigetelés. A hőszigetelő táblák legfeljebb 100 x 50 cm nagyságúak lehetnek.
A táblákat kötésben, szorosan ütköztetett hézagokkal, két réteg esetén egymáson
hézagcserében kell elhelyezni. A táblákat ragasztással, leterheléssel vagy mechanikai rögzítéssel
kell elhelyezni. A mechanikai rögzítési pontok száma az ÉMSZ Irányelvek szerinti legyen, a
tetőszéleken és sarkokon a külön előírt mértékű rögzítéssel kell kivitelezni. Hideg bitumenes vagy
PU ragasztás esetén csak arra minősített ragasztó alkalmazható a gyártó utasítása szerint,
szükség szerint (a tetőszéleken és sarokmezőben) kiegészítő rögzítésekkel.
Polisztirol hab táblás hőszigetelések beépítése:
A polisztirol hab táblás hőszigetelések a csapadékvíz szigetelés aljzataként elsősorban
leterheléssel vagy mechanikai rögzítéssel készíthetők. Az utóbbi időben elterjedőben lévő PU
ragasztások itt is megfelelőek, viszont több rétegben alkalmazva már nagyon költségesek. Egyéb
anyagú ragasztás (a kúszás jelenség kialakulása miatt) nem alkalmazható.
A hőszigetelő réteg 12 cm vastagságig egy rétegben is készíthető, ha szélein lépcsős
horonykiképzés van, de javasolt két rétegben hézagcserében és kötésben kivitelezni.
Alkalmazása ott célszerű, ahol a csapadékvíz elleni szigetelés felülete nem melegszik fel 60 C°
fölé (általában a leterhelt tetőknél).
A mechanikai rögzítés kivitelezését a tervezett módon kell készíteni, a rögzítési pontok száma
legalább az ÉMSZ Irányelvek szerinti legyen, tetőszéleken és sarkokon a külön előírt mértékű
többlet szélerők miatti besűrített kiosztású rögzítés szükséges.
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Az ISO-ROLL hőszigetelés beépítése:
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelés rögzítése elsősorban mechanikai rögzítő elemekkel,
történjen az átfedések alatt, az általános előírásoknak megfelelő kiosztással, sűrűséggel.
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelések a tetőfelületre esetenként ragasztásos rögzítéssel
is készülhetnek, de ebben az esetben magasabb testsűrűségű polisztirol habot kell alkalmazni és
a ragasztás anyagát, illetve módját a gyártóval egyeztetni kell. Általában jól alkalmazhatók
habosodó poliuretán anyagú hidegragasztók.
Gőznyomást levezető réteg
A szerkezetben alkalmazandó páravédelmi rétegek között a gőznyomást levezető réteg, amelyet
a csapadékszigetelés alatt, a hőszigetelés felett alkalmazunk, legalább olyan fontos, mint a többi.
Alkalmazásával elkerülhető a helyi gőzhólyagok kialakulása és a hőszigetelés elnedvesedése.
Nem szálas hőszigetelés alkalmazása esetén, illetve közvetlenül betonfelületre történő
csapadékvíz-szigetelésnél mindig alkalmazni kell, amennyiben egyenes, egyhéjú melegtetőről
van szó.
Pontonkénti vagy vonalmenti kiszellőzéssel a gőznyomás levezetése megoldható. Ezt vagy a
szokásos páraszellőző idomokkal, vagy az eresz menti résszellőzőkkel lehet biztosítani. Ennek
érdekében, amennyiben a csapadékvíz elleni szigetelés aljzata nem szálas anyagú hőszigetelés,
pontonkénti vagy megszakított sávos rögzítéssel kell a csapadékszigetelés első rétegét rögzíteni.
A filcalátét-réteg kasírozású szigetelő lemezek esetében a hideg ragasztás, erre alkalmas
poliuretán ragasztóval, jól alkalmazható. A rögzítést hőre lágyuló bitumen alapú ragasztással
készíteni nem szabad, mert a szigetelés hosszméret-változásai miatt a széleken jelentős
elhúzódás következik be egy-két év alatt, amely akár a szegélyek mentén a szigetelés
átszakadáshoz is vezethet.
A polisztirolhab táblás hőszigetelések esetében az amúgy is szükséges mechanikai rögzítés
pontonkénti rögzítésnek számít és a csapadékszigetelés alatt kialakuló vékony légrétegben megy
végbe a páranyomás kiegyenlítődése, illetve kiszellőztetés esetén a nyomás külső légtér felé
történő levezetése. Ebben az esetben csak arra kell ügyelni, hogy az első réteg
csapadékszigetelés toldásainak összeragasztásakor a hőszigetelés nem károsodhat. Erre a célra
az úgynevezett szélező égőket (lángterelővel ellátott, az átfedésben hosszirányban végighúzott
speciális égőfej) kell alkalmazni.
Az ISO-ROLL tekercselt hőszigetelő anyagok esetében a kereszt és hosszirányú rések jól
megoldják a pára vezetését és a páranyomás kiegyenlítődését. A szálas hőszigetelő anyagokra,
amennyiben erre minősítve vannak, teljes felületen is szabad ragasztani (hegeszteni) a szigetelés
első rétegét. A páravándorlás és páranyomás-kiegyenlítődés ilyenkor a hőszigetelésben megy
végbe és azt nem károsítja.
Habüveg esetében a csapadékvíz-szigetelést vagy a teljes rétegrend leterheléses rögzítésével
érdemes kivitelezni, illetve a habüveg leragasztása esetén (annak nagy páradiffúziós ellenállása
miatt) teljes felületen forró bitumennel javasolt leragasztani.
Az ISO-LINE bitumenes lemez alátét rétegek illetve záróréteg kivitelezése
Az ISO-LINE alátét bitumenes lemezek fektetését a tető mélypontjáról - kifelé lejtő tetőnél az
eresz-szegélytől, befelé lejtő tetőnél az összefolyótól - kiindulva kell készíteni. Az alátétlemezeket
lejtésirányban tarkart min. 8 cm-es átfedéssel, és 10 cm-es toldással kell készíteni, és azt össze
kell hegeszteni (ez az ideiglenes csapadékvíz elleni védelem egyszerű megoldása ).
A lemezeket ki kell tekercselni, az átlapolásokat és toldásokat a helyükön beállítani, majd a
rögzítési pontokat a lemezen ki kell jelölni. Deformálódott, törött, szakadt lemezeket nem szabad
beépíteni ! A lemezek rögzítése (terméktől függően) csak PB gázüzemű lángszóró
berendezéssel, hegesztéssel, esetleg hideg ragasztóval, illetve leterheléssel vagy mechanikai
rögzítéssel végezhető.
ISO-LINE Alkalmazástechnika
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Mechanikai rögzítés esetén betonfödémnél, a hőszigetelésen és a lemezen keresztül, ütvefúróval
a lyukat elő kell fúrni, a beütőszeges műanyag dübelt el kell helyezni és beütéssel kell rözíteni.
Acél trapézlemez-födém esetén az önfúró-önmetsző csavart - csavarbehajtóval - kell alkalmazni.
Üvegfátyol betétes alátét réteg alkalmazása esetén mechanikai rögzítés nem alkalmazható, a
lemeztekercseket ki kell gurítani, beigazítani, majd visszatekercselés után a tervezett
megoldásnak megfelelően kell rögzíteni. Leterheléses rétegrend esetén az ideiglenes rögzítésre
csak abban az esetben van szükség, ha a többi réteg időben jelentősen elmarad.
Az ISO-LINE zárólemezek fektetését az alátétlemezeken fél tekercs szélességű eltolással kell
készíteni. A lemezeket lejtésirányban takart 10 cm-es átfedéssel és kb.15 cm-es végtoldással kell
fektetni.
A lemezeket lehegesztés előtt ki kell tekercselni, az átlapolásokat és toldásokat a helyükön
beállítani, majd szorosan vissza kell tekercselni. A hegesztést középről kiindulva célszerű
végezni.
Lángszórós hegesztésnél a lemezeket egyenletesen - a lemeztekercs felső harmadától lefelé
irányban - kell a lángszóróval melegíteni. A hegesztést úgy kell végezni, hogy a megolvadt
bitumen a lemezszéleken 5 mm-re folyamatosan kifolyjon. A hegesztésnél lemezközéptől a
szélek felé kell a lemezt légzárvány-mentesen lesimítani, úgy hogy az a teljes felületen
leragadjon.
Függőleges felületeket - ahová a szigetelő lemez felvezetésre kerül - kellősítő alapozással kell
ellátni. Az alapozó réteg megszáradását követően kell a lemezt - 10 cm-es toldásokkal - a
felületre a PB gázüzemű lángpisztollyal melegítve felhegeszteni.

A szigetelések részletkérdései
A csapadékvíz szigetelést a falakra, tetőfelépítmények lábazatára legalább 20 cm magasságig fel
kell vezetni és lecsúszás ellen mechanikailag rögzíteni is kell (leterhelt vagy növényzettel
telepített tetőknél a leterhelő rétegek tetejétől számítandó). A függőleges szigetelést 20 cm
magasságig két rétegben, e felett elegendő egy rétegben felvinni. A függőleges és vízszintes
részeket külön darabokból kell készíteni (ha a függőleges szigetelés magassága meghaladja a 60
cm-t, akkor a lemezhosszakat meg kell osztani, és a szigetelést külön vonal mentén is rögzíteni
kell).
A szigetelés függőleges aljzata feleljen meg az általános követelményeknek (téglafalnál tömören
fugázott, egyenletes felület; betonaljzat esetén sima, kavicsfészek-mentes, ne tartalmazzon kiálló
kavicsszemcséket). A függőleges felületet mindig kellősíteni kell bitumenes alapozóval. A
szigetelés felső végződését lég- és vízzáróan kell lezárni, tömíteni.
A csapadékvíz szigetelést attika-falaknál, párkányszegélyeknél bádogos szerkezettel vagy egyéb
szegélyprofilokkal le kell zárni.
A tetőszegélyeket ki kell emelni a csapadékvíz szigetelés vagy a leterhelő, ill. burkolati rétegek
felső síkjától:
 5° tetőlejtés alatt legalább 10 cm-rel,
 5° tetőlejtés felett legalább 5 cm-rel.
A kiemelések felső síkja a tető irányába legalább 3%-os lejtéssel készüljön.
A tetőszegélyek lezárását biztosító fémlemez profiloknak a homlokzati síkra rá kell takarniuk:
 8,0 m épületmagasságig
≥ 5cm
 8,0 – 20,0 m épületmagasságig
≥ 8cm
 20,0 m épületmagasság felett
≥10 cm.
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A lefedések áttöréseit kerülni kell, a rögzítéseket a függőleges felületen kell kialakítani. Ha ez
nem oldható meg, akkor a csőáttöréseket legalább 5,0 cm-re kiemelt, vízhatlanul leforrasztott,
kisebb mozgást megengedő, és külön takarógallérral lezárt csőhüvellyel kell kialakítani.
Tetőkijárati ajtók beépítésénél ügyelni kell arra, hogy a küszöb lehetőleg a függőleges szigetelési
síkhoz illeszkedjen. A küszöb felső síkja lehetőleg 20,0 cm-rel legyen magasabban a
vízszigetelés, a leterhelő kavicsréteg, ill. burkolat síkja felett.
Tetőfelújításkor a küszöbmagasság csak akkor csökkenthető, ha a vízelvezetés (ráccsal fedett
folyókával) közvetlenül az ajtó előtt megoldható (a szigetelést ebben az esetben is legalább 5,0
cm magasságig fel kell vezetni a küszöbre).
A szigetelések áttörésének tervezésekor ügyelni kell arra, hogy azok könnyen hozzáférhetők
legyenek, a külső peremek egymástól, felépítményektől, szerelvényektől legalább 50 cm-re
legyenek.
A felülvilágítók lábazatát úgy kell megtervezni, hogy a csapadékvíz-szigetelés a tetősíktól
számítva legalább 20,0 cm magasságig felhajtható valamint a felső végződése vízhatlanul
lezárható legyen. A felülvilágítókat úgy kell elhelyezni a tetőn, hogy hózugok ne keletkezzenek és
a csapadékszigetelés hozzáférhetően elkészíthető legyen.

A minőségi követelményrendszer
Kivitelezés közbeni ellenőrzés
A tetőszigetelés valamennyi rétegének az előírt anyaggal, rétegvastagságban és a kivitelezési
technológiában foglaltaknak megfelelően kell készülnie. A kivitelezés közben szemrevételezéssel
folyamatosan kell ellenőrizni a beépítésre kerülő anyagok minőségét.
A tetőszigetelés rétegeinek minőségét ugyancsak folyamatosan, de legalább eltakarás előtt
szemrevételezéssel kell vizsgálni. A hibákat, hiányosságokat rétegenként meg kell szüntetni és a
következő réteg csak ezután kivitelezhető. Az ellenőrzést végzők bármelyike, ha a szigetelő
rétegek kivitelezésére közben hibát talál, köteles azt benaplózni és a kivitelezőkkel a további
rétegek készítése előtt javíttatni.
A kész szigetelés ellenőrzése
Az ellenőrzés során a tetőt és azon belül a vízszigetelést teljes felületen ellenőrizni kell a
csomópontok kialakításával együtt. Egy tetőt egy tételként kell minősíteni, abból véletlenszerűen
kijelölt minta alapján a vízszigetelés nem minősíthető.

Általános munkavédelmi szempontok
A munka megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy biztosítottak-e a
balesetmentes munka feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozó előírásoknak. A
csapadékvíz elleni szigetelések készítésénél kisgépeket, berendezéseket csak erre kioktatott,
vizsgázott dolgozók használhatnak, illetve kezelhetnek.
A bitumenes lemez tekercsek szállítása és tárolása tekintetében a vonatkozó biztonságtechnikai
előírásokat be kell tartani. A lemeztekercsek a tetőn kizárólag állítva tárolhatók. Fektetni,
egymásra nyergelve tárolni azokat az összenyomódás miatt tilos.
A szigetelő anyagok tetőn való tárolásánál, esetleges deponálásánál figyelembe kell venni a tető
teherbírását, teherbírási tartalékát, amelyet statikus tervező adhat meg.
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Kollektív védőeszközök
Lapostető szigeteléseknél, amennyiben más védekezési mód nem alkalmazható, a
tetőszéleken biztonságos védőkorlátot kell készíteni. A tető megközelítésére biztonságos
feljárót kell építeni.
Személyi védőeszközök
Védősisak, bőr védőkesztyű, lábszár- és térdvédő, védőszemüveg, gumitalpú cipő,
kéztisztítószer, védőkenőcs. A védőfelszereléseket rendszeresen, illetve munkakezdés előtt
ellenőrizni kell.
Munkakezdés közben történő meghibásodás esetén cseréjéről azonnal gondoskodni kell.
Munkavégzésnél csak hibátlan védőeszközök használhatók.
Lapostető szigeteléseknél amennyiben védőkorlát felszerelésére nincs lehetőség, rögzítő-kötéllel
és zuhanásgátlóval ellátott ötpontos biztonsági testhevedert kell használni. Használat előtt
szakítópróbával kell az öv és kötél használhatóságáról meggyőződni.
Lángszórós berendezés, lángpisztoly, szélező-égő biztonságos alkalmazása
Lángszóró berendezés, lángpisztoly és szélező-égő használatánál az alábbi biztonságtechnikai
és tűzrendészeti előírásokat kell szigorúan betartani:
 PB gázüzemelésű készülékek csak kettős szeleppel ellátott gázpalackról, nyomáscsökkentőn keresztül üzemeltethetők,
 a nyomáscsökkentő és a lángpisztoly közötti tömlő ép, 15 m-nél nem hosszabb, 25 bar
nyomásnak ellenálló legyen,
 több égőfejes lángszóró berendezés begyújtását csak gyújtófáklyáról szabad végezni,
 3 m/sec sebességnél nagyobb szélben használni nem szabad,
 a gázpalackokat és berendezéseket gépkönyv, illetve előírások szerint kell kezelni,
 tűzvédelmi célból az alábbi felsorolt eszközök közül valamelyiket biztosítani kell:
 1 db 6 kg-os HALON oltó,
 2 db 6 kg-os poroltó készülék
 folyóvíz (tömlőben),
 üres vagy tele gázpalackot csak műanyag szelepvédő kupakkal és fém zárókupakkal
szabad tárolni, szállítani,
 a gázpalackot a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet előírása alapján csak az arra vonatkozó
tűzvédelmi vizsgát tett dolgozó kezelheti,
 fokozott figyelemmel történő munkavégzés, a technológiai fegyelem betartása szükséges,
 az üzemeléshez szükséges gázpalackot a munkaterületen csak billenés ellen biztosított
gördülőkocsin szabad szállítani,
 a gázpalack és az üzemelő berendezés között legalább 5 m távolság legyen,
 a PB gázüzemű gépekkel végzett munka fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, ezért a
munkaterületen 6 m-es körzetben éghető anyagokat tárolni nem szabad !
Ütvefúró, csavarbehajtó használata
A tetőn csak kettős szigetelésű ütvefúrók, csavarbehajtók használhatók, a gép üzemeltetéséhez
szükséges elektromos energiát a tetőre az előírásnak megfelelő kettős szigetelésű vezetékkel kell
biztosítani, az elektromos csatlakozások a vonatkozó előírásoknak megfelelően készíthetők.
Sérült kábellel vagy csatlakozóval rendelkező géppel dolgozni tilos ! A gépet, illetve a tetőre
felvezetett kábelt a munka befejeztével áramtalanítani kell.
Környezetvédelem, a bitumenes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása
A bitumenes lemezek bár egészségre veszélyes anyagokat nem tartalmaznak, mégis veszélyes
hulladéknak számítanak. A vonatkozó környezetvédelmi előírások szerint környezetet a bitumenszennyeződéstől meg kell védeni, ezért a munka végeztével a keletkezett a bitumenes lemez
hulladékokat célszerű összegyűjteni és megfelelő hulladékmegsemmisítőbe szállítani.
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Tetőn való munkavégzésnél a leesés, lezuhanás veszélye
A védelem módja:
- szakszerűen megépített védőkorlát, feljáró állvány,
- mentőöv, biztosítókötél, zuhanásgátló használata,
- viharos, szeles (30 km/óra feletti), ködös időben vagy fagyos, csúszós felületen a
munkavégzés szüneteltetése,
- háttal a tetőszélek felé való mozgás kizárása,
- egy fő tetőn való munkavégzésének letiltása,
- külső vízelvezetésű tetőn az anyagszállítás tetőközépen való végzése,
- a szigetelőrétegek kézi felhordásánál a tetőszéleken 2 m-en belül a munkavégzés
kizárása,
- fokozott figyelem, körültekintés a munkavégzés során,
- a munkahelyi rend-, tisztaság fenntartása a munkavégzés során.
Tűz- és robbanásveszély
A védelem módjai:
- 3 m/sec-nél nagyobb légáramnál a hegesztő berendezés üzemeltetésének
beszüntetése,
- a hegesztő berendezés begyújtásánál gázgyújtó alkalmazása,
- a hegesztő berendezés nyomáscsökkentőn keresztüli, teljesen ép, 15 m-nél nem
hosszabb tömlővel való használata,
- a gázpalackok és berendezés gépkönyv, illetve előírások szerinti kezelése,
- tűz estére a tetőn folyóvíz (tömlőben), egy vödör víz, 1 db 6 kg-os HALON oltó, min. 2
db
6 kg-os poroltó készülék készenlétben tartása,
- fokozott figyelemmel történő munkavégzés.
Elektromos áramütés veszélye
A védelem módja:
- a veszélyes terület elkerítése,
- a vezeték áramtalanítása,
- gépkezelési utasítások betartása,
- szabványos elektromos csatlakozások használata,
- az elektromos működésű gépek érintésvédelmének biztosítása, hatásosságának
rendszeres ellenőrzése.

Karbantartási és használati útmutató
A hegeszthető bitumenes lemezből készült egy héjú melegtetők közé tartozó lapostetők a nem
járható tetők kategóriájába tartoznak.
A tetőn lévő szerkezetek és szerelvények ellenőrzésére csak a karbantartásra és ellenőrzésre
jogosult személyek, megfelelő cipőben mehetnek fel.
A tetőn különféle anyagokat tárolni, tüzet gyújtani, hegeszteni, lánggal égő berendezéssel munkát
végezni (és dohányozni) TILOS !
A csapadékvíz elleni szigetelésen felgyülemlett szemetet évente egy alkalommal úgy kell
eltávolítani, hogy közben a szigetelőlemez ne sérüljön meg.
A tetőn antennát, villámhárítót stb. csak a vízszigetelés vízhatlanságának veszélyeztetése nélkül
szabad szerelni, szigetelési szakember közreműködésével.
Az ellenőrzést, karbantartást, vagy javítást végző szakemberek csak a használati és karbantartási
utasítás ismeretében juthatnak fel a tetőre. Ennek elmulasztása esetén a tetőn történt kárért az
üzemeltető is felel.
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A csapadékvíz elleni szigetelés fenti előírásoktól eltérő használatából adódó károsodásáért a
garanciális időn belül is az üzemeltető felel.
A tetőszigetelés kötelező alkalmassági ideje a vonatkozó rendelet alapján jelenleg öt év, a
műszaki átadástól számítva, azonban a tetőszigetelésre, megfelelő feltételek mellett, 10 év
garancia vállalható.
A tetőfelület állapotát évenként legalább kétszer szemrevételezéssel kell felülvizsgálni. El kell
végezni a tetőfelület letisztítását (például: lomb, szennyeződés), a tetőösszefolyók lombfogó
kosarainak, illetve az összefolyók körzetének tisztítását úgy, hogy a szigetelés meg ne sérüljön.

A szigetelés javítása
Javítás
Az ISO-LINE csapadékvíz szigetelés mechanikai sérülése esetén a sérült részt előzetes
megtisztítás után foltszerűen javítani lehet szakember bevonásával. A mechanikai sérülés
mélységétől függően a javítást több rétegben kell készíteni.
A sérülést minden oldalról legalább 15 cm-el nagyobb felületen kell javítani. A megtisztított
felületet le kell alapozni hideg bitumen mázzal. Ennek száradása után kis teljesítményű
lángpisztollyal kell a foltot teljes felületen olvasztással ragasztani.
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Csapadékvíz elleni szigetelések, egyenes rétegrendben,
vasbeton födémen ragasztott és mechanikai rögzítés esetén
Alkalmazási feltételek
Az ISO-LINE ZRT. által gyártott és forgalmazott bitumenes lemezek alkalmazásánál a
tetőfelületek minimális lejtése:
 Ha a csapadékvíz-szigetelés aljzata a lejtést adó beton: legalább 2 %
 Ha a csapadékvíz-szigetelés aljzata a hőszigetelés: legalább 2,5 %
 De a vápában (tetőfelületek összemetsződésében) legalább 1% legyen.
Az ISO-LINE csapadékvíz-szigetelés készülhet egy és két rétegben. Viszont az egyrétegű
szigetelés kizárólag erre kifejlesztett termék lehet, a két rétegű szigetelések bármelyike
alkalmatlan egy rétegben.
A csapadékvíz-szigeteléseket - az igénybevételi fokozatokat is figyelembe véve - az
alábbiak szerint kell kiválasztani.
A tetőszigeteléseket és az ott alkalmazott anyagokat úgy kell megtervezni, hogy legalább a
szigetelés tervezett élettartamán belül az igénybevételeknek biztonsággal megfeleljen és a
vízhatlanság követelményét tartósan kielégítse. A vízhatlanság kritériuma mellett biztosítania kell
a tetőszerkezet megfelelő épületfizikai működését is.
Az ÉMSZ irányelvekben részletezett igénybevételi szintek függvényében kell a TERVEZŐ-nek
kialakítania a szigetelés biztonságos megoldását, az alkalmazott anyagok teljesítménye,
tulajdonságai és rétegszáma függvényében.
A tetőszigetelések igénybevételi szintje, a terhelési osztályozás értelmében (ÉMSZ
Irányelvek):
HATÁSOK
Fokozott hőmérsékleti
Mérsékelt hőmérsékleti

Fokozott
mechanikai
I. A.
I. B.

Mérsékelt
mechanikai
II. A.
II. B.

A csapadékvíz-szigetelés teljesítményének és biztonságának megtervezésekor a TERVEZŐ-nek
figyelembe kell vennie a vállalt kockázatot is, a szigetelés megkívánt élettartama, a védett
épület/szerkezet funkciója, a szigetelés helyzete (hozzáférhetősége) függvényében.
A csapadékvíz-szigetelések megtervezésekor a legmagasabb ( I. A. ) igénybevételi szintet kell
figyelembe venni, ha a szigetelés nehéz felületvédelem nélkül készül, hőszigetelő táblás aljzatra,
vagy építőlemez (illetve deszka) aljzatra kivitelezik.
A legmagasabb ( I. A. ) igénybevételi szintet kell figyelembe venni a szigetelt lábazatok, attikák és
egyéb felépítmény-csatlakozások (felhajtások) szigetelésre nézve is.
Az alábbi szerkezetkialakítási-tervezési alapelveket kell betartani
A vízszigetelés aljzata lépésszilárd, tartósan térfogatállandó, és lejtésben kialakított legyen. A tető
hajlásszögét (lejtését) a minimális érték fölött érdemes meghatározni, ez hőszigetelő táblás aljzat
esetében legalább 2,5 %, lejtést adó beton aljzatnál 2%, de deszka ajzat esetén 4%. Belső
vízelvezetés, pontralejtés esetén a minimális lejtést a tetőhajlatokban kell biztosítani, így a
tetőfelületek lejtése értelemszerűen ennél nagyobb. A tetőfödémek lejtését úgy kell
megtervezni, hogy a szerkezet teljes terhelés alatti maximális lehajlása esetén is biztosított
legyen a tervezett minimális mértékű lejtés. Vigyázat! Ez azt jelenti, hogy a tetőfödém
esetén figyelembe kell venni annak megengedett l/200 lehajlását is! Eredő lejtésként kell
értelmezni a minimális értéket. Ebből következően a tetőalaprajzra írt lejtések (geometriai
lejtés) legalább 3,50 % értékűek legyenek!!
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A jelentős lehajlású szerkezetek esetében / TT-panel, könnyűszerkezet, stb / a födém és az
attikák, szegélyek kapcsolatát a tetőfödémmel együttdolgozóan kell kialakítani, szükség esetén
vendégfallal.
A csapadékvíz-szigetelés közvetlen beton aljzatát dilatációs, illetve osztóhézagokkal kell
tervezni, legfeljebb 16,0 m2-ként, közel négyzetes alakban. A zsugorodási osztóhézagokat
mezőben legalább az aljzatbeton felső 2/3-ában, a dilatációs hézagokat teljes rétegvastagságban
a csatlakozó függőleges szerkezetek mentén minden esetben összenyomható rugalmas
anyaggal kitöltve kell tervezni.
A tetőösszefolyókat a tetőfelület mélypontjain kell elhelyezni, méretüket és kiosztásukat az MSZ
04.134 előírás követelményeit kielégítve kell megtervezni. A tetőösszefolyókat a felépítményektől
és a szigetelést áttörő egyéb szerkezetektől legalább 50 cm-re kell elhelyezni. Az összefolyók
körüli területet a tetősíkhoz viszonyítva 5% lejtéssel, vagy 1-2 cm besüllyesztéssel kell kivitelezni.
Egy gravitációs lefolyóval "kiszolgálható" tetőfelület nagysága legfeljebb 300 m2 lehet. Belső
vízelvezetés esetén egy önálló tetőszakaszt legalább egy összefolyóval és egy biztonsági
túlfolyóval kell tervezni. A tetőn a vízelvezetés útja lehetőleg 12 m-nél hosszabb ne legyen,
útjában felépítmény ne álljon, vagy ha áll is, az elfolyó vízzel akadálytalan megkerülését
biztosítani kell (lejtések kellenek).
Nem járható lapostetők kialakítása, rögzítése szélerők ellen
Az épületek valamennyi térelhatároló felülete szélszívásnak és szélnyomásnak van kitéve.
Lapostetők esetében elsősorban a szélszívás jelent veszélyes igénybevételt, főként azért, mert
nem egyenletes eloszlású (a tetőszéleken és sarkokon jóval erősebb, mint a közbenső
tetőszakaszon). 2010 január 1-től az MSZ EN 1991-1-4 alapján kell a szélterhelést számítani,
az EUROCODE alapján. Mértéke függ az épület magasságától, a párkánymagasságtól, a
környező beépítéstől. Erre nézve az ÉMSZ Tetőszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelv 8.
pontja is ad tájékoztatást.
A szél szívóhatása ellen a tetőszigetelést ragasztással, leterheléssel, mechanikai rögzítéssel
vagy ezek kombinációjával kell készíteni. A mechanikai rögzítéssel készülő szigeteléseknél a
rögzítő elemek számát a fenti előírás és az ÉMSZ Irányelvek ajánlásai szerint kell meghatározni.
A rögzítőelem típusát, méretét és sűrűségét a hőszigetelő anyag vastagságának, a teherhordó
födém anyagának és vastagságának, valamint az igénybevételnek megfelelően kell
megválasztani.
Tetőfelújítás esetén a rögzítés megkezdése előtt célszerű helyszíni kiszakító próbát végezni, az új
tetőknél az aljzatbeton szilárdságát kell kötelezően előírni (min. C.12 ).
Leterheléssel rögzített rétegrend esetén a terhelést - a környezethez viszonyított épületmagasság
függvényében - legalább 5 cm vastag Ø16-32 mm szemméretű mosott kaviccsal, illetve 5 cm
vastag fagyálló beton járólapokkal kell megoldani. A 20 méternél magasabb épületek esetében,
egyedi számítás alapján, speciális megoldások lehetnek szükségesek. A leterhelő réteg
mechanikai hatásai ellen a csapadékvíz-szigetelést polipropilén fátyol elválasztó réteggel kell
megvédeni.
Leterheléssel rögzített külső vízelvezetésű tetőszigeteléseknél külön gondot kell fordítani a
kavicsfogó szerkezet megfelelő kialakítására. A kavicsfogó szerkezetnek biztosítania kell azt,
hogy a leterhelő kavics, járólapos leterhelésnél a járólapok ne tudjanak a tetőről lecsúszni.
A szigetelésen átvezetett szerkezetekre a szigetelést legalább 20-25 cm magasságig vízhatlanul
kell felvezetni. A födémet áttörő szerkezeteket a teherhordó födémhez elmozdulást gátlóan kell
rögzíteni
A fordított tető vízelvezetését úgy kell megoldani, illetve az összefolyót úgy kell elhelyezni, hogy a
csapadékvíz mind az extrudált polisztirolhab tetején, mind az alatt akadálytalanul el tudjon folyni.
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A csapadékvíz-szigetelések anyagai
Az ISO-LINE csapadékvíz-szigetelésre forgalmazott termékeinek műszaki adatlapjait,
terméklapjait a honlapon megtalálják. A műszaki adatok megértéséhez a modifikált bitumenekre
és a hordozó betétek anyagára vonatkozó legfontosabb ismereteket az alábbiakban közöljük.
A páratechnikai réteg tulajdonságai és kiválasztása
A ISO-LINE ZRT. által gyártott, páravédelmi rétegként alkalmazható, anyagainak terméklapjait a
honlapon megtalálják. Azonban a páravédelem kiemelt fontossága miatt feltétlen röviden
ismertetni kell a páradiffúzióval és ezen anyagokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
Az épületszerkezeteken keresztül lezajló páravándorlási folyamat rendkívül összetett és nehezen
leírható épületfizikai folyamat. Az épületek belső terében adott hőmérséklet és páratartalom
mellett a páranyomás értéke is meghatározható. Az épülethatároló szerkezetek másik - külső oldalán általában ettől eltérő mértékű hőmérsékleti és páraviszonyok mellett - télen - a
páranyomás értéke is jelentősen kisebb. Ebből következően a két oldal nyomás-különbsége
páravándorlási folyamatot indít be, ezt hívjuk páradiffúziónak. Ez időben elég hosszan, szerkezeti
felépítéstől függően, lejátszódó folyamat.
A páradiffúzió, a szerkezet rétegeinek több-kevesebb ellenállását legyőzve, párát - vízgőzt - juttat
be a szerkezet rétegeibe, illetve azokon keresztülhatolva a külső térbe. E folyamat során a pára a
belső felülettől kiindulva a felületeken és a szerkezetben különböző hőmérsékleti zónákkal
találkozik és eközben lehűlve káros párakicsapódás is jelentkezhet. A kicsapódás az anyagok,
különösen a hőszigetelő réteg, hővezetési ellenállását rontja, ezért fokozott nedvességfelhalmozódás lehet a következmény.
A párakicsapódás ellen lehet és kell is védekezni. A védekezés a megfelelően megválasztott
anyagokkal, rétegrenddel és páravédelmi rétegek beépítésével lehetséges.
A páradiffúzió során a belső térből meginduló pára először a tetőfödém teherhordó szerkezetével
találkozik. Ennek felületi hőmérsékletét úgy kell megtervezni, hogy lecsapódás itt ne jöjjön létre.
A tetőfödém szerkezete a páradiffúziót alapvetően tudja befolyásolni. Például a deszkázatból álló
fafödém teljességgel átjárható, hézagos kialakítása semmiféle akadályt nem jelent, ezért az ilyen
födémek csak gondos tervezéssel és megfelelő páravédelmi réteg beépítésével alkalmazhatók. A
magastetők esetében a beépített tetőterek éppen ezért okoznak egyre több épületfizikai
problémát.
A könnyű acél trapézlemez födémek hasonlóan gondosan megtervezett rétegfelépítést kívánnak,
főképp akkor, ha a belső tér jellemzői meghaladják az átlagos (20°C és 50 % páratartalom)
értékeket.
Az előregyártott nagyelemes, a feszített és a vékonylemezes vasbeton födémek problémái az
előzőkkel csaknem azonosak, sőt itt a födém rétegeinek rögzítési problémái is jelentkeznek,
hiszen a legtöbbször korlátozott teherbírás miatt leterhelést nem lehet készíteni és mechanikai
rögzítés készítése is lehetetlen.
A legkevesebb gondot a masszív monolit illetve előre gyártott vasbeton födémek okozzák, hiszen
ezeknek nagy tömege, vastag tömör vasbeton rétege elég jó párafékező tulajdonságú és ezért,
átlagos esetekben, párazáró réteg beépítése nélkül is jó rétegfelépítést tudunk kialakítani. Minden
előző esetben páravédelmi réteg, párazáró réteg, beépítése szükséges lehet.
A páravándorlási folyamatban a páravédelmi réteg jó megválasztása tervezői kérdés, elméleti és
gyakorlati felkészültség szükséges hozzá. Egy régi ökölszabály azonban ma sem veszítette el
szerepét és jelentőségét. A födém és a páravédelmi réteg páravezetési ellenállása mindig
nagyobb legyen a csapadékszigetelési rétegek ellenállásánál. Természetesen ez nem
helyettesítheti a szakszerű épületfizikai méretezést, csak tükröz egy bevált szerkezetkialakítási
szabályt. Ugyanis az a jó rétegfelépítés, amelynél az alsó rétegek páravezetési ellenállása
meghaladja a hőszigetelés feletti rétegek ellenállását, mert így várhatóan kevesebb pára tud a
födém rétegeibe bejutni, mint amennyi a csapadékszigetelésen keresztül lassan el tud távozni.
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Ha a belső oldali jó párazárás nem oldható meg, akkor - a párafeldúsulás elkerülésére - feltétlen
páraszellőzők beépítésével és a csapadékszigetelés alatt gőznyomást levezető réteg
betervezésével kell a pára kivezetését elérni és a csapadékszigetelést - valamint a hőszigetelést a pára káros hatásától megvédeni.
Páravédelmi rétegek fajtái lehetnek a párafékező, a párazáró és a párazáró-páranyomást
kiegyenlítő rétegek. Tágabb értelemben a vízszigetelés alatti gőznyomást levezető réteg is ide
tartozik.
Jó párafékező az a réteg (anyag) amelynek a páradiffúziós ellenállása 9,6 - 240 * 106 m2 s Pa/g
közötti értékű. A párazáró réteg ellenállása az utóbbi értéket meghaladó kell legyen. Páranyomás
kiegyenlítés akkor jön létre, ha a tetőszerkezetében van olyan réteg, amely a pára vízszintes
vándorlására és az alacsonyabb nyomású tér felé történő kivezetésére alkalmas. Párafékezők a
PVC és polietilén fóliák, a hegeszthető bitumenes lemezek üvegfátyol betéttel, poliészter fátyol
betéttel. Párazárók az alumínium fólia betétes hegeszthető bitumenes lemezek, amelyek közül az
alul távtartó hintéssel ellátottak alkalmasak a páranyomás levezetésre is.
Egyhéjú melegtető esetén ezek az elvek a mértékadóak. Kéthéjú, átszellőztetett hidegtető esetén
a gőznyomás-levezető réteg mindig adott, hiszen a hőszigetelés felett átszellőztetett légréteg viszi
el a szerkezeten keresztül vándorolt párát. Ebben az esetben viszont a hőszigetelés légrés felöli
oldalán a felesleges hőveszteség ellen védő póruszáró - de azért jó páraáteresztő - kasírozás
szükséges, amely még a hideg időben a csapadékszigetelést tartó második teherhordó réteg alsó
felületén esetleg lekondenzálódó pára visszacsepegésekor védi a hőszigetelést az
átnedvesedéstől.
Az egyhéjú, fordított rétegrendű, melegtetőknél a megvalósíthatóság feltétele a legalább 250
kg/m2 tömegű vasbeton födémszerkezet, amely a páravédelemben is szerepet játszik. Az átlagos
belső légállapotú terek felett alkalmazott ilyen rétegrend külön páravédelmi réteget nem igényel,
hiszen a csapadékszigetelés a vasbeton födémre kerül, esetleg a lejtést adó betonra, és itt a
csapadék-szigetelés egyben a páravédelmi funkciót is ellátja.
A tetőfelújítások azonban olyan összetett problémát jelentenek épületfizikai szempontból,
hogy azok páradiffúziós és nedvességi viszonyai kiváló felkészültséggel is kockázatos
feladatként értékelhetők. A felújítások egyszerűbb eseteire rétegrendi javaslatokat megadni
ugyan lehet, azzal, hogy a rétegekbe bezárt nedvesség, átázott hőszigetelés esetén csak
gondosan megtervezett felújítási technológia biztosít hosszútávon megbízható eredményt. Mégis,
éppen a bizonytalan nedvesség-tartalom miatt, a felújítás nem rutinkérdés, hanem gyakorlott
épületszigetelési szakértő, illetve minden szempontból felkészült kivitelező feladata.
A páradiffúziós ellenőrzést az MSZ-04-140-2 szabvány 5. "Nedvességviszonyok a szerkezetben"
alapján kell elvégezni. Ez az ellenőrzés vizsgálja a szerkezetekben a nedvességtartalom
változását, a kezdeti nedvességtartalom és a megengedett nedvességtartalom mértékét. A
nedvességtartalom változása esetén egy, az anyagonként különböző, megengedett nedvességtartalomhoz viszonyítja a méretezés során kiszámított nedvességtartalmat és a páradiffúziós
folyamat időtartamától függően megállapítja, hogy a fűtési idényben kialakuló nedvességfelhalmozódás elér-e egy veszélyes mértéket, avagy a fűtési idény túl rövid ahhoz, hogy az
egyensúlyi állapot, a veszélyes helyzet kialakuljon.
Tekintettel arra, hogy ez az ellenőrzés a szabvány egyik legnehezebben megközelíthető és
értelmezhető ellenőrzési feladata és az anyagok nedvesség hatására történő viselkedése, a
nedvesség-felhalmozódás mértéke függvényében eltérő megoldási metodikát kell alkalmazni
ennek részletes ismertetése itt nem lehetséges. Célszerű olyan épületfizikai programmal végezni
az ellenőrzést, amely az interneten ingyenesen hozzáférhető.
A szerkezetben alkalmazandó páravédelmi rétegek között a gőznyomást levezető réteg, amelyet
a csapadékszigetelés alatt, a hőszigetelés felett alkalmazunk, legalább olyan fontos, mint a többi.
Alkalmazásával elkerülhető a helyi gőzhólyagok kialakulása és a hőszigetelés elnedvesedése.
Nem
szálas
hőszigetelés
alkalmazása
esetén,
illetve
betonfelületre
történő
csapadékszigetelésnél mindig alkalmazni kell, amennyiben egyenes, egyhéjú melegtetőről van
szó.
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Tetőfelújításoknál az új rétegek elhelyezése előtt mindig kötelező megfelelő gőznyomás levezető
réteget beépíteni. A gőznyomást levezető réteget - a károsodások elkerülésére - célszerű
kiszellőztetni.

A hőszigetelő réteg anyagai
Az általános gyakorlat szerint hőszigetelő anyagnak tekinthetők azok az anyagok és termékek,
amelyeknek hővezetési tényezője +10 C° középhőmérsékleten nem haladja meg a 0,15 W/mK
értéket. Ezen belül kiváló és hatékony hőszigetelő anyagok és termékek azok, amelyek
hővezetési tényezője +10 C° középhőmérsékleten a 0,06 W/mK értéket nem haladja meg.
Minden hőszigetelő termékben a levegő adja a hőszigetelést, mert annak a hővezetése a
legkisebb. Hőszigetelésként a kőzet- (üveg-) gyapot és műanyaghab termékek a leginkább
alkalmasak. A hőszigetelő réteg vastagságát az MSZ-04.140/2 hőtechnikai méretezési szabvány
előírásainak megfelelően kell meghatározni, figyelemmel az energetikai és állagvédelmi
követelményekre.
Kőzetgyapot hőszigetelő anyagok tulajdonságai
A lapostetőkben alkalmazásra kerülő kőzetgyapot hőszigetelő anyagok
megolvasztott kőzetből, fekvő szálelrendezéssel, legtöbbször lépésálló kivitelben.

készülhetnek

A kőzetgyapot termékek - gyártótól függetlenül - az alábbi műszaki jellemzőknek feleljenek meg:
Testsűrűség:
Összenyomódás
1,0
kPa
terhelésre
Hővezetési tényező 10 ° C -on
Rétegelválási szilárdság
Nedvességtartalom
Szervesanyag tartalom
Éghetőség

min.140 ± 10 kg/m3
max. 10 %
min. 0,04 W/mK
min. 2 kPa
max. 2 tömeg %
3,5 -5.5 tömeg %
A1-A2

A kőzetgyapot termékek általában kasírozatlanul készülnek, egyes speciális termékek
kasírozottak.
Expandált polisztirolhab anyagok tulajdonságai
Az expandált polisztirol hab (EPS) hőszigetelő elem, nehezen éghető habosított polisztirol
hőszigetelő tábla, az egyenes rétegrendű egyhéjú melegtetők hőszigetelésére alkalmazható.
Követelményértékei az alábbiak:
Testsűrűség:
Hővezetési tényező:
Páradiffúziós ellenállási szám:
Húzószilárdság:
Nyomószilárdság:
Alaktartósság terhelés mellett:
Tűzállóság:
Méretek:

Szélesség
Hosszúság
Vastagság

20 - 35 kg/m2 között
0,32 - 0,40 W/mK
30 - 80
0,25 N/mm2 - 0,35 N/mm2
0,11N/mm2- 0,18 N/mm2
+ 85 ° C-ig
E

500 mm vagy 600 mm
1000 mm
10 - 120 mm-ig 10 mm lépcsőben

A polisztirol hab elemek rögzítése csak leterheléssel, vagy mechanikai rögzítéssel
történhet, forró bitumennel ragasztani azokat egyáltalán nem szabad.
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Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelések
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelő termékek különleges helyet követelnek a tetőszigetelő
anyagok között. Ugyanis ezek részben hőszigetelések, de részben vízszigetelések is egyben,
hiszen a sávokra osztott hőszigetelést a csapadékvíz elleni szigetelés első rétegeként
alkalmazható kasírozás fogja össze.
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelés olyan korszerű hő- és vízszigetelő rendszer, amely
páracsatornákkal ellátott polisztirol hab bitumenes lemezre való felkasírozásával készül. Az
alkalmazott polisztirol hab általában expandált termék, amelyben a speciális páracsatornák
egyrészt megakadályozzák a PS hab jellegzetes zsugorodását, másrészt biztosítják a kellő
mértékű gőznyomás-kiegyenlítődést és páraszellőzést.
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelés úgy készül, hogy a megfelelően előkészített,
bemarásokkal ellátott hőszigetelő táblákat speciális ragasztó bitumennel felragasztják egy 1,08 m
x 3,3(5,0) m méretű bitumenes lemezre. Az így kialakított túlnyúló bitumenes lemezszélek
biztosítják a szigetelés végtelenítéséhez szükséges átfedést és a vízelvezetés lehetőségét
lejtésirányban.
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelés rögzítése elsősorban mechanikai rögzítő elemekkel,
történjen az átfedések alatt, az általános előírásoknak megfelelő kiosztással, sűrűséggel.
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelések a tetőfelületre esetenként ragasztásos rögzítéssel
is készülhetnek, de ebben az esetben magasabb testsűrűségű polisztirol habot kell alkalmazni és
a ragasztás anyagát, illetve módját a gyártóval egyeztetni kell. Általában alkalmazhatók habosodó
poliuretán ragasztók.

A tetőszigetelések rögzítéséhez alkalmazható megoldások
A tetőszigetelések tervezésénél a szél szívóhatását figyelembe kell venni. 2010 január 1-től
az MSZ EN 1991-1-4 alapján kell a szélterhelést számítani, az EUROCODE alapján.
A szélszívási értékeket segítségként, tervezők számára, az alábbi táblázatban megadjuk:
A tetőszegély magassága
a rendezett terepszinthez
képest
8 m-ig
8 m és 20 m között
20 m felett

Belső mező
Kg / m2
45 (90*)
75

Leterhelés mértéke
Szélső sáv
Kg / m2
130
210
Egyedi méretezés szerint

Sarokmező
Kg / m2
225
360

A szél szívóhatása ellen a tetőszigetelést ragasztással, leterheléssel vagy mechanikai
rögzítéssel, illetve ezek kombinációjával kell készíteni.
Rögzítőelem alkalmazása beton födémhez
Műanyagból készült, különböző szárhosszúságú beütőszeges „dübel”
acél- vagy
műanyagtüskével a pára-, hőszigetelés és a vízszigetelés első rétegének mechanikai rögzítésére.
A rögzítőelem szárhosszúságát a hőszigetelő réteg vastagságának függvényében kell
meghatározni. Alkalmazá-sához legalább C-8 szilárdsági jelű beton szükséges, amelyben min. 25
mm mélyen kell a dübelnek fogni a biztonságos rögzítés érdekében. Kiosztását megtervezni és
számítani szükséges.
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Rögzítőelem alkalmazása acél trapézlemez födémhez
Acél vagy műanyagtárcsás, változó méretű, önfúró, önmetsző csavaros rögzítőelem a
hőszigetelés és a vízszigetelés alsó rétegének mechanikai rögzítésére. A rögzítőelem
csavarhosszúságát a hőszigetelő réteg vastagságának függvényében kell meghatározni. A
rögzítés minden esetben az acél trapézlemez felső síkjában történjen. A csavarnak min 15 mm
hosszban kell a trapézlemezen áthatolni a biztonságos rögzítés érdekében. Kiosztását
megtervezni és számítani szükséges.
Rögzítőelem alkalmazása fafödémhez.
Kéthéjú hidegtető esetén acéltárcsás, facsavaros rögzítőelem szükséges, ha közvetlen a deszka
aljzatra történik a rögzítés. A rögzítés sűrűségét, kiosztását az épület szélszívásnak kitett
tetőfelülete mérete és alakja alapján a tervezőnek kell meghatározni. Kiosztását megtervezni és
számítani szükséges.
Alkalmazható a szögezés is, mint rögzítés, azonban ennek szélszívás elleni biztonsága
érdekében egyedi alkalmazási előírások szükségesek. Az alkalmazni kívánt szegek korrózió ellen
védettek, a szegfejek legalább 9 mm-esek legyenek. A szegezés más rögzítési móddal
kombinálható, a kiosztás alapvető szabályait az ÉMSZ irányelvek tartalmazzák.
Hidegragasztók alkalmazása
Alkalmazható ragasztók levegőn habosodó és térhálósodó poliuretán bázisú hidegragasztók a
hőszigetelés és a nem fólia kasírozású vízszigetelések rögzítésére, sávosan felhordva. A
megfelelő rögzítés érdekében méterenként legalább négy sáv szükséges. Széleken hat sáv és a
sarkokon legalább kilenc ragasztó sáv alkalmazandó és itt többnyire külön rögzítésre is szükség
lehet.
A bitumennel ragasztott rétegrend alkalmazása tilos, mert valamennyi réteg bitumennel
ragasztása esetén, főleg műanyaghab hőszigetelés alkalmazásakor, időben hosszan
lejátszódó - zsugorodással kombinált - kúszási jelenségek léphetnek fel.
Kittek, hideg bitumen-ragasztók alkalmazása
A tartósan rugalmas kittek a csomópontok vízhatlan lezárására, tömítésére alkalmazhatók. A
hideg bitumenragasztók alkalmazása tervezői-kivitelezői közös egyeztetést igényel a kiválasztott
rétegrend és anyagok ismeretében. Ugyanis a hideg bitumenes ragasztás esetén is fennáll a
veszély a tető anyagainak hőmozgása következtében létrejövő elhúzódásokra és kúszásokra. A
mechanikai rögzítéssel kombinálva ez a veszély jelentősen mérsékelhető.
Bitumenes kellősítő-bevonó anyagok tulajdonságai
Oldószeres, bitumentartalmú, híg bevonó anyagok a vízszigetelés száraz felületű beton-, tégla-,
üvegszálas poliészter- és fémanyagú aljzatának kellősítő alapozására használhatók.
Műszaki adatok
Oldószertartalom (%)
Higíthatóság
Száradási idő 20 C° -nál (óra)
Felhasználási hőmérséklet (C°)
Tárolhatóság (hónap)

ISO-LINE Alkalmazástechnika
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Csomagolás, tárolás:
Általában 5 és 25 kg-os légmentesen záró, ónozott acéllemez kannákban és 200 kg-os
vashordókban kerül forgalomba. Szavatossági ideje: 6 hónap. Tárolásnál a tűzveszélyes anyagok
tárolására vonatkozó előírásokat be kell tartani. A tárolás körülményeire gyakorlatilag nem
érzékeny, fagyálló, sugárzó hőtől, felmelegedéstől óvni kell.
Bitumenemulziós alapozók:
Vizes bitumenemulzió, híg bevonó anyagok, a vízszigetelés nedves felületű beton-, tégla-,
üvegszálas poliészter anyagú aljzatának kellősítő alapozására használhatók.
Műszaki adatok
Szilárdanyag tartalom (%)
pH érték
Száradási idő (óra)
Felhordási hőmérséklet (C°)
Tárolhatóság (hónap)

60
9 - 10
2-6
+ 10 és + 40 között
3

Csomagolás, tárolás
A bitumenemulziós alapozó 50 vagy 100 literes patentzáras hordókban kerül forgalomba,
esetenként 60 literes műanyag ballonban. Hűvös és fagymentes helyen kell tárolni.

Csapadékvíz összefolyók, a vízelvezetés elvei
Általános tudnivalók
A tetők vízelvezetése a legrövidebb úton történjen. A vízelvezetés lehet külső, vonalra lejtetett,
ekkor függő ereszcsatornákat kell alkalmazni. A belső vízelvezetés esetén pontralejtés legyen a
megoldás, ilyenkor víznyelő, (esővíz-összefolyó) vagy vízköpő alkalmazása szükséges.
A vízelvezetés útvonalának hossza egyenes, törésmentes és legfeljebb 12 méter legyen, útjában
lefolyást gátló felépítmény ne álljon.
Víznyelők, túlfolyók
A tetőösszefolyókat a tetőfelület mélypontjain kell elhelyezni, méretüket és kiosztásukat az MSZ
04.134 követelményeit kielégítve kell megtervezni. A tetőösszefolyókat a felépítményektől és a
szigetelést áttörő egyéb szerkezetektől legalább 50 cm-re kell elhelyezni. Az összefolyók körüli
területet a tetősíkhoz viszonyítva 5% többletlejtéssel, vagy 1-2 cm besüllyesztéssel kell kivitelezni.
A gravitációs összefolyók javasolt vízelvezetése
A tető alapterülete
m2
-50
51-80
81-150
151-200
201-300

Ejtővezeték Ø
mm
80
100
125
150
200

Egy lefolyóval "kiszolgálható" tetőfelület nagysága lehetőleg ne haladja meg a 150-180 m2-t.
Belső vízelvezetés esetén egy önálló tetőszakaszt legalább egy összefolyóval és egy biztonsági
túlfolyóval kell tervezni. A fordított tető vízelvezetését úgy kell megoldani, illetve az összefolyót
úgy kell elhelyezni, hogy a csapadékvíz mind az extrudált polisztirolhab tetején, mind az alatti
rétegeknél el tudjon folyni.
ISO-LINE Alkalmazástechnika
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A vákuumos, leszívott rendszerű, tehát nem gravitációs összefolyók (pl. GEBERIT Pluvia)
vízelvezetése a forgalmazó, illetve annak műszaki szakembereinek számításai alapján történik.
Ennek ajánlott vízelvezető felületnagysága lehetőleg a 80-340 m2 közé essen.
A párazáró réteg a kétrészes víznyelő alsó elemének gallérjához csatlakoztatható. Fűtött belső tér
esetén hőszigetelt víznyelő alkalmazása szükséges, illetve fűtött összefolyó javasolható.
A csapadékvíz-szigetelés rögzítése, a víznyelő rendszerétől függően vagy szorítóperemmel, vagy
a víznyelő pereméhez ragasztással vagy a gyárilag beépített gallérhoz hegesztéssel történhet.
Növényzettel telepített tetőknél (a víznyelők mellett körben) teljes vastagságban osztályozott nagy
szemű szűrő kavicsréteget kell alkalmazni. A járható tetőknél a víznyelő fölött teherbíró
védőrácsot kell a burkolatba építeni. A víznyelőt tetőteraszokon mindenképpen bűzelzárással kell
kialakítani.

Páraszellőzők beépítése
A helyesen (pl. párazáró réteggel) kialakított rétegrend és a normál belsőtéri páraterhelés esetén
mérlegelendő, hogy páraszellőzők beépítésére van-e szükség. Természetesen előfordulhatnak
szélsőséges esetek, főleg a tetőszigetelések felújításánál, amikor ez elkerülhetetlen. Ekkor a
páraszellőzők beépítési helyének meghatározása és a megfelelő típus kiválasztása a tervezés
feladata. A páraszellőzőkre is vonatkozó követelmény, hogy ezek anyaguknál és kialakításuknál
fogva a modifikált bitumenes lemezekkel jól összeépíthetők legyenek.

A kivitelezés feltételrendszere
A munkaterület átvételének feltételei









a tetőre való feljutás, anyagszállítás, a munkaterület egésze elégítse ki a
balesetmentes munka követelményeit, szükség esetén védőkorlát is legyen
kiépítve,
az anyagok tárolására a műszaki, tűzvédelmi és balesetelhárítási
óvórendszabályoknak megfelelő raktár álljon rendelkezésre,
a tetőszinten a szükséges építőmesteri, szak-, és szerelőipari munka legyen
elvégezve,
a tetőszigetelés készítése alatt a tetőn más munkát egyidejűleg nem
végezhetnek,
az építőmesteri munkák során terv szerint elhelyezendő rögzítést biztosító
szerkezetek, a megfelelő méretben és távolságokban legyenek beépítve,
a tetőszigetelést áttörő szerkezetek (összefolyók, csatornaszellőzők, antennák,
csövek stb) csonkjai, védőcsövei elmozdulás-mentesen legyenek beépítve, a
csatlakozások a födém alatt legyenek kialakítva,
az elektromos üzemű kisgépek (pl. ütvefúró, csavarbehajtó) üzemeléséhez a
szükséges energiaforrás a tetőn, megfelelő helyen kialakítva álljon
rendelkezésre,
a tetőre való anyagszállítás lehetőség szerint gépi úton legyen biztosítva

A megfelelő időjárásban végzett munka
Tetőszigetelés csak száraz, csapadékmentes időben készíthető. Az adott beépítési
hőmérsékletnél a bitumenes lemez termékek hideghajlíthatóságát kell figyelembe venni.
A felhasználás (beépítés) előtt a szigetelőlemezek tárolása nem történhet a terméken feltüntetett
hideghajlíthatósági érték alatt. A + 5 ° C hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleti viszonyok
mellett beépítendő bitumenes anyagokat ajánlatos zárt és előmelegített helyiségekben tárolni és
csak közvetlenül a beépítés előtt kell a tetőfelületre felvinni.
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Kivitelezési technológia
A páratechnikai rétegek, párafékező réteg, gőznyomást levezető réteg
A bitumenes párafékező réteget (ha szükséges) az aljzatra ragasztva kell készíteni. A toldások 10
cm széles átlapolással készüljenek. Lyukas, szakadt párafékező szigetelést tilos beépíteni !
Attikafalak, tetőfelépítmények lábazatánál és a cső- vagy rúdátvezetések körül a réteget a
hőszigetelés vastagságának megfelelően a függőleges felületre is fel kell vezetni.
Tetőszerelvényeket a rétegbe be kell szabni és körülöttük párazáró tömítést kell készíteni.
Amennyiben a rétegrend azt szükségessé teszi, a gőznyomás levezetésére használt bitumenes
lemezeket csak megszakított sávokkal vagy foltszerűen szabad leragasztani, az erre
rendszeresített ragasztókkal, a szélszívásra vonatkozó elvek egyidejű figyelemebe-vételével.
Leterhelés vagy mechanikai rögzítés esetén ragasztásra nincs szükség, legfeljebb ideiglenes
célzattal kerülhet erre sor (időben későbbi leterhelés).
A hőszigetelő réteg kivitelezése
A bitumenes lemezek közvetlen aljzataként egyenes rétegsorrendű melegtetőbe kőzetgyapot,
vagy polisztirol hab, illetve ISO-ROLL építhető be. A fordított rétegrendű melegtetők
hőszigetelésénél csak extrudált polisztirolhab alkalmazható és csak egy rétegben !
Kőzetgyapot lemez hőszigetelő táblák beépítése
A lépésálló kőzetgyapot termékek beépítése az alábbiak szerint történik. A hőszigetelést egy,
vagy két rétegben kell készíteni. Legfeljebb 12 cm vastagságig egy rétegben is készíthető a
kőzetgyapot hőszigetelés. A hőszigetelő táblák legfeljebb 100 x 50 cm nagyságúak lehetnek.
A táblákat kötésben, szorosan ütköztetett hézagokkal, két réteg esetén egymáson
hézagcserében kell elhelyezni. A táblákat ragasztással, leterheléssel vagy mechanikai rögzítéssel
kell elhelyezni. A mechanikai rögzítési pontok száma az ÉMSZ Irányelvek szerinti legyen, a
tetőszéleken és sarkokon a külön előírt mértékű rögzítéssel kell kivitelezni. Hideg bitumenes vagy
PU ragasztás esetén csak arra minősített ragasztó alkalmazható a gyártó utasítása szerint,
szükség szerint kiegészítő rögzítésekkel.
Polisztirol hab táblás hőszigetelések beépítése:
A polisztirol hab táblás hőszigetelések a csapadékvíz szigetelés aljzataként elsősorban
leterheléssel vagy mechanikai rögzítéssel készíthetők. Az utóbbi időben elterjedőben lévő PU
ragasztások itt is megfelelőek, viszont több rétegben alkalmazva már nagyon költségesek. Egyéb
anyagú ragasztás (a kúszás jelenség kialakulása miatt) nem alkalmazható.
A hőszigetelő réteg 12 cm vastagságig egy rétegben is készíthető, ha szélein lépcsős
horonykiképzés van, de javasolt két rétegben hézagcserében és kötésben kivitelezni.
Alkalmazása ott célszerű, ahol a csapadékvíz elleni szigetelés felülete nem melegszik fel 60 C°
fölé (leterhelt tetőknél).
A mechanikai rögzítés kivitelezését a tervezett módon kell készíteni, a rögzítési pontok száma
legalább az ÉMSZ Irányelvek szerinti legyen, tetőszéleken és sarkokon a külön előírt mértékű
többlet szélerők miatti besűrített kiosztású rögzítés szükséges.
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Az ISO-ROLL hőszigetelés beépítése:
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelés rögzítése elsősorban mechanikai rögzítő elemekkel,
történjen az átfedések alatt, az általános előírásoknak megfelelő kiosztással, sűrűséggel.
Az ISO-ROLL tekercselhető hőszigetelések a tetőfelületre esetenként ragasztásos rögzítéssel
is készülhetnek, de ebben az esetben magasabb testsűrűségű polisztirol habot kell alkalmazni és
a ragasztás anyagát, illetve módját a gyártóval egyeztetni kell. Általában jól alkalmazhatók
habosodó poliuretán ragasztók.
Gőznyomást levezető réteg
A szerkezetben alkalmazandó páravédelmi rétegek között a gőznyomást levezető réteg, amelyet
a csapadékszigetelés alatt, a hőszigetelés felett alkalmazunk, legalább olyan fontos, mint a többi.
Alkalmazásával elkerülhető a helyi gőzhólyagok kialakulása és a hőszigetelés elnedvesedése.
Nem szálas hőszigetelés alkalmazása esetén, illetve közvetlenül betonfelületre történő
csapadékvíz-szigetelésnél mindig alkalmazni kell, amennyiben egyenes, egyhéjú melegtetőről
van szó.
Pontonkénti vagy vonalmenti kiszellőzéssel a gőznyomás levezetése megoldható. Ezt vagy a
szokásos páraszellőző idomokkal, vagy az eresz menti résszellőzőkkel lehet biztosítani. Ennek
érdekében, amennyiben a csapadékvíz elleni szigetelés aljzata nem szálas anyagú hőszigetelés,
pontonkénti vagy megszakított sávos rögzítéssel kell a csapadékszigetelés első rétegét rögzíteni.
A filcalátét-réteg kasírozású szigetelő lemezek esetében a hideg ragasztás, erre alkalmas
poliuretán ragasztóval, jól alkalmazható. A rögzítést hőre lágyuló bitumen alapú ragasztással
készíteni nem szabad, mert a szigetelés hosszméret-változásai miatt a széleken jelentős
elhúzódás következik be egy-két év alatt, amely akár a szegélyek mentén a szigetelés
átszakadáshoz is vezethet.
A polisztirolhab táblás hőszigetelések esetében az amúgy is szükséges mechanikai rögzítés
pontonkénti rögzítésnek számít és a csapadékszigetelés alatt kialakuló vékony légrétegben megy
végbe a páranyomás kiegyenlítődése, illetve kiszellőztetés esetén a nyomás külső légtér felé
történő levezetése. Ebben az esetben csak arra kell ügyelni, hogy az első réteg
csapadékszigetelés toldásainak összeragasztásakor a hőszigetelés nem károsodhat. Erre a célra
az úgynevezett szélező égőket (lángterelővel ellátott, az átfedésben hosszirányban végighúzott
speciális égőfej) kell alkalmazni.
Az ISO-ROLL tekercselt hőszigetelő anyagok esetében a kereszt és hosszirányú rések jól
megoldják a pára vezetését és a páranyomás kiegyenlítődését. A szálas hőszigetelő anyagokra,
amennyiben erre minősítve vannak, teljes felületen is szabad ragasztani (hegeszteni) a szigetelés
első rétegét. A páravándorlás és páranyomás-kiegyenlítődés ilyenkor a hőszigetelésben megy
végbe és azt nem károsítja.
Habüveg esetében a csapadékvíz-szigetelést vagy a teljes rétegrend leterheléses rögzítésével
érdemes kivitelezni, illetve a habüveg leragasztása esetén (annak nagy páradiffúziós ellenállása
miatt) teljes felületen forró bitumennel javasolt leragasztani.
Az ISO-LINE bitumenes lemez alátét rétegek illetve záróréteg kivitelezése
Az ISO-LINE alátét bitumenes lemezek fektetését a tető mélypontjáról - kifelé lejtő tetőnél az
eresz-szegélytől, befelé lejtő tetőnél az összefolyótól - kiindulva kell készíteni. Az alátétlemezeket
lejtésirányban tarkart min. 8 cm-es átfedéssel, és 10 cm-es toldással kell készíteni, és azt össze
kell hegeszteni (ez az ideiglenes csapadékvíz elleni védelem egyszerű megoldása ).
A lemezeket ki kell tekercselni, az átlapolásokat és toldásokat a helyükön beállítani, majd a
rögzítési pontokat a lemezen ki kell jelölni. Deformálódott, törött, szakadt lemezeket nem szabad
beépíteni ! A lemezek rögzítése (terméktől függően) csak PB gázüzemű lángszóró
berendezéssel, hegesztéssel, esetleg hideg ragasztóval, illetve leterheléssel vagy mechanikai
rögzítéssel végezhető.
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Mechanikai rögzítés esetén betonfödémnél, a hőszigetelésen és a lemezen keresztül, ütvefúróval
a lyukat elő kell fúrni, a beütőszeges műanyag dübelt el kell helyezni és beütéssel kell rözíteni .
Acél trapézlemez-födém esetén az önfúró-önmetsző csavart - csavarbehajtóval - kell alkalmazni.
Üvegfátyol betétes alátét réteg alkalmazása esetén mechanikai rögzítés nem alkalmazható, a
lemeztekercseket ki kell gurítani beigazítani, majd visszatekercselés után a tervezett
megoldásnak megfelelően kell rögzíteni. Leterheléses rétegrend esetén az ideiglenes rögzítésre
csak abban az esetben van szükség, ha a többi réteg időben jelentősen elmarad.
Az ISO-LINE zárólemezek fektetését az alátétlemezeken fél tekercs szélességű eltolással kell
készíteni. A lemezeket lejtésirányban takart 10 cm-es átfedéssel és kb.15 cm-es végtoldással kell
fektetni.
A lemezeket lehegesztés előtt ki kell tekercselni, az átlapolásokat és toldásokat a helyükön
beállítani, majd szorosan vissza kell tekercselni. A hegesztést középről kiindulva célszerű
végezni.
Lángszórós hegesztésnél a lemezeket egyenletesen - a lemeztekercs felső harmadától lefelé
irányban - kell a lángszóróval melegíteni. A hegesztést úgy kell végezni, hogy a megolvadt
bitumen a lemezszéleken 5 mm-re folyamatosan kifolyjon. A hegesztésnél lemezközéptől a
szélek felé kell a lemezt légzárvány-mentesen lesimítani, úgy hogy az a teljes felületen
leragadjon.
Függőleges felületeket - ahová a szigetelő lemez felvezetésre kerül - kellősítő alapozással kell
ellátni. Az alapozó réteg megszáradását követően kell a lemezt - 10 cm-es toldásokkal - a
felületre a PB gázüzemű lángpisztollyal melegítve felhegeszteni.

A szigetelések részletkérdései
A csapadékvíz szigetelést a falakra, tetőfelépítmények lábazatára legalább 20 cm magasságig fel
kell vezetni és lecsúszás ellen mechanikailag rögzíteni is kell (leterhelt vagy növényzettel
telepített tetőknél a leterhelő ill. a földréteg tetejétől, terasztetőknél a burkolat felső síkjától
számítandó). A függőleges szigetelést 20 cm magasságig két rétegben, e felett elegendő egy
rétegben felvinni. A függőleges és vízszintes részeket külön darabokból kell készíteni (ha a
függőleges szigetelés magassága meghaladja a 60 cm-t, akkor a lemezhosszakat meg kell
osztani, és a szigetelést külön vonal mentén is rögzíteni kell).
A szigetelés függőleges aljzata feleljen meg az általános követelményeknek (téglafalnál tömören
fugázott, egyenletes felület; betonaljzat esetén sima, kavicsfészek-mentes, ne tartalmazzon kiálló
kavicsszemcséket). A függőleges felületet mindig kellősíteni kell bitumenes alapozóval. A
szigetelés felső végződését lég- és vízzáróan kell lezárni, tömíteni.
A csapadékvíz szigetelést attika-falaknál, párkányszegélyeknél bádogos szerkezettel vagy egyéb
szegélyprofilokkal le kell zárni.
A tetőszegélyeket ki kell emelni a csapadékvíz szigetelés vagy a leterhelő, ill. burkolati rétegek
felső síkjától:
 5° tetőlejtés alatt legalább 10 cm-rel,
 5° tetőlejtés felett legalább 5 cm-rel.
A kiemelések felső síkja a tető irányába legalább 3%-os lejtéssel készüljön.
A tetőszegélyek lezárását biztosító fémlemez profiloknak a homlokzati síkra rá kell takarniuk:
 8,0 m épületmagasságig
≥ 5cm
 8,0 – 20,0 m épületmagasságig
≥ 8cm
 20,0 m épületmagasság felett
≥10 cm.
A lefedések áttöréseit kerülni kell, a rögzítéseket a függőleges felületen kell kialakítani. Ha ez
nem oldható meg, akkor a csőáttöréseket legalább 5,0 cm-re kiemelt, vízhatlanul leforrasztott,
kisebb mozgást megengedő, és külön takarógallérral lezárt csőhüvellyel kell kialakítani.
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Tetőkijárati ajtók beépítésénél ügyelni kell arra, hogy a küszöb lehetőleg a függőleges szigetelési
síkhoz illeszkedjen. A küszöb felső síkja lehetőleg 20,0 cm-rel legyen magasabban a
vízszigetelés, a leterhelő kavicsréteg, ill. burkolat síkja felett.
Tetőfelújításkor a küszöbmagasság csak akkor csökkenthető, ha a vízelvezetés (ráccsal fedett
folyókával) közvetlenül az ajtó előtt megoldható (a szigetelést ebben az esetben is legalább 5,0
cm magasságig fel kell vezetni a küszöbre).
A szigetelések áttörésének tervezésekor ügyelni kell arra, hogy azok könnyen hozzáférhetők
legyenek, a külső peremek egymástól, felépítményektől, szerelvényektől legalább 50 cm-re
legyenek.
A felülvilágítók lábazatát úgy kell megtervezni, hogy a csapadékvíz-szigetelés a tetősíktól
számítva legalább 20,0 cm magasságig felhajtható valamint a felső végződése vízhatlanul
lezárható legyen. A felülvilágítókat úgy kell elhelyezni a tetőn, hogy hózugok ne keletkezzenek és
a csapadékszigetelés hozzáférhetően elkészíthető legyen.

A minőségi követelményrendszer
Kivitelezés közbeni ellenőrzés
A tetőszigetelés valamennyi rétegének az előírt anyaggal, rétegvastagságban és a kivitelezési
technológiában foglaltaknak megfelelően kell készülnie. A kivitelezés közben szemrevételezéssel
folyamatosan kell ellenőrizni a beépítésre kerülő anyagok minőségét.
A tetőszigetelés rétegeinek minőségét ugyancsak folyamatosan, de legalább eltakarás előtt
szemrevételezéssel kell vizsgálni. A hibákat, hiányosságokat rétegenként meg kell szüntetni és a
következő réteg csak ezután kivitelezhető. Az ellenőrzést végzők bármelyike, ha a szigetelő
rétegek kivitelezésére közben hibát talál, köteles azt benaplózni és a kivitelezőkkel a további
rétegek készítése előtt javíttatni.
A kész szigetelés ellenőrzése
Az ellenőrzés során a tetőt és azon belül a vízszigetelést teljes felületen ellenőrizni kell a
csomópontok kialakításával együtt. Egy tetőt egy tételként kell minősíteni, abból véletlenszerűen
kijelölt minta alapján a vízszigetelés nem minősíthető.

Karbantartási és használati útmutató
A hegeszthető bitumenes lemezből készült egy héjú melegtetők közé tartozó lapostetők a nem
járható tetők kategóriájába tartoznak.
A tetőn lévő szerkezetek és szerelvények ellenőrzésére csak a karbantartásra és ellenőrzésre
jogosult személyek, megfelelő cipőben mehetnek fel.
A tetőn különféle anyagokat tárolni, tüzet gyújtani, hegeszteni, lánggal égő berendezéssel munkát
végezni (és dohányozni) TILOS !
A csapadékvíz elleni szigetelésen felgyülemlett szemetet évente egy alkalommal úgy kell
eltávolítani, hogy közben a szigetelőlemez ne sérüljön meg.
A tetőn antennát, villámhárítót stb. csak a vízszigetelés vízhatlanságának veszélyeztetése nélkül
szabad szerelni, szigetelési szakember közreműködésével.
Az ellenőrzést, karbantartást, vagy javítást végző szakemberek csak a használati és karbantartási
utasítás ismeretében juthatnak fel a tetőre. Ennek elmulasztása esetén a tetőn történt kárért az
üzemeltető is felel.
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A csapadékvíz elleni szigetelés fenti előírásoktól eltérő használatából adódó károsodásáért a
garanciális időn belül is az üzemeltető felel.
A tetőszigetelés kötelező alkalmassági ideje a vonatkozó rendelet alapján jelenleg öt év, a
műszaki átadástól számítva, azonban a tetőszigetelésre, megfelelő feltételek mellett, 10 év
garancia vállalható.
A tetőfelület állapotát évenként legalább kétszer szemrevételezéssel kell felülvizsgálni. El kell
végezni a tetőfelület letisztítását (például: lomb, szennyeződés), a tetőösszefolyók lombfogó
kosarainak, illetve az összefolyók körzetének tisztítását úgy, hogy a szigetelés meg ne sérüljön.

A szigetelés javítása
Javítás
Az ISO-LINE csapadékvíz szigetelés mechanikai sérülése esetén a sérült részt előzetes
megtisztítás után foltszerűen javítani lehet szakember bevonásával. A mechanikai sérülés
mélységétől függően a javítást több rétegben kell készíteni.
A sérülést minden oldalról legalább 15 cm-el nagyobb felületen kell javítani. A megtisztított
felületet le kell alapozni hideg bitumen mázzal. Ennek száradása után kis teljesítményű
lángpisztollyal kell a foltot teljes felületen olvasztással ragasztani.

ISO-LINE Alkalmazástechnika

-14-

Tervezési és Kivitelezési előírások

egyenes rétegrend, vasbeton födémen ragasztott és mechanikai rögzítés esetén

1.1 Új, nem járható, egyenes rétegrendő melegtetı, egy rétegő,
ragasztott rögzítéső bitumenes lemez szigeteléssel, beton födémen,
kızetgyapot/EPS hab hıszigeteléssel
Szerkezet és lejtés
A vasbeton födém, illetve a lejtést adó beton felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A
lejtés minimumát az összemetszıdésekben ajánlatos tartani, a felületeken a lejtés
értelemszerően nagyobb. A vápákban megengedett az 1 % lejtés is, azonban a
csekély lejtés miatt a vízmegállásra, illetve a tócsákra mindenképpen számítani kell.
Páravédelem
A párafékezı réteg minıségét a belsı tér hımérséklete és páratartalma alapján kell
kiválasztani, egyben figyelemmel kell lenni a rétegfelépítés építéstechnológiai
követelményeire is. A párafékezı réteget össze kell ragasztani, a szegélyek mentén
fel kell hajtani, párazáró tömítéssel kell lezárni. Az áttöréseket a rétegbe párazáró
módon be kell szabni.
Gıznyomás-levezetés
A sávos ragasztás és mechanikai rögzítés azért is elınyös, mert a csapadékvízszigetelés nincs teljes felületen leragasztva az alatta lévı hıszigetelésre, ezért az
esetleges gıznyomás miatt a nyomás el tud oszlani és a páraszellızıkig el tud jutni.
Hıszigetelés
A hıszigetelés vastagságát épületfizikai méretezéssel kell megállapítani. A számítás
során a belsı tér téli és nyári energetikai szempontjait, valamint az épületszerkezetek
páralecsapódás elleni védelmét kell figyelembe venni. Ha a méretezés alapján a
hıszigetelés vastagsága nagyobb, mint 12 cm, akkor lépcsıs élképzéssel, vagy két
rétegben, rétegenkénti hézageltolással és kötésben kell készíteni
Csapadékvíz-szigetelés
A tetı igénybevételi fokozatának megfelelıen kell kiválasztani a rétegrend anyagait.
A jobb minıségő csapadékvíz-szigetelıanyagok alkalmazása ott elınyös, ahol az
aljzat mozgásai illetve a tetıre kerülı gépészeti felépítmények rendszeres
karbantartása miatt nagyobb mechanikai igénybevétel érheti a csapadékvíz elleni
szigetelést. (lásd ÉMSZ Irányelvek 4.2./5.)
A tetıfelületi szigetelés elhelyezését rögzítését és vízhatlan összehegesztését
követıen a szegélyek mentén az ékelemet és a függıleges (mindig két rétegő)
lezárásokat mielıbb vízhatlanul el kell készíteni.
Rögzítés
Az egész rétegrendet lángolvasztásos/PU sávos ragasztással kell rögzíteni. A
lángolvasztást csak kızetgyapot lemezen lehet kivitelezni. A tetıfelület szélsı és
sarokmezıjében kiegészítı mechanikai rögzítést is kell alkalmazni. A ragasztásos és
mechanikai rögzítést az ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei
8.4 és 8.5 pontja alapján kell megtervezni és kivitelezni. A tetıszéleken és a
sarokmezıkben a nagyobb szélerık miatti többletrögzítésekkel kell számolni. A
mechanikai rögzítést csak a szigetelés átfedései alatt, a széleken és sarkokon
keskenyebb sávok leszabásával, vagy ha az ott nem lehetséges, külön bitumenes
lemez folttal leragasztva lehet készíteni.
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Min 2,5%

V1
H
P
K

Lejtbeton

Vasbeton födém

kivitelezési hőmérséklet
>-10 °C

ISO-LINE MONÓ
Elast

V1

Rögzítés
Ragasztással

H

(Hőszigetelés)

P

(Páratechnikai réteg)

Lépésálló kőzetgyapot, vagy EPS hab két rétegben hőtechnikai méretezés
alapján
ISO-LINE Párastop AL-4

K

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

1.1

1.1.1 Új egyenes rétegrendő melegtetı, egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot lemez/EPS hab
hıszigeteléssel. ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.1 és 1.3 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szegélyezésnél az elsı szigetelı réteget legalább 5-6 cm-re kell felhajtani. A
szegélyezést hosszirányban külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell készíteni.
Az attika és a falszegély mentén a jelölt ékelemeket el kell helyezni, rögzítésük a
bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását követıen az olvadékba
ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik.
Az ékelemet mielıbb le kell zárni egy 33 cm-es ISO-LINE FIX réteggel, amelyet az
ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással
történik és célszerő itt mechanikai rögzítést is alkalmazni. A szigetelés zárórétegét
erre kell rávezetni. A szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval
történik, amelyet attika esetén a falkoronára is rá kell vezetni.
Bádogos szerkezetek
Az attika kétféle lefedéső lehet. Vagy kétvízorros fallefedés készül a kiválasztott
anyagú fémlemezbıl, szakszerő dilatálással és a homlokzati sík elé 3 cm kiállással,
illetve (az épületmagasság függvényében) 5-8-10 cm takarással. De lehetıség van
egy rögzítıszegélyre készített fémlemez szegélyre történı szigetelés felvezetéssel
az attikát vízhatlanul lezárni.
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ATTIKA KIALAKÍTÁSA

5%
Korcolt fémlemez attika lefedés

5
3

3

HŐSZIGETELÉS ÉS HOMLOKZATKÉPZÉS

Kasírozott hőszigetelés

10 ISO-LINE FIX 4,5 Elast - 33 cm

min.5cm

ISO-ÉK
10

Páratechnikai réteg

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

1.1 ÉS 1.3 SZERINT

1.1.1

1.1.2 Új egyenes rétegrendő melegtetı, egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot/EPS hab lemez
hıszigeteléssel. FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.1 és 1.3 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szegélyezésnél az elsı szigetelı réteget legalább 5-6 cm-re kell felhajtani. A
szegélyezést hosszirányban külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell készíteni.
Az attika és a falszegély mentén a jelölt ékelemeket el kell helyezni, rögzítésük a
bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását követıen az olvadékba
ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik.
Az ékelemet mielıbb le kell zárni egy 33 cm-es ISO-LINE FIX réteggel, amelyet az
ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással
történik és célszerő itt mechanikai rögzítést is alkalmazni. A szigetelés zárórétegét
erre kell rávezetni. A szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval
történik, amelyet külön mechanikai rögzítéssel is meg kell fogni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
készült, legalább 5 cm vízorral hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz
történı rögzítését átlagosan 20-25 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Falburkolat
Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Vízvető fémlemez profil
~5 cm
Kasírozott hőszigetelés

10

ISO-LINE FIX 4,5 Elast - 33 cm
ISO-ÉK

min.5cm

10

Páratechnikai réteg

LEJTBETON

VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

1.1 ÉS 1.3 SZERINT

1.1.2

1.1.3 Új egyenes rétegrendő melegtetı, egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot lemez/EPS hab
hıszigeteléssel. ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.1 és 1.3 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés, - bitumenes lemezek
tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós alapozó-kellısítı bevonattal
kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
Az ereszszegély mentén a szigetelés fogadásra alkalmas bádogos szegélyeket kell
szakszerően elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell rávezetni, egyidejőleg
lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
Az elsı réteg szegélyezését külön vértezı sávval kell készíteni, amelyet a bádogos
szegélyre min. 10-12 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással
kell rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés záró rétegét a erre kell rávezetni és a
az elıbb említett módon gondosan rá kell ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére szakszerően kialakított bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre horganyzott acéllemez, rézlemez
vagy horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs mozgásokat megengedı
módon, elıírás szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva. A bádogos szegélyt
átszögezni tilos. A vízelvezetés akadálytalanságát biztosítani úgy lehet, hogy a
bádogos szerkezetet a hıszigetelés síkjához viszonyítva kb. 1 cm-re besüllyesztve
helyezik el.
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ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Fémlemez függőeresz csatorna
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély
Horganyzott acéllemez ereszszegély

Páratechnikai réteg
25

min.2,5%

~5

LEJTBETON

VASBETON SZERKEZET

XPS hab hőszigetelés

Bitumenes kellősítés

Impregnált fa palló
Bevonatolt acéllemez takaróprofil

RÉTEGREND:

1.1 ÉS 1.3 SZERINT

1.1.3

1.1.4 Új egyenes rétegrendő melegtetı, egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot lemez/EPS hab
hıszigeteléssel. OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.1 és 1.3 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés, - bitumenes lemezek
tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós alapozó-kellısítı bevonattal
kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
Az orom szegély mentén a tetısíki szigetelést el kell készíteni. A csapadékvíz
szigetelés szegélyezését külön ISO-LINE FIX vértezı sávval kell készíteni, amelyet
az eredeti szigetelésre min. 10 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos
ragasztással kell rögzíteni. A bádogos szerkezetet el kell készíteni és egy a
záróréteggel azonos takarósávval 10+10 cm rátakarással kell szegélyezni.
Bádogos szerkezetek
Az orom szegélyezésére szakszerően kialakított bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre választás szerint horganyzott
acéllemez, rézlemez vagy horganylemez szegélyt kell elhelyezni, a dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabvány szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos orom-szegélyt átszögezni tilos.
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OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Horganyzott acéllemez oromszegély
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély
ISO-LINE FIX 4,5 Elast erősítés
Takarósáv
15
25
Páratechnikai réteg
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XPS hab hőszigetelés

Bitumenes kellősítés

Impregnált fa pallók
Bevonatolt acéllemez takaróprofil

RÉTEGREND: 1.1 ÉS 1.3 SZERINT

1.1.4

1.1.5 Új egyenes rétegrendő melegtetı, egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot lemez/EPS hab
hıszigeteléssel. PÁRASZELLİZİ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.1 és 1.3 ajánlása szerint
A páraszellızık kiosztása
Az épületfizikai számítástól, illetve a tetı alatti helyiségek páraterhelésétıl, függıen a
tetıfelületen szükség van páraszellızık beépítésére. Elegendı lehet 36-49 m2-ként
1-1 páraszellızı beépítése, de minden esetben a tervezı határozza meg a kiosztást.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Gıznyomás-levezetés, kiszellızés
A gıznyomás levezetés megoldása a tetı rétegfelépítésétıl és rögzítési módjától
függıen változhat. Ha kızetgyapot lemez hıszigetelés kerül beépítésre, akkor abban
a pára eljut a páraszellızıkig, ezért külön gıznyomást levezetı réteg beépítése nem
szükséges. Ha a hıszigetelés polisztirol hab táblákkal történik, akkor (új tetık
esetén) külön gıznyomást levezetı réteg többnyire nem szükséges a pára vízszintes
irányú vezetéséhez, a nyomáskiegyenlítéshez, de sok esetben ajánlott filcréteget is
alkalmazni. Az ISO-ROLL páravezetı csatornái alkalmasak a nyomáskiegyenlítésre
és a pára kiszellızıkhöz történı elvezetésére.
Szegélyezés
Ha a páraszellızı EPDM anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy
talpmérettel egyezı hegeszthetı modifikált bitumenes alátétlemezt elhelyezni,
leragasztani és annak felületét lánggal megolvasztva a páraszellızı idomot abba
beleragasztani. Elızetesen a párakiszellızést biztosító 70 mm-es átmérıjő lyukat el
kell készíteni, a szigetelés rétegeinek átvágása után, egészen a hıszigetelésig.
A szegélyezésnél egy palazúzalékos felülető, és középen kb. 50 mm-es lyukkal
ellátott, poliészterfátyol betétes modifikált bitumenes zárólemezgallért kell
felmelegítve a kiszellızı csövére húzni, majd azt a csapadékvíz elleni szigetelés
felületére vízhatlanul kell lángolvasztással leragasztani.
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ISO-BIT kitt
Bitumen lemez lehegesztve
Páratechnikai réteg

45x45 cm v. Ø45 cm
gallér
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LEJTBETON
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Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

1.1 ÉS 1.3 SZERINT

1.1.5

1.1.6 Új egyenes rétegrendő melegtetı, egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot lemez/EPS hab
hıszigeteléssel. ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.1 és 1.3 ajánlása szerint
Az összefolyók kiosztása
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján legyenek, az áttörésektıl (attikától és
falaktól) legalább 50 cm-re kerüljenek. A tetı nagyságától függetlenül a tetıfelületen
legalább két összefolyót vagy egy összefolyót és egy biztonsági túlfolyót kell
elhelyezni. Az összefolyókat olyan kivehetı, tisztítható lombkosárral kell ellátni,
amely a vízelvezetést nem akadályozza.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. A
párafékezı lemezt a kétrészes összefolyó alsó idomának gallérjához kell
(hegesztéssel) ragasztással rögzíteni.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt rögzítésekkel
(mechanikai, leterhelés) történik. A hıszigetelésnek, az összefolyó környezetében 12 cm-el vékonyabbnak kell lennie, és legalább 5 % lejtéssel kell készülnie, az
átmenetnél ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz
elfolyását ne akadályozzák.
Szegélyezés
Ha az összefolyó EPDM anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy
100x100 cm-es ISO-LINE FIX 4,5 Elast hegeszthetı bitumenes alátétlemezt
elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az összefolyó idomot abba
beleragasztani. Az összefolyót általában mechanikai rögzítéssel is meg kell fogni.
A záróréteg szigetelési folymatát az összefolyó környezetében mindig egy külön
80/80 cm-es sávval kell kezdeni, amelyet az összefolyó peremére vízhatlanul rá kell
hegeszteni. Elızetesen célszerő az összefolyó gallér felületére egy hulladék
bitumenes lemezrıl leolvasztott bitumenréteget kenni a tapadás elısegítésére. A
továbbiakban a csapadékvíz-szigetelést lejtésirányban átfedéssel, min.10 cm átfedı
sávokkal, lángolvasztással ráhegesztik.
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ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE

Besüllyesztés 80/80 cm
lombkosár
Tetőösszefolyó idom
ISO-LINE MONÓ Elast ablakos lemez
ISO-LINE FIX 4,5 Elast alátét lemez
min.2,5%
5%

LEJTBETON
hőszigetelés lejtésbe
vágva

VASBETON SZERKEZET
Páratechnikai réteg

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND: 1.1 ÉS 1.3 SZERINT

1.1.6

1.1.7 Új egyenes rétegrendő melegtetı, egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot lemez/EPS hab
hıszigeteléssel. CSİÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.1 és 1.3 ajánlása szerint
A csıáttörések kiosztása
Az épületek csatornáinak és a vizes helyiségek elrendezésétıl függıen a tetıt bárhol
áttörhetik a csatornaszellızı csövek. Az épületgépészet igényétıl függıen más csıáttörések is készülhetnek. Ezeket úgy kell elhelyezni, hogy a falaktól és a
felépítményektıl legalább 40 cm tengelytávolságra legyenek.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás, illetve a választott rétegrend, szerinti
termékbıl kell készíteni, de mindenképpen tömített toldásokkal. Csıáttörés és más
átvezetések (pl. légcsatornák, tetıventillátorok) mentén párazárat kell készíteni kb.
10-15 cm szélességben. A párafékezı réteget a csıáttörés átvezetésére szolgáló
peremes csıcsonkhoz kell vezetni, ott ragasztással tömíteni és rögzíteni kell. A
csıcsonk és a haszoncsı közötti hézagot párazáró módon tömíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szigetelést egy külön kiszabott ISO-LINE PES sávval kell csatlakoztatni a
csıáttöréshez, lehetıleg úgy, hogy a csıátmérınél kissé szőkebb kivágással a csıre
rászoruljon. Ehhez külön darabot érdemes alkalmazni, meg kell melegíteni és a
csıre úgy kell ráhúzni. A külön darabhoz lehet a tetısíki szigetelést csatlakoztatni. A
csıperem szegélyezését ISO-LINE STAR 4,5 Elast szegélyezı elemmel lehet
megoldani, igen gondos szabási és hegesztési munkával. A csıátmérıtıl függıen
szükség lehet ennek a szegélynek, esetleg a tetısíki gallérnak a megkettızésére is.
A szigetelés felvezetéseket minden esetben csıbilincs szorítással kell megóvni az
esetleges lecsúszástól. A csıbilincs és a szigetelés csatlakozásánál külön ISO-BIT
tömítést is javasolunk alkalmazni.
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CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
>100 mm

Haszoncső

Vízvető gallér
ISO-BIT kitt

min. 20 cm

Szorítóbilincs
Védőcső
ISO-LINE STAR 4,5 Elast
szegélyezés
ISO-LINE PES 4,5 Elast
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RÉTEGREND:

Páratechnikai réteg

1.1 ÉS 1.3 SZERINT

1.1.7

1.1.8 Új egyenes rétegrendő melegtetı, egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot lemez/EPS hab
hıszigeteléssel. DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.1 és 1.3 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A dilatációs szerkezetet horganyzott acéllemez idomból élhajlítással lehet elkészíteni.
Ezt az idomot az aljzatszerkezethez kell rögzíteni, egymástól kb. 4-5 cm távolságra.
A szegélyezésnél a szigetelést a dilatációs elemig kell vezetni. A jelölt ékelemeket el
kell helyezni, rögzítésük a bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását követıen az olvadékba ragasztással, vagy PU ragasztóval, történik. Az
ékelemet mielıbb le kell zárni egy ISO-LINE PES 4,5 Elast réteggel, amelyet az
ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. A szegélyezés lezárása külön ISO-LINE STAR 4,5
Elast zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet a fémlemez teljes magasságáig
kell felvezetni és mechanikailag is rögzíteni kell.
Bádogos szerkezetek
A dilatáció lezárása egy élhajlítással készülı horganyzott acéllemez elemmel
történik. Ennek kialakítása olyan (csak egyik oldalán rögzített), hogy az esetleges
mozgások ne károsíthassák. A dilatáció másik oldalán a szigetelést külön élhajlított
fémlemez szorító profillal kell megfogni a lecsúszás ellen. A dilatációs elemek között
összenyomható (laza) kızetgyapot hıszigetelı sáv betétet kell elhelyezni a
hıhídhatás mérséklésére.
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6.5-7

min. 20 cm

~8

ISO-ÉK

Horg.ac.lemez idom
élhajlítással ~20cm kit.sz.
ISO-LINE STAR 4,5 Elast
Horg.ac.lemez idom
élhajlítással
Kőzetgyapot hőszigetelés
ISO-LINE PES 4,5 Elast
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Bitumenes kellősítés

1.1 ÉS 1.3 SZERINT

1.1.8

1.1.9 Új egyenes rétegrendő melegtetı, egy rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot lemez/EPS hab
hıszigeteléssel. SÍKBANI DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.1 és 1.3 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A dilatációnál a tetısíki szigetelést meg kell szakítani. Az ITALPROFILI ELASTIC
dilatációs sávját kell elhelyezni. Javasolható egy hulladék bitumenes lemezrıl
leolvasztott bitumenréteggel a csatlakozást elızetesen lekenni és a dilatációs profilt
ebbe ragasztani. A dilatáció mentén hosszában legalább 4 cm-es POLIFOAM csıhéj
elemmel lírát kell képezni. Ezen a tetısíki szigeteléshez csatlakozó ISO-LINE Mono
Elast takarósávot kell kivitelezni, lángolvasztással hegesztve.
Az egész dilatáció lezárására ISO-LINE Mono Elast lefedısáv készüljön,
lángolvasztással teljes felületen hegesztve. Ez a sáv nem hosszában, hanem
keresztirányban szabott sávokból készül, egymáshoz és a tetısíki szigeteléshez
10 cm-es toldásokkal, átfedésekkel vízhatlanul kapcsolva.
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ELASTIKUS
DILATÁCIÓS CSÍK
LEFEDŐ SÁV
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1.1 ÉS 1.3 SZERINT

1.1.9

1.1.10 Új egyenes rétegrendő melegtetı, egy rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot lemez/EPS hab
hıszigeteléssel. FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.1 és 1.3 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A felülvilágító lábazatát, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. A
felülvilágító mentén a párafékezı lemezt a hıszigetelés felsı síkjáig felvezetni és a
fakereten rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni. A szegélyezésnél a szigetelést a lábazatra kell felvezetni. A szegélyt
mielıbb le kell zárni egy ISO-LINE FIX 4,5 Elast réteggel, amelyet a tetısík fölé
legalább 15-20 cm-re kell a lábazatra felvezetni. Vigyázat, a lábazat hıre (lángra)
érzékeny. Ezért a szegélyezı szigetelı lemezt a tetıfelületen kell meglágyítani és
visszafordítva a lábazatra ragasztani. A szegélyezés lezárása külön ISO-LINE STAR
4,5 Elast zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet a felülvilágító lábazat teljes
magasságáig kell felvezetni, a tetısíki szigetelésre legalább 10-12 cm-re kell
rávezetni, lángolvasztással vízhatlanul leragasztani.
A felülvilágító beépítése
A felülvilágító alá impregnált fakeretet kell beépíteni. A felülvilágító lábazatának
kellısítését a bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére oldószeres alapozó
bevonattal lehet ellátni. A felülvilágító kupolákat csak a szigetelés-csatlakozás
elkészülte után szabad beépíteni, mert a lángolvasztásos ragasztás során
megsérülhetnek. A födémnek, a kupola belsı oldala menti, esztétikus lezárását
építész terv szerint lehet megoldani. Ez készülhet mővi bevonatos horganyzott
acéllemezbıl, méretre vágott és hajlított lezáró burkolatként.
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Felülvilágító kupola

Fémlemez rögzítő profil
Felülvilágító lábazata

min. 20 max. 30 cm

ISO-LINE STAR 4,5 Elast
ISO-LINE FIX 4,5 Elast

min.10cm

LINDAB lemez
Impregnált fakeret

XPS hab hőszigetelés
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1.1.10

1.2 Új, nem járható, egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő,
ragasztott rögzítéső bitumenes lemez szigeteléssel, beton födémen,
kızetgyapot/EPS hab/ISO-ROLL hıszigeteléssel
Szerkezet és lejtés
A vasbeton födém, illetve a lejtést adó beton felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A
lejtés minimumát az összemetszıdésekben ajánlatos tartani, a felületeken a lejtés
értelemszerően nagyobb. A vápákban megengedett az 1 % lejtés is, azonban a
csekély lejtés miatt a vízmegállásra, illetve a tócsákra mindenképpen számítani kell.
Páravédelem
A párafékezı réteg minıségét a belsı tér hımérséklete és páratartalma alapján kell
kiválasztani, egyben figyelemmel kell lenni a rétegfelépítés építéstechnológiai
követelményeire is. A párafékezı réteget össze kell ragasztani, a szegélyek mentén
fel kell hajtani, párazáró tömítéssel kell lezárni. Az áttöréseket a rétegbe párazáró
módon be kell szabni.
Gıznyomás-levezetés
A mechanikai rögzítés azért is elınyös, mert a csapadékvíz-szigetelés nincs teljes
felületen lehegesztve az alatta lévı hıszigetelésre, ezért az esetleges gıznyomás
miatt a nyomás el tud oszlani és a páraszellızıkig el tud jutni.
Hıszigetelés
A hıszigetelés vastagságát épületfizikai méretezéssel kell megállapítani. A számítás
során a belsı tér téli és nyári energetikai szempontjait, valamint az épületszerkezetek
páralecsapódás elleni védelmét kell figyelembe venni. Ha a méretezés alapján a
hıszigetelés vastagsága nagyobb, mint 12 cm, akkor lépcsıs élképzéssel, vagy két
rétegben, rétegenkénti hézageltolással és kötésben kell készíteni
Csapadékvíz-szigetelés
A tetı igénybevételi fokozatának megfelelıen kell kiválasztani a rétegrend anyagait.
A jobb minıségő csapadékvíz-szigetelıanyagok alkalmazása ott elınyös, ahol az
aljzat mozgásai illetve a tetıre kerülı gépészeti felépítmények rendszeres
karbantartása miatt nagyobb mechanikai igénybevétel érheti a csapadékvíz elleni
szigetelést. (lásd ÉMSZ Irányelvek 4.2./5.)
Az elsı réteg elhelyezését, rögzítését, illetve a toldások és átfedések
összehegesztését követıen a szegélyek mentén az ékelemet és a lezárásokat két
réteggel mielıbb vízhatlanul el kell készíteni.
A csapadékvíz-szigetelés zárórétegét fél tekercs szélességő eltolással kell
lángolvasztással felületfolytonosan - légzárványoktól mentesen - lehegeszteni.
Rögzítés
Az egész rétegrendet lángolvasztásos/PU ragasztással kell rögzíteni. A lángolvasztást csak kızetgyapot lemez felületen lehet kivitelezni. A tetıfelület szélsı és
sarokmezıjében kiegészítı mechanikai rögzítést is kell alkalmazni. A ragasztásos és
mechanikai rögzítést az ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei
8.4 és 8.5 pontja alapján kell megtervezni és kivitelezni. A tetıszéleken és a
sarokmezıkben a nagyobb szélerık miatti többletrögzítésekkel kell számolni. A
mechanikai rögzítést csak az alátétréteg átfedései alatt, vagy ha az ott nem
lehetséges, külön bitumenes lemez folttal leragasztva lehet készíteni.
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Min 2,5%

V1
V2
H
P
K

Lejtbeton

Vasbeton födém

V1

(záró réteg)

kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>+0 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

ISO-LINE PALA
C 5,5 Plast

ISO-LINE PALA
C 4,5 Plast

ISO-LINE PALA
C 5,0 Plast

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE FIX 3,5

V2

VAGY

(alsó réteg)

ISO-ROLL Speciál

kivitelezési hőm.
>-10 °C

Rögzítés

ISO-LINE STAR 4,5
Hegesztéssel
Elast
ISO-LINE FIX 4,5
Elast

Ragasztással

H

(Hőszigetelés)

P

(Páratechnikai réteg)

Lépésálló kőzetgyapot, EPS hab két rétegben, vagy EPS hab+ISO-ROLL
hőtechnikai méretezés alapján
ISO-LINE Párastop AL-4

K

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

1.2

1.2.1.1 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ásványgyapot lemez
hıszigeteléssel. ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szegélyezésnél az elsı szigetelı réteget legalább 5-6 cm-re kell felhajtani. A
szegélyezést hosszirányban külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell készíteni.
Az attika és a falszegély mentén a jelölt ékelemeket el kell helyezni, rögzítésük a
bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását követıen az olvadékba
ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik.
Az ékelemet mielıbb le kell zárni egy 33 cm-es alátétlemez réteggel, amelyet az
ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással
történik és célszerő itt mechanikai rögzítést is alkalmazni. A szigetelés zárórétegét
erre kell rávezetni. A szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval
történik, amelyet attika esetén a falkoronára is rá kell vezetni.
Bádogos szerkezetek
Az attika kétféle lefedéső lehet. Vagy kétvízorros fallefedés készül a kiválasztott
anyagú fémlemezbıl, szakszerő dilatálással és a homlokzati sík elé 3 cm kiállással,
illetve (az épületmagasság függvényében) 5-8-10 cm takarással. De lehetıség van
egy rögzítıszegélyre készített fémlemez szegélyre történı szigetelés felvezetéssel
az attikát vízhatlanul lezárni.
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ATTIKA KIALAKÍTÁSA

5%
Korcolt fémlemez attika lefedés

5
3

3

HŐSZIGETELÉS ÉS HOMLOKZATKÉPZÉS

Kasírozott hőszigetelés

10

min.5cm

Erősítő betét - 33 cm
(azonos az alsó réteg anyagával)
ISO-ÉK
10
Páratechnikai réteg

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.1.1

1.2.1.2 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ásványgyapot lemez
hıszigeteléssel. FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szegélyezésnél az elsı szigetelı réteget legalább 5-6 cm-re kell felhajtani. A
szegélyezést hosszirányban külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell készíteni.
Az attika és a falszegély mentén a jelölt ékelemeket el kell helyezni, rögzítésük a
bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását követıen az olvadékba
ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik.
Az ékelemet mielıbb le kell zárni egy 33 cm-es alátétlemez réteggel, amelyet az
ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással
történik és célszerő itt mechanikai rögzítést is alkalmazni. A szigetelés zárórétegét
erre kell rávezetni. A szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval
történik, amelyet külön mechanikai rögzítéssel is meg kell fogni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
készült, legalább 5 cm vízorral hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz
történı rögzítését átlagosan 20-25 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Falburkolat
Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Vízvető fémlemez profil
~5 cm
Kasírozott hőszigetelés

10 Erősítő betét - 33 cm
(azonos az alsó réteg anyagával)
ISO-ÉK
min.5cm

10

Páratechnikai réteg

LEJTBETON

VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.1.2

1.2.1.3 Új egyenes rétegrendű melegtető, két rétegű bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ásványgyapot lemez
hőszigeteléssel. ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felületű, megfelelő szilárdságú és
lejtésű legyen. A függőleges aljzatokat és lábazatokat - a hőhíd elkerülésére hőszigetelni célszerű. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elősegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellősítő bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékből kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az eresz és
orom mentén a szegélyt tartó fa elemeknél a párafékező lemezt legalább a
hőszigetelés felső síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hőszigetelés
A méretezett vastagságú hőszigetelő táblákat szorosan és kötésben kell a
tetőfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hőszigetelés rögzítése a rétegrendben előírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
Az ereszszegély mentén a szigetelés fogadásra alkalmas bádogos szegélyeket kell
szakszerűen elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell rávezetni, egyidejűleg
lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
Az első réteg szegélyezését külön 33 cm-es vértező sávval kell készíteni, amelyet a
bádogos szegélyre min. 12-15 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos
ragasztással kell rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés záró rétegét a vértező
sávon túl kell vezetni és a bádogos szerkezetre az előbb említett módon gondosan rá
kell ragasztani. Megengedett az a kivitelezési mód is, hogy mindkét réteget azonosan
kb. 20-25 cm-re vezetjük rá a bádogos szerkezetre.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére szakszerűen kialakított bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítő szegélyre horganyzott acéllemez, rézlemez
vagy horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs mozgásokat megengedő
módon, előírás szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva. A bádogos szegélyt
átszögezni tilos.
A vízelvezetés akadálytalanságát biztosítani úgy lehet, hogy a bádogos szerkezetet
a hőszigetelés síkjához viszonyítva kb. 1 cm-re besüllyesztve helyezik el.
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ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Fémlemez függőeresz csatorna
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély
Horganyzott acéllemez ereszszegély
Erősítő betét - 33 cm
(azonos az alsó réteg anyagával)
Páratechnikai réteg
~10

33
min.2,5%

25

~5

LEJTBETON

VASBETON SZERKEZET

XPS hab hőszig.

Bitumenes kellősítés

Impregnált fa palló
Bevonatolt acéllemez takaróprofil

RÉTEGREND:

1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.1.3

1.1.4 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel
vasbeton
födémen,
ásványgyapot
lemez
hıszigeteléssel. OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az eresz és
orom mentén a szegélyt tartó fa elemeknél a párafékezı lemezt legalább a
hıszigetelés felsı síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
Az orom szegély mentén a szigetelést teljes rétegszámban el kell készíteni, nem
szabad elfeledkezni a mechanikai rögzítésrıl sem. Az elsı réteg szegélyezését külön
vértezı sávval kell készíteni, amelyet az eredeti szigetelésre 10 cm-re rá kell vezetni
és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A csapadékvíz elleni
szigetelés záró rétegét a vértezı sávra 10 cm-t rá kell vezetni. A bádogos
szerkezetet gondosan el kell készíteni és egy a záróréteggel azonos takarósávval
10+10 cm takarással kell szegélyezni.
Bádogos szerkezetek
Az orom szegélyezésére szakszerően kialakított bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre választás szerint horganyzott
acéllemez, rézlemez vagy horganylemez szegélyt kell elhelyezni, a dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabvány szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos orom-szegélyt átszögezni tilos.
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OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Horganyzott acéllemez oromszegély
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély
Erősítő betét
(azonos az alsó réteg anyagával)

Takarósáv
15
25

Páratechnikai réteg
10
>5

10

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET

XPS hab hőszig.

Bitumenes kellősítés

Impregnált fa pallók
Bevonatolt acéllemez takaróprofil

RÉTEGREND:

1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.1.4

1.2.1.5 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ásványgyapot lemez
hıszigeteléssel. PÁRASZELLİZİ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
A páraszellızık kiosztása
Az épületfizikai számítástól, illetve a tetı alatti helyiségek páraterhelésétıl, függıen a
tetıfelületen szükség van páraszellızık beépítésére. Elegendı lehet 36-49 m2-ként
1-1 páraszellızı beépítése, de minden esetben a tervezı határozza meg a kiosztást.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Gıznyomás-levezetés, kiszellızés
A gıznyomás levezetés megoldása a tetı rétegfelépítésétıl és rögzítési módjától
függıen változhat. Ha kızetgyapot lemez hıszigetelés kerül beépítésre, akkor abban
a pára eljut a páraszellızıkig, ezért külön gıznyomást levezetı réteg beépítése nem
szükséges. Ha a hıszigetelés polisztirol hab táblákkal történik, akkor (új tetık
esetén) külön gıznyomást levezetı réteg többnyire nem szükséges a pára vízszintes
irányú vezetéséhez, a nyomáskiegyenlítéshez, de sok esetben ajánlott filcréteget is
alkalmazni. Az ISO-ROLL páravezetı csatornái alkalmasak a nyomáskiegyenlítésre
és a pára kiszellızıkhöz történı elvezetésére.
Szegélyezés
Ha a páraszellızı EPDM anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy
talpmérettel egyezı hegeszthetı modifikált bitumenes alátétlemezt elhelyezni,
leragasztani és annak felületét lánggal megolvasztva a páraszellızı idomot abba
beleragasztani. Elızetesen a párakiszellızést biztosító 70 mm-es átmérıjő lyukat el
kell készíteni, a szigetelés rétegeinek átvágása után, egészen a hıszigetelésig.
A szegélyezésnél egy palazúzalékos felülető, és középen kb. 50 mm-es lyukkal
ellátott, modifikált bitumenes zárólemez gallért kell felmelegítve a kiszellızı csövére
húzni, majd azt a csapadékvíz elleni szigetelés felületére vízhatlanul kell
lángolvasztással leragasztani.
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PÁRASZELLŐZŐ BEÉPÍTÉSE
45/45 cm

Páraszellőző idom
ISO-BIT kitt
Bitumen lemez lehegesztve
Páratechnikai réteg

45x45 cm v. Ø45 cm
gallér
10

10

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.1.5

1.2.1.6 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ásványgyapot lemez
hıszigeteléssel. ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Az összefolyók kiosztása
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján legyenek, az áttörésektıl (attikától és
falaktól) legalább 50 cm-re kerüljenek. A tetı nagyságától függetlenül a tetıfelületen
legalább két összefolyót vagy egy összefolyót és egy biztonsági túlfolyót kell
elhelyezni. Az összefolyókat olyan kivehetı, tisztítható lombkosárral kell ellátni,
amely a vízelvezetést nem akadályozza.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. A
párafékezı lemezt a kétrészes összefolyó alsó idomának gallérjához kell
(hegesztéssel) ragasztással rögzíteni.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt rögzítésekkel
(mechanikai, leterhelés) történik. A hıszigetelésnek, az összefolyó környezetében 12 cm-el vékonyabbnak kell lennie, és legalább 5 % lejtéssel kell készülnie, az
átmenetnél ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz
elfolyását ne akadályozzák.
Szegélyezés
Ha az összefolyó EPDM anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy
80/80 cm-es hegeszthetı bitumenes alátétlemezt elhelyezni és annak felületét
lánggal megolvasztva az összefolyó idomot abba beleragasztani. Az összefolyót
általában mechanikai rögzítéssel is meg kell fogni.
A szegélyezésnél a szigetelés mindkét rétegét az összefolyó gallérjára rá kell vezetni
és ott vízhatlanul lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. Elızetesen célszerő az
összefolyó gallér felületére egy hulladék bitumenes lemezrıl leolvasztott bitumenréteget kenni a tapadás elısegítésére. A szigetelés elsı rétegét az összefolyó
peremére vízhatlanul min.6-8 cm-t rá kell hegeszteni. A záróréteget úgy kell
készíteni, hogy az elsı rétegen túl az összefolyó peremére még legalább 8-10 cm-t
rátakarjon. Elfogadott megoldás, hogy az elsı csapadékvíz-szigetelı réteget az
összefolyó gallérjára teljesen rávezetik, lángolvasztással ráragasztják, majd a
záróréteget erre teljes felületen lángolvasztással hegesztik.
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ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE

Besüllyesztés 80/80 cm
lombkosár
Tetőösszefolyó idom

min.2,5%

Ablakos lemez
(azonos az alsó réteg anyagával)
Alátét lemez
(azonos az alsó réteg anyagával)
5%

LEJTBETON
hőszigetelés lejtésbe
vágva

VASBETON SZERKEZET
Párafékező réteg

RÉTEGREND:

Bitumenes kellősítés

1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.1.6

1.2.1.7 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ásványgyapot lemez
hıszigeteléssel. CSİÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
A csıáttörések kiosztása
Az épületek csatornáinak és a vizes helyiségek elrendezésétıl függıen a tetıt bárhol
áttörhetik a csatornaszellızı csövek. Az épületgépészet igényétıl függıen más csıáttörések is készülhetnek. Ezeket úgy kell elhelyezni, hogy a falaktól és a
felépítményektıl legalább 40 cm tengelytávolságra legyenek.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás, illetve a választott rétegrend, szerinti
termékbıl kell készíteni, de mindenképpen tömített toldásokkal. Csıáttörés és más
átvezetések (pl. légcsatornák, tetıventillátorok) mentén párazárat kell készíteni kb.
10-15 cm szélességben. A párafékezı réteget a csıáttörés átvezetésére szolgáló
peremes csıcsonkhoz kell vezetni, ott ragasztással tömíteni és rögzíteni kell. A
csıcsonk és a haszoncsı közötti hézagot párazáró módon tömíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szigetelés elsı rétegét egy külön kiszabott az alátétréteggel megegyezı sávval
kell csatlakoztatni a csıáttöréshez. A szigetelés zárórétegét erre a szegélyezésre kell
ráhegeszteni, lehetıleg úgy, hogy a csıátmérınél kissé szőkebb kivágással a csıre
rászoruljon. Ehhez külön darabot érdemes alkalmazni, meg kell melegíteni és a
csıre úgy kell ráhúzni. A csı körül egy szegélyezésre is szükség van. Egy, a
csıkerületénél némileg hosszabb, zárólemez sávot kell leszabni és alját bevagdosva
rózsásan kiterítve lehegeszteni. A csıátmérıtıl függıen szükség lehet ennek a
szegélynek a megkettızésére is.
A szigetelés felvezetéseket minden esetben csıbilincs szorítással kell megóvni az
esetleges lecsúszástól. A csıbilincs és a szigetelés csatlakozásánál külön ISO-BIT
tömítést is javasolunk alkalmazni.
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CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
>100 mm

Haszoncső

Vízvető gallér
ISO-BIT kitt

min. 20 cm

Szorítóbilincs
Védőcső

Szegélyezés
(azonos az alsó réteg
anyagával)

~6
10
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RÉTEGREND:

Páratechnikai réteg

1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.1.7

1.2.1.8 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ásványgyapot lemez
hıszigeteléssel. DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A dilatációs szerkezetet horganyzott acéllemez idomból élhajlítással lehet elkészíteni.
Ezt az idomot az aljzatszerkezethez kell rögzíteni, egymástól kb. 4-5 cm távolságra.
A szegélyezésnél a szigetelést a dilatációs idomig kell vezetni. A jelölt ékelemeket el
kell helyezni, rögzítésük a bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását követıen az olvadékba ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik. Az
ékelemet mielıbb le kell zárni egy 33 cm-es erısítı-vértezı réteggel, amelyet az
ékelem fölé min.10 cm-re kell vezetni. A szigetelés záró rétegét erre kell rávezetni. A
szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet a
fémlemez teljes magasságáig kell felvezetni és ott mechanikailag is rögzíteni kell.
Bádogos szerkezetek
A dilatáció lezárása egy élhajlítással készülı horganyzott acéllemez elemmel
történik. Ennek kialakítása olyan (csak egyik oldalán rögzített), hogy az esetleges
mozgások ne károsíthassák. A dilatáció másik oldalán a szigetelést külön élhajlított
fémlemez szorító profillal kell megfogni a lecsúszás ellen. A dilatációs elemek között
összenyomható (laza) kızetgyapot hıszigetelı sáv betétet kell elhelyezni a
hıhídhatás mérséklésére.
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DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

6.5-7

min. 20 cm

~8

ISO-ÉK

Horg.ac.lemez idom
élhajlítással ~20cm kit.sz.
Horg.ac.lemez idom
élhajlítással
Kőzetgyapot hőszigetelés
Erősítő betét - 33 cm
ISO-LINE NEGRO C 4,5 Plast vagy
ISO-LINE PES 4,5 Elast

10

min.2,5%

min.2,5%

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET
Páratechnikai réteg

RÉTEGREND:

Bitumenes kellősítés

1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.1.8

1.2.1.9 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ásványgyapot lemez
hıszigeteléssel. SÍKBANI DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A dilatációnál a tetısíki szigetelést meg kell szakítani. Az alátétlemezre az
ITALPROFILI ELASTIC dilatációs sávját, annak lángolvasztásos ragasztásával kell
elhelyezni. A dilatáció mentén hosszában legalább 4 cm-es POLIFOAM csıhéj
elemmel lírát kell képezni. Ezen a szigetelés elsı rétegéhez csatlakozó takarósávot
kell kivitelezni, lángolvasztással hegesztve.
A dilatációs sávra a záróréteg 10-10 cm átfedéssel csatlakozzon. Az egész dilatáció
lezárására a záróréteg anyagával megegyezı lefedısáv készüljön, lángolvasztással
teljes felületen hegesztve. Ez a sáv nem hosszában, hanem keresztirányban szabott
sávokból készül, egymáshoz és a záróréteghez 10 cm-es toldásokkal, átfedésekkel
vízhatlanul kapcsolva.
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SÍKBANI DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

ELASTIKUS
DILATÁCIÓS CSÍK
LEFEDŐ SÁV
TAKARÓ SÁV
ISO-LINE NEGRO C 4,5 Plast vagy
ISO-LINE PES 4,5 Elast
10
10

Ø 4 cm CSŐHÉJ
10

10

min.2,5%

min.2,5%
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Bitumenes kellősítés

Kőzetgyapot kitöltés

RÉTEGREND:

1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.1.9

1.2.1.10 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ásványgyapot lemez
hıszigeteléssel. FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A felülvilágító lábazatát, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. A
felülvilágító mentén a párafékezı lemezt a hıszigetelés felsı síkjáig felvezetni és a
fakereten rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni. A szegélyezésnél a szigetelést a lábazatra kell felvezetni. (Elfogadott az a
megoldás is, amikor az elkészült alátétrétegre kerül a felülvilágító lábazata). A
szegélyt mielıbb le kell zárni egy alátétlemez réteggel, amelyet a tetısík fölé
legalább 15-20 cm-re kell a lábazatra felvezetni. Vigyázat, a lábazat hıre (lángra)
érzékeny. Ezért a szegélyezı szigetelı lemezt a tetıfelületen kell meglágyítani és
visszafordítva a lábazatra ragasztani. A szigetelés záró rétegét erre kell rávezetni. A
szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet a
felülvilágító lábazat teljes magasságáig kell felvezetni, a tetısíkra legalább10-12 cmre kell rávezetni, lángolvasztással ragasztani.
A felülvilágító beépítése
A felülvilágító alá impregnált fakeretet kell beépíteni. A felülvilágító lábazatának
kellısítését a bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére oldószeres alapozó
bevonattal kell ellátni. A felülvilágító kupolákat csak a szigetelés-csatlakozás
elkészülte után szabad beépíteni, mert a lángolvasztásos ragasztás során
megsérülhetnek. A födémnek, a kupola belsı oldala menti, esztétikus lezárását
építész terv szerint lehet megoldani. Ez készülhet mővi bevonatos horganyzott
acéllemezbıl, méretre vágott és hajlított lezáró burkolatként.
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE

Felülvilágító kupola

Fémlemez rögzítő profil

min. 20 max. 30 cm

Felülvilágító lábazata

Lábazat alsó fedőrétege
(azonos az alsó réteg anyagával)
Lábazat felső fedőrétege
(azonos az felső réteg anyagával)

min.10cm

LINDAB lemez
Impregnált fakeret

XPS hab hőszigetelés
LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

Páratechnikai réteg

1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.1.10

1.2.2.1 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez
szigeteléssel
vasbeton
födémen,
polisztirol
hab
hıszigeteléssel. ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szegélyezésnél az elsı szigetelı réteget legalább 5-6 cm-re kell felhajtani. A
szegélyezést hosszirányban külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell készíteni.
Az attika és a falszegély mentén a jelölt ékelemeket el kell helyezni, rögzítésük a
bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását követıen az olvadékba
ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik.
Az ékelemet mielıbb le kell zárni egy 33 cm-es alátétlemez réteggel, amelyet az
ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással
történik és célszerő itt mechanikai rögzítést is alkalmazni. A szigetelés zárórétegét
erre kell rávezetni. A szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval
történik, amelyet attika esetén a falkoronára is rá kell vezetni.
Bádogos szerkezetek
Az attika kétféle lefedéső lehet. Vagy kétvízorros fallefedés készül a kiválasztott
anyagú fémlemezbıl, szakszerő dilatálással és a homlokzati sík elé 3 cm kiállással,
illetve (az épületmagasság függvényében) 5-8-10 cm takarással. De lehetıség van
egy rögzítıszegélyre készített fémlemez szegélyre történı szigetelés felvezetéssel
az attikát vízhatlanul lezárni.
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ATTIKA KIALAKÍTÁSA

5%
Korcolt fémlemez attika lefedés

5
3

3

HŐSZIGETELÉS ÉS HOMLOKZATKÉPZÉS

Kasírozott hőszigetelés

min.5cm

10 Erősítő betét - 33 cm
(azonos az alsó réteg anyagával)
ISO-ÉK
10
Páratechnikai réteg

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.2.1

1.2.2.2 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez
szigeteléssel
vasbeton
födémen,
polisztirol
hab
hıszigeteléssel. FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szegélyezésnél az elsı szigetelı réteget legalább 5-6 cm-re kell felhajtani. A
szegélyezést hosszirányban külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell készíteni.
Az attika és a falszegély mentén a jelölt ékelemeket el kell helyezni, rögzítésük a
bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását követıen az olvadékba
ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik.
Az ékelemet mielıbb le kell zárni egy 33 cm-es alátétlemez réteggel, amelyet az
ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással
történik és célszerő itt mechanikai rögzítést is alkalmazni. A szigetelés zárórétegét
erre kell rávezetni. A szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval
történik, amelyet külön mechanikai rögzítéssel is meg kell fogni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
készült, legalább 5 cm vízorral hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz
történı rögzítését átlagosan 20-25 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Falburkolat
Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Vízvető fémlemez profil
~5 cm

10

min.5cm

Erősítő betét - 33 cm
(azonos az alsó réteg anyagával)
ISO-ÉK
10

Páratechnikai réteg

min. 20cm

Kasírozott hőszigetelés

LEJTBETON

VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND: 1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.2.2

1.2.2.3 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez
szigeteléssel
vasbeton
födémen,
polisztirol
hab
hıszigeteléssel. ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az eresz és
orom mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı síkjáig felvezetni és
ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
Az ereszszegély mentén a szigetelés fogadásra alkalmas bádogos szegélyeket kell
szakszerően elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell rávezetni, egyidejőleg
lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
Az elsı réteg szegélyezését külön 33 cm-es vértezı sávval kell készíteni,
amelyet a bádogos szegélyre 12-15 cm-re rá kell vezetni és gondosan
lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés záró
rétegét a vértezı sávon túl kell vezetni és a bádogos szerkezetre az elıbb említett
módon gondosan rá kell ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére szakszerően kialakított bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre horganyzott acéllemez, rézlemez
vagy horgany-lemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs mozgásokat megengedı
módon, elıírás szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva. A bádogos szegélyt
átszögezni tilos. A vízelvezetés akadálytalanságát biztosítani úgy lehet, hogy a
bádogos szerkezetet a hıszigetelés síkjához viszonyítva kb. 1 cm-re besüllyesztve
helyezik el.
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ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Fémlemez függőeresz csatorna
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély
Horganyzott acéllemez ereszszegély
Erősítő betét - 33 cm
(azonos az alsó réteg anyagával)
Páratechnikai réteg
~10

33
25

min.2,5%

~5

LEJTBETON

VASBETON SZERKEZET

XPS hab hőszig.

Bitumenes kellősítés

Impregnált fa palló
Bevonatolt acéllemez takaróprofil

RÉTEGREND: 1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.2.3

1.2.2.4 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez
szigeteléssel
vasbeton
födémen,
polisztirol
hab
hıszigeteléssel. OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az eresz és
orom mentén a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı síkjáig felvezetni és
ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
Az orom szegély mentén a szigetelést teljes rétegszámban el kell készíteni, nem
szabad elfeledkezni a mechanikai rögzítésrıl sem. Az elsı réteg szegélyezését külön
vértezı sávval kell készíteni, amelyet az eredeti szigetelésre 10 cm-re rá kell vezetni
és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A csapadékvíz elleni
szigetelés záró rétegét a vértezı sávra 10 cm-t rá kell vezetni. A bádogos
szerkezetet gondosan el kell készíteni és egy a záróréteggel azonos takarósávval
10+10 cm takarással kell szegélyezni.
Bádogos szerkezetek
Az orom szegélyezésére szakszerően kialakított bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre választás szerint horganyzott
acéllemez, rézlemez vagy horganylemez szegélyt kell elhelyezni, a dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabvány szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos orom-szegélyt átszögezni tilos.
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OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Horganyzott acéllemez oromszegély
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély
Erősítő betét
(azonos az alsó réteg anyagával)

Takarósáv
15
25

Páratechnikai réteg
10
>5

10

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET

XPS hab hőszig.

Bitumenes kellősítés

Impregnált fa pallók
Bevonatolt acéllemez takaróprofil

RÉTEGREND: 1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.2.4

1.2.2.5 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez
szigeteléssel
vasbeton
födémen,
polisztirol
hab
hıszigeteléssel. PÁRASZELLİZİ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
A páraszellızık kiosztása
Az épületfizikai számítástól, illetve a tetı alatti helyiségek páraterhelésétıl, függıen a
tetıfelületen szükség van páraszellızık beépítésére. Elegendı lehet 36-49 m2-ként
1-1 páraszellızı beépítése, de minden esetben a tervezı határozza meg a kiosztást.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Gıznyomás-levezetés, kiszellızés
A gıznyomás levezetés megoldása a tetı rétegfelépítésétıl és rögzítési módjától
függıen változhat. Ha kızetgyapot lemez hıszigetelés kerül beépítésre, akkor abban
a pára eljut a páraszellızıkig, ezért külön gıznyomást levezetı réteg beépítése nem
szükséges. Ha a hıszigetelés polisztirol hab táblákkal történik, akkor külön
gıznyomást levezetı réteg többnyire nem szükséges a pára vízszintes irányú
vezetéséhez, a nyomáskiegyenlítéshez, de sok esetben ajánlott filcréteget is
alkalmazni. Az ISO-ROLL páravezetı csatornái alkalmasak a nyomáskiegyenlítésre
és a pára kiszellızıkhöz történı elvezetésére.
Szegélyezés
Ha a páraszellızı EPDM anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy
talpmérettel egyezı hegeszthetı modifikált bitumenes alátétlemezt elhelyezni,
leragasztani és annak felületét lánggal megolvasztva a páraszellızı idomot abba
beleragasztani. Elızetesen a párakiszellızést biztosító 70 mm-es átmérıjő lyukat el
kell készíteni, a szigetelés rétegeinek átvágása után, egészen a hıszigetelésig.
A szegélyezésnél egy palazúzalékos felülető, és középen kb. 50 mm-es lyukkal
ellátott, modifikált bitumenes zárólemez gallért kell felmelegítve a kiszellızı csövére
húzni, majd azt a csapadékvíz elleni szigetelés felületére vízhatlanul kell
lángolvasztással leragasztani.
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45/45 cm

Páraszellőző idom
ISO-BIT kitt
Bitumen lemez lehegesztve
Páratechnikai réteg

45×45 cm v. Ø45 cm
gallér
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1.2.2.5

1.2.2.6 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez
szigeteléssel
vasbeton
födémen,
polisztirol
hab
hıszigeteléssel. ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Az összefolyók kiosztása
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján legyenek, az áttörésektıl (attikától és
falaktól) legalább 50 cm-re kerüljenek. A tetı nagyságától függetlenül a tetıfelületen
legalább két összefolyót vagy egy összefolyót és egy biztonsági túlfolyót kell
elhelyezni. Az összefolyókat olyan kivehetı, tisztítható lombkosárral kell ellátni,
amely a vízelvezetést nem akadályozza.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. A
párafékezı lemezt a kétrészes összefolyó alsó idomának gallérjához kell
(hegesztéssel) ragasztással rögzíteni.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt rögzítésekkel
(mechanikai, leterhelés) történik. A hıszigetelésnek, az összefolyó környezetében 12 cm-el vékonyabbnak kell lennie, és legalább 5 % lejtéssel kell készülnie, az
átmenetnél ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz
elfolyását ne akadályozzák.
Szegélyezés
Ha az összefolyó EPDM anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy
80/80 cm-es ISO-LINE FIX 4,5 Elast hegeszthetı bitumenes alátétlemezt elhelyezni
és annak felületét lánggal megolvasztva az összefolyó idomot abba beleragasztani.
Az összefolyót általában mechanikai rögzítéssel is meg kell fogni.
A szegélyezésnél a szigetelés mindkét rétegét az összefolyó gallérjára rá kell vezetni
és ott vízhatlanul lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. Elızetesen célszerő az
összefolyó gallér felületére egy hulladék bitumenes lemezrıl leolvasztott bitumenréteget kenni a tapadás elısegítésére. A szigetelés elsı rétegét, ISO-LINE FIX 4,5
Elast ablakos lemezt, az összefolyó peremére vízhatlanul min.6-8 cm-t rá kell
hegeszteni. A záróréteget úgy kell készíteni, hogy az elsı rétegen túl az összefolyó
peremére még legalább 8-10 cm-t rátakarjon. Elfogadott megoldás, hogy az elsı
csapadékvíz-szigetelı réteget az összefolyó gallérjára teljesen rávezetik,
lángolvasztással ráragasztják, majd a záróréteget erre teljes felületen
lángolvasztással hegesztik.
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ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE

Besüllyesztés 80/80 cm
lombkosár
Tetőösszefolyó idom
ISO-LINE FIX 4,5 Elast ablakos lemez
ISO-LINE FIX 4,5 Elast alátét lemez
min.2,5%
5%

LEJTBETON
hőszigetelés lejtésbe
vágva

VASBETON SZERKEZET
Páratechnikai réteg

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND: 1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.2.6

1.2.2.7 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez
szigeteléssel
vasbeton
födémen,
polisztirol
hab
hıszigeteléssel. CSİÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
A csıáttörések kiosztása
Az épületek csatornáinak és a vizes helyiségek elrendezésétıl függıen a tetıt bárhol
áttörhetik a csatornaszellızı csövek. Az épületgépészet igényétıl függıen más csıáttörések is készülhetnek. Ezeket úgy kell elhelyezni, hogy a falaktól és a
felépítményektıl legalább 40 cm tengelytávolságra legyenek.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás, illetve a választott rétegrend, szerinti
termékbıl kell készíteni, de mindenképpen tömített toldásokkal. Csıáttörés és más
átvezetések (pl. légcsatornák, tetıventillátorok) mentén párazárat kell készíteni kb.
10-15 cm szélességben. A párafékezı réteget a csıáttörés átvezetésére szolgáló
peremes csıcsonkhoz kell vezetni, ott ragasztással tömíteni és rögzíteni kell. A
csıcsonk és a haszoncsı közötti hézagot párazáró módon tömíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szigetelés elsı rétegét egy külön kiszabott ISO-LINE FIX 4,5 Elast sávval kell
csatlakoztatni a csıáttöréshez. A szigetelés zárórétegét erre a szegélyezésre kell
ráhegeszteni, lehetıleg úgy, hogy a csıátmérınél kissé szőkebb kivágással a csıre
rászoruljon. Ehhez külön darabot érdemes alkalmazni, meg kell melegíteni és a
csıre úgy kell ráhúzni. A csı körül egy szegélyezésre is szükség van. Egy, a
csıkerületénél némileg hosszabb, zárólemez sávot kell leszabni és alját bevagdosva
rózsásan kiterítve lehegeszteni. A csıátmérıtıl függıen szükség lehet ennek a
szegélynek a megkettızésére is.
A szigetelés felvezetéseket minden esetben csıbilincs szorítással kell megóvni az
esetleges lecsúszástól. A csıbilincs és a szigetelés csatlakozásánál külön ISO-BIT
tömítést is javasolunk alkalmazni.
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CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
>100 mm

Haszoncső

Vízvető gallér

ISO-BIT kitt
Szorítóbilincs

min. 20 cm

Védőcső

ISO-LINE FIX 4,5 Elast
szegélyezés
~6
10
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1.2.2.7

1.2.2.8 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez
szigeteléssel
vasbeton
födémen,
polisztirol
hab
hıszigeteléssel. DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A dilatációs szerkezetet horganyzott acéllemez idomból élhajlítással lehet elkészíteni.
Ezt az idomot az aljzatszerkezethez kell rögzíteni, egymástól kb. 4-5 cm távolságra.
A szegélyezésnél a szigetelést a dilatációs idomig kell vezetni. A jelölt ékelemeket el
kell helyezni, rögzítésük a bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását követıen az olvadékba ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik. Az
ékelemet mielıbb le kell zárni egy 33 cm-es erısítı-vértezı réteggel, amelyet az
ékelem fölé min.10 cm-re kell vezetni. A szigetelés záró rétegét erre kell rávezetni. A
szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet a
fémlemez teljes magasságáig kell felvezetni és ott mechanikailag is rögzíteni kell.
Bádogos szerkezetek
A dilatáció lezárása egy élhajlítással készülı horganyzott acéllemez elemmel
történik. Ennek kialakítása olyan (csak egyik oldalán rögzített), hogy az esetleges
mozgások ne károsíthassák. A dilatáció másik oldalán a szigetelést külön élhajlított
fémlemez szorító profillal kell megfogni a lecsúszás ellen. A dilatációs elemek között
összenyomható (laza) kızetgyapot hıszigetelı sáv betétet kell elhelyezni a
hıhídhatás mérséklésére.
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DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

6.5-7

min. 20 cm

~8

ISO-ÉK

Horg.ac.lemez idom
élhajlítással ~20cm kit.sz.
Horg.ac.lemez idom
élhajlítással
Kőzetgyapot hőszigetelés
Erősítő betét - 33 cm
ISO-LINE NEGRO C 4,5 Plast vagy
ISO-LINE PES 4,5 Elast
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min.2,5%

min.2,5%
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1.2.2.8

1.2.2.9 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez
szigeteléssel
vasbeton
födémen,
polisztirol
hab
hıszigeteléssel. SÍKBANI DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A dilatációnál a tetısíki szigetelést meg kell szakítani. Az alátétlemezre az
ITALPROFILI ELASTIC dilatációs sávját, annak lángolvasztásos ragasztásával kell
elhelyezni. A dilatáció mentén hosszában legalább 4 cm-es POLIFOAM csıhéj
elemmel lírát kell képezni. Ezen a szigetelés elsı rétegéhez csatlakozó takarósávot
kell kivitelezni, lángolvasztással hegesztve.
A dilatációs sávra a záróréteg 10-10 cm átfedéssel csatlakozzon. Az egész dilatáció
lezárására a záróréteg anyagával megegyezı lefedısáv készüljön, lángolvasztással
teljes felületen hegesztve. Ez a sáv nem hosszában, hanem keresztirányban szabott
sávokból készül, egymáshoz és a záróréteghez 10 cm-es toldásokkal, átfedésekkel
vízhatlanul kapcsolva.
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SÍKBANI DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

ELASTIKUS
DILATÁCIÓS CSÍK
LEFEDŐ SÁV
TAKARÓ SÁV
ISO-LINE NEGRO C 4,5 Plast vagy
ISO-LINE PES 4,5 Elast

Ø 4 cm CSŐHÉJ
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10

10
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min.2,5%
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1.2.2.9

1.2.2.10 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez
szigeteléssel
vasbeton
födémen,
polisztirol
hab
hıszigeteléssel. FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A felülvilágító lábazatát, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. A
felülvilágító mentén a párafékezı lemezt a hıszigetelés felsı síkjáig felvezetni és a
fakereten rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
elhelyezni. A szegélyezésnél a szigetelést a lábazatra kell felvezetni. (Elfogadott az a
megoldás is, amikor az elkészült alátétrétegre kerül a felülvilágító lábazata). A
szegélyt mielıbb le kell zárni egy alátétlemez réteggel, amelyet a tetısík fölé
legalább 15-20 cm-re kell a lábazatra felvezetni. Vigyázat, a lábazat hıre (lángra)
érzékeny. Ezért a szegélyezı szigetelı lemezt a tetıfelületen kell meglágyítani és
visszafordítva a lábazatra ragasztani. A szigetelés záró rétegét erre kell rávezetni. A
szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet a
felülvilágító lábazat teljes magasságáig kell felvezetni, a tetısíkra legalább10-12 cmre kell rávezetni, lángolvasztással ragasztani.
A felülvilágító beépítése
A felülvilágító alá impregnált fakeretet kell beépíteni. A felülvilágító lábazatának
kellısítését a bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére oldószeres alapozó
bevonattal kell ellátni. A felülvilágító kupolákat csak a szigetelés-csatlakozás
elkészülte után szabad beépíteni, mert a lángolvasztásos ragasztás során
megsérülhetnek. A födémnek, a kupola belsı oldala menti, esztétikus lezárását
építész terv szerint lehet megoldani. Ez készülhet mővi bevonatos horganyzott
acéllemezbıl, méretre vágott és hajlított lezáró burkolatként.
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Felülvilágító kupola

Fémlemez rögzítő profil

min. 20 max. 30 cm

Felülvilágító lábazata

Lábazat alsó fedőrétege
(azonos az alsó réteg anyagával)
Lábazat felső fedőrétege
(azonos az felső réteg anyagával)

min.10cm

LINDAB lemez
Impregnált fakeret

XPS hab hőszigetelés
LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

Páratechnikai réteg
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1.2.2.10

1.2.3.1 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ISO-ROLL és polisztirol hab
hıszigeteléssel. ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú ISO-ROLL tekercset az elızetesen lefektetett hıszigetelı
táblákra szorosan és kötésben kell a tetıfelületen elhelyezni. Az egymás feletti
rétegeket eltolt hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a
rétegrendben elıírt rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szegélyezésnél az elsı szigetelı réteghez csatlakozó külön szegélysávot legalább
5-6 cm-re kell felhajtani Az attika és a falszegély mentén a jelölt ékelemeket el kell
helyezni, rögzítésük a bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását
követıen az olvadékba ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik.
A szegélyezést hosszirányban külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell
készíteni. Az ékelemet mielıbb le kell zárni egy 33 cm-es ISO-LINE FIX réteggel,
amelyet az ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése lángolvasztásos
ragasztással történik és célszerő itt mechanikai rögzítést is alkalmazni. A szigetelés
zárórétegét erre kell rávezetni. A szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı
sávval történik, amelyet attika esetén a falkoronára is rá kell vezetni.
Bádogos szerkezetek
Az attika kétféle lefedéső lehet. Vagy kétvízorros fallefedés készül a kiválasztott
anyagú fémlemezbıl, szakszerő dilatálással és a homlokzati sík elé 3 cm kiállással,
illetve (az épületmagasság függvényében) 5-8-10 cm takarással. De lehetıség van
egy rögzítıszegélyre készített fémlemez szegélyre történı szigetelés felvezetéssel
az attikát vízhatlanul lezárni.
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5%
Korcolt fémlemez attika lefedés

5
3

3

Kasírozott hőszigetelés

HŐSZIGETELÉS ÉS HOMLOKZATKÉPZÉS

ISO-LINE FIX 4,5
10

min.10cm

ISO-LINE FIX 4,5 Elast - 33 cm vagy
ISO-LINE FIX 4,5 Plast
ISO-ÉK
10
Páratechnikai réteg

LEJTBETON
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Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND: 1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.3.1

1.2.3.2 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ISO-ROLL és polisztirol hab
hıszigeteléssel. FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú ISO-ROLL tekercset az elızetesen lefektetett hıszigetelı
táblákra szorosan és kötésben kell a tetıfelületen elhelyezni. Az egymás feletti
rétegeket eltolt hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a
rétegrendben elıírt rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szegélyezésnél az elsı szigetelı réteget, külön ISO-LINE FIX szegélysávval,
legalább 5-6 cm-re kell felhajtani. Az attika és a falszegély mentén a jelölt
ékelemeket (és a lábazati hıszigetelést is) el kell helyezni, rögzítésük a bitumenes
lemez felületének lánggal történı megolvasztását követıen az olvadékba
ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik.
A szegélyezést hosszirányban külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell
készíteni. Az ékelemet mielıbb le kell zárni egy ISO-LINE FIX bitumenes lemez
réteggel, amelyet az ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése
lángolvasztásos ragasztással történik és célszerő itt mechanikai rögzítést is
alkalmazni. A szigetelés zárórétegét erre kell rávezetni. A szegélyezés lezárása
külön zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet külön mechanikai rögzítéssel is
meg kell fogni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
készült, legalább 5 cm vízorral hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz
történı rögzítését átlagosan 20-25 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Falburkolat
Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Vízvető fémlemez profil
~5 cm

Kasírozott hőszigetelés
ISO-LINE FIX 4,5
10

min.10cm

ISO-LINE FIX 4,5 Elast - 33 cm vagy
ISO-LINE FIX 4,5 Plast
ISO-ÉK
10
Páratechnikai réteg
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RÉTEGREND: 1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.3.2

1.2.3.3 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ISO-ROLL és polisztirol hab
hıszigeteléssel. ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az eresz és
orom mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı síkjáig felvezetni és
ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú ISO-ROLL tekercset az elızetesen lefektetett hıszigetelı
táblákra szorosan és kötésben kell a tetıfelületen elhelyezni. Az egymás feletti
rétegeket eltolt hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a
rétegrendben elıírt rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
Az ereszszegély mentén a szigetelés fogadásra alkalmas bádogos szegélyeket kell
szakszerően elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell rávezetni, egyidejőleg
lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
Az elsı réteg szegélyezését külön 33 cm-es ISO-LINE FIX vértezı sávval kell
készíteni, amelyet a bádogos szegélyre 12-15 cm-re rá kell vezetni és gondosan
lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés záró
rétegét a vértezı sávon túl kell vezetni és a bádogos szerkezetre az elıbb említett
módon gondosan rá kell ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére szakszerően kialakított bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre horganyzott acéllemez, rézlemez
vagy horgany-lemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs mozgásokat megengedı
módon, elıírás szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva. A bádogos szegélyt
átszögezni tilos. A vízelvezetés akadálytalanságát biztosítani úgy lehet, hogy a
bádogos szerkezetet a hıszigetelés síkjához viszonyítva kb. 1 cm-re besüllyesztve
helyezik el.

ÚJ, EGYHÉJÚ, NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ

®

BETON FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL

ISO-ROLL HŐSZIGETELÉSSEL,
RAGASZTOTT VAGY MECHANIKAI RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL
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Fémlemez függőeresz csatorna
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély
Horganyzott acéllemez ereszszegély
ISO-LINE FIX 4,5 erősítés - 33 cm
Páratechnikai réteg
~10

33
min.2,5%

25

~5

LEJTBETON

VASBETON SZERKEZET

XPS hab hőszig.

Bitumenes kellősítés

Impregnált fa palló
Bevonatolt acéllemez takaróprofil

RÉTEGREND: 1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.3.3

1.2.3.4 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ISO-ROLL és polisztirol hab
hıszigeteléssel. OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az eresz és
orom mentén a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı síkjáig felvezetni és
ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú ISO-ROLL tekercset az elızetesen lefektetett hıszigetelı
táblákra szorosan és kötésben kell a tetıfelületen elhelyezni. Az egymás feletti
rétegeket eltolt hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a
rétegrendben elıírt rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
Az orom szegély mentén a szigetelést teljes rétegszámban el kell készíteni, nem
szabad elfeledkezni a mechanikai rögzítésrıl sem. Az elsı réteg szegélyezését külön
ISO-LINE FIX vértezı sávval kell készíteni, amelyet az eredeti szigetelésre 10 cm-re
rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A
csapadékvíz elleni szigetelés záró rétegét a vértezı sávra 10 cm-t rá kell vezetni. A
bádogos szerkezetet gondosan el kell készíteni és egy a záróréteggel azonos
takarósávval 10+10 cm takarással kell szegélyezni.
Bádogos szerkezetek
Az orom szegélyezésére szakszerően kialakított bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre választás szerint horganyzott
acéllemez, rézlemez vagy horganylemez szegélyt kell elhelyezni, a dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabvány szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos orom-szegélyt átszögezni tilos.
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OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Horganyzott acéllemez oromszegély
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély

Takarósáv
15
25
ISO-LINE FIX 4,5

Páratechnikai réteg

10
>5

10
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Bitumenes kellősítés

Impregnált fa pallók
Bevonatolt acéllemez takaróprofil

RÉTEGREND: 1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.3.4

1.2.3.5 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ISO-ROLL és polisztirol hab
hıszigeteléssel. PÁRASZELLİZİ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
A páraszellızık kiosztása
Az épületfizikai számítástól, illetve a tetı alatti helyiségek páraterhelésétıl, függıen a
tetıfelületen szükség van páraszellızık beépítésére. Elegendı lehet 36-49 m2-ként
1-1 páraszellızı beépítése, de minden esetben a tervezı határozza meg a kiosztást.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú ISO-ROLL tekercset az elızetesen lefektetett hıszigetelı
táblákra szorosan és kötésben kell a tetıfelületen elhelyezni. Az egymás feletti
rétegeket eltolt hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a
rétegrendben elıírt rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Gıznyomás-levezetés, kiszellızés
A gıznyomás levezetés megoldása a tetı rétegfelépítésétıl és rögzítési módjától
függıen változhat. Az ISO-ROLL páravezetı csatornái alkalmasak a nyomáskiegyenlítésre és a pára kiszellızıkhöz történı elvezetésére.
Szegélyezés
Ha a páraszellızı EPDM anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy
talpmérettel egyezı hegeszthetı modifikált bitumenes alátétlemezt elhelyezni,
leragasztani és annak felületét lánggal megolvasztva a páraszellızı idomot abba
beleragasztani. Elızetesen a párakiszellızést biztosító 70 mm-es átmérıjő lyukat el
kell készíteni, a szigetelés rétegeinek átvágása után, egészen a hıszigetelésig.
A szegélyezésnél egy palazúzalékos felülető, és középen kb. 50 mm-es lyukkal
ellátott, modifikált bitumenes lemezgallért kell felmelegítve a kiszellızı csövére
húzni, majd azt a csapadékvíz elleni szigetelés felületére vízhatlanul kell
lángolvasztással leragasztani.
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45/45 cm
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1.2.3.5

1.2.3.6 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ISO-ROLL és polisztirol hab
hıszigeteléssel. ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Az összefolyók kiosztása
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján legyenek, az áttörésektıl (attikától és
falaktól) legalább 50 cm-re kerüljenek. A tetı nagyságától függetlenül a tetıfelületen
legalább két összefolyót vagy egy összefolyót és egy biztonsági túlfolyót kell
elhelyezni. Az összefolyókat olyan kivehetı, tisztítható lombkosárral kell ellátni,
amely a vízelvezetést nem akadályozza.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. A
párafékezı lemezt a kétrészes összefolyó alsó idomának gallérjához kell
(hegesztéssel) ragasztással rögzíteni.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú ISO-ROLL tekercset az elızetesen lefektetett hıszigetelı
táblákra szorosan és kötésben kell a tetıfelületen elhelyezni. Az egymás feletti
rétegeket eltolt hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a
rétegrendben elıírt rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
A hıszigetelésnek, az összefolyó környezetében 1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie,
és legalább 5 % lejtéssel kell készülnie, az átmenetnél ferdén összevágva, hogy a
vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne akadályozzák.
Szegélyezés
Ha az összefolyó EPDM anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy
80/80 cm-es ISO-LINE FIX 4,5 Elast hegeszthetı bitumenes alátétlemezt elhelyezni
és annak felületét lánggal megolvasztva az összefolyó idomot abba beleragasztani.
Az összefolyót általában mechanikai rögzítéssel is meg kell fogni.
A szegélyezésnél a szigetelés mindkét rétegét az összefolyó gallérjára rá kell vezetni
és ott vízhatlanul lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. Elızetesen célszerő az
összefolyó gallér felületére egy hulladék bitumenes lemezrıl leolvasztott bitumenréteget kenni a tapadás elısegítésére. A szigetelés elsı rétegét, ISO-LINE FIX 4,5
ablakos lemezt, az összefolyó peremére vízhatlanul min.6-8 cm-t rá kell hegeszteni.
A záróréteget úgy kell készíteni, hogy az elsı rétegen túl az összefolyó peremére
még legalább 8-10 cm-t rátakarjon. Elfogadott megoldás, hogy az elsı csapadékvízszigetelı réteget az összefolyó gallérjára teljesen rávezetik, lángolvasztással
ráragasztják, majd a záróréteget erre teljes felületen lángolvasztással hegesztik.
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ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE

Besüllyesztés 80/80 cm
lombkosár
Tetőösszefolyó idom
ISO-LINE FIX 4,5 ablakos lemez
ISO-LINE FIX 4,5 alátét lemez
min.2,5%

min. 5%

LEJTBETON
hőszigetelés lejtésbe
vágva

VASBETON SZERKEZET
Páratechnikai réteg

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND: 1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.3.6

1.2.3.7 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ISO-ROLL és polisztirol hab
hıszigeteléssel. CSİÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
A csıáttörések kiosztása
Az épületek csatornáinak és a vizes helyiségek elrendezésétıl függıen a tetıt bárhol
áttörhetik a csatornaszellızı csövek. Az épületgépészet igényétıl függıen más csıáttörések is készülhetnek. Ezeket úgy kell elhelyezni, hogy a falaktól és a
felépítményektıl legalább 40 cm tengelytávolságra legyenek.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás, illetve a választott rétegrend, szerinti
termékbıl kell készíteni, de mindenképpen tömített toldásokkal. Csıáttörés és más
átvezetések (pl. légcsatornák, tetıventillátorok) mentén párazárat kell készíteni kb.
10-15 cm szélességben. A párafékezı réteget a csıáttörés átvezetésére szolgáló
peremes csıcsonkhoz kell vezetni, ott ragasztással tömíteni és rögzíteni kell. A
csıcsonk és a haszoncsı közötti hézagot párazáró módon tömíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú ISO-ROLL tekercset az elızetesen lefektetett hıszigetelı
táblákra szorosan és kötésben kell a tetıfelületen elhelyezni. Az egymás feletti
rétegeket eltolt hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a
rétegrendben elıírt rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés

A szigetelés elsı rétegét egy külön kiszabott ISO-LINE FIX 4,5 sávval kell
csatlakoztatni a csıáttöréshez. A szigetelés zárórétegét erre a szegélyezésre kell
ráhegeszteni, lehetıleg úgy, hogy a csıátmérınél kissé szőkebb kivágással a csıre
rászoruljon. Ehhez külön darabot érdemes alkalmazni, meg kell melegíteni és a
csıre úgy kell ráhúzni. A csı körül egy szegélyezésre is szükség van. Egy, a
csıkerületénél némileg hosszabb, zárólemez sávot kell leszabni és alját bevagdosva
rózsásan kiterítve lehegeszteni. A csıátmérıtıl függıen szükség lehet ennek a
szegélynek a megkettızésére is.
A szigetelés felvezetéseket minden esetben csıbilincs szorítással kell megóvni az
esetleges lecsúszástól. A csıbilincs és a szigetelés csatlakozásánál külön ISO-BIT
tömítést is javasolunk alkalmazni.
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CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
>100 mm

Haszoncső

Vízvető gallér

ISO-BIT kitt
Szorítóbilincs

min. 20 cm

Védőcső

ISO-LINE FIX 4,5
szegélyezés
~6
10

10

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET
Bitumenes kellősítés

Páratechnikai réteg

RÉTEGREND: 1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.3.7

1.2.3.8 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ISO-ROLL és polisztirol hab
hıszigeteléssel. DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú ISO-ROLL tekercset az elızetesen lefektetett hıszigetelı
táblákra szorosan és kötésben kell a tetıfelületen elhelyezni. Az egymás feletti
rétegeket eltolt hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a
rétegrendben elıírt rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A dilatációs szerkezetet horganyzott acéllemez idomból élhajlítással lehet elkészíteni.
Ezt az idomot az aljzatszerkezethez kell rögzíteni, egymástól kb. 4-5 cm távolságra.
A szegélyezésnél a szigetelést a dilatációs idomig kell vezetni. A jelölt ékelemeket el
kell helyezni, rögzítésük a bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását követıen az olvadékba ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik. Az
ékelemet mielıbb le kell zárni egy ISO-LINE FIX bitumenes lemez réteggel, amelyet
az ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. A szigetelés záró rétegét erre kell rávezetni. A
szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet a
fémlemez teljes magasságáig kell felvezetni és ott mechanikailag is rögzíteni kell.
Bádogos szerkezetek
A dilatáció lezárása egy élhajlítással készülı horganyzott acéllemez elemmel
történik. Ennek kialakítása olyan (csak egyik oldalán rögzített), hogy az esetleges
mozgások ne károsíthassák. A dilatáció másik oldalán a szigetelést külön élhajlított
fémlemez szorító profillal kell megfogni a lecsúszás ellen. A dilatációs elemek között
összenyomható (laza) kızetgyapot hıszigetelı sáv betétet kell elhelyezni a
hıhídhatás mérséklésére.
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DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

6.5-7

min.2,5%

min. 20 cm

~8

ISO-LINE FIX 4,5

Horg.ac.lemez idom
élhajlítással ~20cm kit.sz.
Horg.ac.lemez idom
élhajlítással
Kőzetgyapot hőszigetelés
ISO-ÉK

10

min.2,5%

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET
Párafékező réteg

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND: 1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.3.8

1.2.3.9 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ISO-ROLL és polisztirol hab
hıszigeteléssel. SÍKBANI DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú ISO-ROLL tekercset az elızetesen lefektetett hıszigetelı
táblákra szorosan és kötésben kell a tetıfelületen elhelyezni. Az egymás feletti
rétegeket eltolt hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a
rétegrendben elıírt rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A dilatációnál a tetısíki szigetelést meg kell szakítani. Az alátétlemezre az
ITALPROFILI ELASTIC dilatációs sávját, annak lángolvasztásos ragasztásával kell
elhelyezni. A dilatáció mentén hosszában legalább 4 cm-es POLIFOAM csıhéj
elemmel lírát kell képezni. Ezen a szigetelés elsı rétegéhez csatlakozó takarósávot
kell kivitelezni, lángolvasztással hegesztve.
A dilatációs sávra a záróréteg 10-10 cm átfedéssel csatlakozzon. Az egész dilatáció
lezárására a záróréteg anyagával megegyezı lefedısáv készüljön, lángolvasztással
teljes felületen hegesztve. Ez a sáv nem hosszában, hanem keresztirányban szabott
sávokból készül, egymáshoz és a záróréteghez 10 cm-es toldásokkal, átfedésekkel
vízhatlanul kapcsolva.
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SÍKBANI DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

ELASTIKUS
DILATÁCIÓS CSÍK
LEFEDŐ SÁV
TAKARÓ SÁV
ISO-LINE NEGRO C 4,5 Plast vagy
ISO-LINE PES 4,5 Elast

Ø 4 cm CSŐHÉJ
10

10

10

10

min.2,5%

min.2,5%

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET

Páratechnikai réteg

Bitumenes kellősítés

Kőzetgyapot kitöltés

RÉTEGREND: 1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.3.9

1.2.3.10 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes
lemez szigeteléssel vasbeton födémen, ISO-ROLL és polisztirol hab
hıszigeteléssel. FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.2 és 1.4 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A felülvilágító lábazatát, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. A
felülvilágító mentén a párafékezı lemezt a hıszigetelés felsı síkjáig felvezetni és a
fakereten rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú ISO-ROLL tekercset az elızetesen lefektetett hıszigetelı
táblákra szorosan és kötésben kell a tetıfelületen elhelyezni. Az egymás feletti
rétegeket eltolt hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a
rétegrendben elıírt rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni. A szegélyezésnél a szigetelést a lábazatra kell felvezetni. (Elfogadott az a
megoldás is, amikor az elkészült alátétrétegre kerül a felülvilágító lábazata). A
szegélyt mielıbb le kell zárni egy ISO-LINE FIX réteggel, amelyet a tetısík fölé
legalább 15-20 cm-re kell a lábazatra felvezetni. Vigyázat, a lábazat hıre (lángra)
érzékeny. Ezért a szegélyezı szigetelı lemezt a tetıfelületen kell meglágyítani és
visszafordítva a lábazatra ragasztani. A szigetelés záró rétegét erre kell rávezetni. A
szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet a
felülvilágító lábazat teljes magasságáig kell felvezetni, a tetısíkra legalább10-12 cmre kell rávezetni, lángolvasztással ragasztani.
A felülvilágító beépítése
A felülvilágító alá impregnált fakeretet kell beépíteni. A felülvilágító lábazatának
kellısítését a bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére oldószeres alapozó
bevonattal kell ellátni. A felülvilágító kupolákat csak a szigetelés-csatlakozás
elkészülte után szabad beépíteni, mert a lángolvasztásos ragasztás során
megsérülhetnek. A födémnek, a kupola belsı oldala menti, esztétikus lezárását
építész terv szerint lehet megoldani. Ez készülhet mővi bevonatos horganyzott
acéllemezbıl, méretre vágott és hajlított lezáró burkolatként.
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE

Felülvilágító kupola

Fémlemez rögzítő profil

min. 20 max. 30 cm

Felülvilágító lábazata

Rétegrend szerinti zárólemez
ISO-LINE FIX 4,5
takaró sáv
min.10cm

LINDAB lemez
Impregnált fakeret

XPS hab hőszigetelés

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

Páratechnikai réteg

RÉTEGREND: 1.2 ÉS 1.4 SZERINT

1.2.3.10

1.3 Új, nem járható, egyenes rétegrendő melegtetı, egy rétegő,
mechanikai rögzítéső bitumenes lemez szigeteléssel, beton
födémen, kızetgyapot/EPS hab hıszigeteléssel
Szerkezet és lejtés
A vasbeton födém, illetve a lejtést adó beton felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A
lejtés minimumát az összemetszıdésekben ajánlatos tartani, a felületeken a lejtés
értelemszerően nagyobb. A vápákban megengedett az 1 % lejtés is, azonban a
csekély lejtés miatt a vízmegállásra, illetve a tócsákra mindenképpen számítani kell.
Páravédelem
A párafékezı réteg minıségét a belsı tér hımérséklete és páratartalma alapján kell
kiválasztani, egyben figyelemmel kell lenni a rétegfelépítés építéstechnológiai
követelményeire is. A párafékezı réteget össze kell ragasztani, a szegélyek mentén
fel kell hajtani, párazáró tömítéssel kell lezárni. Az áttöréseket a rétegbe párazáró
módon be kell szabni.
Gıznyomás-levezetés
A mechanikai rögzítés azért is elınyös, mert a csapadékvíz-szigetelés nincs teljes
felületen lehegesztve az alatta lévı hıszigetelésre, ezért az esetleges gıznyomás
miatt a nyomás el tud oszlani és a páraszellızıkig el tud jutni.
Hıszigetelés
A hıszigetelés vastagságát épületfizikai méretezéssel kell megállapítani. A számítás
során a belsı tér téli és nyári energetikai szempontjait, valamint az épületszerkezetek
páralecsapódás elleni védelmét kell figyelembe venni. Ha a méretezés alapján a
hıszigetelés vastagsága nagyobb, mint 12 cm, akkor lépcsıs élképzéssel, vagy két
rétegben, rétegenkénti hézageltolással és kötésben kell készíteni
Csapadékvíz-szigetelés
A tetı igénybevételi fokozatának megfelelıen kell kiválasztani a rétegrend anyagait.
A jobb minıségő csapadékvíz-szigetelıanyagok alkalmazása ott elınyös, ahol az
aljzat mozgásai illetve a tetıre kerülı gépészeti felépítmények rendszeres
karbantartása miatt nagyobb mechanikai igénybevétel érheti a csapadékvíz elleni
szigetelést. (lásd ÉMSZ Irányelvek 4.2./5.)
A tetıfelületi szigetelés elhelyezését rögzítését és vízhatlan összehegesztését
követıen a szegélyek mentén az ékelemet és a függıleges (mindig két rétegő)
lezárásokat mielıbb vízhatlanul el kell készíteni.
Rögzítés
Az egész rétegrendet mechanikailag kell rögzíteni, viszont a tetıfelület szélsı és
sarokmezıjében kiegészítı mechanikai rögzítéseket is kell alkalmazni. A mechanikai
rögzítést az ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei 8.5 pontja
alapján kell megtervezni és kivitelezni. A tetıszéleken és a sarokmezıkben a
nagyobb szélerık miatti többletrögzítésekkel kell számolni. A mechanikai rögzítést
csak az átfedések alatt, keskenyebb sávok leszabásával, vagy ha az ott nem
lehetséges, külön bitumenes lemez folttal leragasztva lehet készíteni.
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Min 2,5%

V1
H
P
K

Lejtbeton

Vasbeton födém

kivitelezési hőmérséklet
>-10 °C

ISO-LINE MONÓ
Elast

V1

Rögzítés
Mechanikai

H

(Hőszigetelés)

P

(Páratechnikai réteg)

Lépésálló kőzetgyapot, vagy EPS hab két rétegben hőtechnikai méretezés
alapján
ISO-LINE Párastop AL-4

K

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

1.3

1.4 Új, nem járható, egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő,
mechanikai rögzítéső bitumenes lemez szigeteléssel, beton
födémen, kızetgyapot/EPS hab/ISO-ROLL hıszigeteléssel
Szerkezet és lejtés
A vasbeton födém, illetve a lejtést adó beton felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A
lejtés minimumát az összemetszıdésekben ajánlatos tartani, a felületeken a lejtés
értelemszerően nagyobb. A vápákban megengedett az 1 % lejtés is, azonban a
csekély lejtés miatt a vízmegállásra, illetve a tócsákra mindenképpen számítani kell.
Páravédelem
A párafékezı réteg minıségét a belsı tér hımérséklete és páratartalma alapján kell
kiválasztani, egyben figyelemmel kell lenni a rétegfelépítés építéstechnológiai
követelményeire is. A párafékezı réteget össze kell ragasztani, a szegélyek mentén
fel kell hajtani, párazáró tömítéssel kell lezárni. Az áttöréseket a rétegbe párazáró
módon be kell szabni.
Gıznyomás-levezetés
A mechanikai rögzítés azért is elınyös, mert a csapadékvíz-szigetelés nincs teljes
felületen lehegesztve az alatta lévı hıszigetelésre, ezért az esetleges gıznyomás
miatt a nyomás el tud oszlani és a páraszellızıkig el tud jutni.
Hıszigetelés
A hıszigetelés vastagságát épületfizikai méretezéssel kell megállapítani. A számítás
során a belsı tér téli és nyári energetikai szempontjait, valamint az épületszerkezetek
páralecsapódás elleni védelmét kell figyelembe venni. Ha a méretezés alapján a
hıszigetelés vastagsága nagyobb, mint 12 cm, akkor lépcsıs élképzéssel, vagy két
rétegben, rétegenkénti hézageltolással és kötésben kell készíteni
Csapadékvíz-szigetelés
A tetı igénybevételi fokozatának megfelelıen kell kiválasztani a rétegrend anyagait.
A jobb minıségő csapadékvíz-szigetelıanyagok alkalmazása ott elınyös, ahol az
aljzat mozgásai illetve a tetıre kerülı gépészeti felépítmények rendszeres
karbantartása miatt nagyobb mechanikai igénybevétel érheti a csapadékvíz elleni
szigetelést. (lásd ÉMSZ Irányelvek 4.2./5.)
Az elsı réteg elhelyezését, rögzítését, illetve a toldások és átfedések
összehegesztését követıen a szegélyek mentén az ékelemet és a lezárásokat két
réteggel mielıbb vízhatlanul el kell készíteni.
A csapadékvíz-szigetelés zárórétegét fél tekercs szélességő eltolással kell
lángolvasztással felületfolytonosan - légzárványoktól mentesen - lehegeszteni.
Rögzítés
Az egész rétegrendet mechanikailag kell rögzíteni, viszont a tetıfelület szélsı és
sarokmezıjében kiegészítı mechanikai rögzítést is kell alkalmazni. A mechanikai
rögzítést az ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei 8.5 pontja
alapján kell megtervezni és kivitelezni. A tetıszéleken és a sarokmezıkben a
nagyobb szélerık miatti többletrögzítésekkel kell számolni. A mechanikai rögzítést
csak az alátétréteg átfedései alatt, vagy ha az ott nem lehetséges, külön bitumenes
lemez folttal leragasztva lehet készíteni.
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BETON FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
MECHANIKAI RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL
Min 2,5%

V1
V2
H
P
K

Lejtbeton

Vasbeton födém

V1

(záró réteg)

kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>+0 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

ISO-LINE PALA
C 5,5 Plast

ISO-LINE PALA
C 4,5 Plast

ISO-LINE PALA
C 5,0 Plast

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE FIX 3,5

V2

VAGY

(alsó réteg)

ISO-ROLL Speciál

kivitelezési hőm.
>-10 °C

Rögzítés

ISO-LINE STAR 4,5
Hegesztéssel
Elast
ISO-LINE FIX 4,5
Elast

Mechanikai

H

(Hőszigetelés)

P

(Páratechnikai réteg)

Lépésálló kőzetgyapot, EPS hab két rétegben, vagy EPS hab+ISO-ROLL
hőtechnikai méretezés alapján
ISO-LINE Párastop AL-4

K

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

1.4

1.5 Új, nem járható, egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő,
leterheléses rögzítéső, bitumenes lemez szigeteléssel, beton
födémen, kızetgyapot/EPS hab/ISO-ROLL hıszigeteléssel
Szerkezet és lejtés
A vasbeton födém, illetve a lejtést adó beton felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A
lejtés minimumát az összemetszıdésekben ajánlatos tartani, a felületeken a lejtés
értelemszerően nagyobb. A vápákban megengedett az 1 % lejtés is, azonban a
csekély lejtés miatt a vízmegállásra, illetve a tócsákra mindenképpen számítani kell.
Páravédelem
A párafékezı réteg minıségét a belsı tér hımérséklete és páratartalma alapján kell
kiválasztani, egyben figyelemmel kell lenni a rétegfelépítés építéstechnológiai
követelményeire is. A párafékezı réteget össze kell ragasztani, a szegélyek mentén
fel kell hajtani, párazáró tömítéssel kell lezárni. Az áttöréseket a rétegbe párazáró
módon be kell szabni.
Gıznyomás-levezetés
A leterheléses rögzítés azért is elınyös, mert a csapadékvíz-szigetelés nincs teljes
felületen lehegesztve az alatta lévı hıszigetelésre, ezért az esetleges gıznyomás
miatt a nyomás el tud oszlani és a páraszellızıkig el tud jutni.
Hıszigetelés
A hıszigetelés vastagságát épületfizikai méretezéssel kell megállapítani. A számítás
során a belsı tér téli és nyári energetikai szempontjait, valamint az épületszerkezetek
páralecsapódás elleni védelmét kell figyelembe venni. Ha a méretezés alapján a
hıszigetelés vastagsága nagyobb, mint 12 cm, akkor lépcsıs élképzéssel, vagy két
rétegben, rétegenkénti hézageltolással és kötésben kell készíteni
Csapadékvíz-szigetelés
A tetı igénybevételi fokozatának megfelelıen kell kiválasztani a rétegrend anyagait.
A jobb minıségő csapadékvíz-szigetelıanyagok alkalmazása ott elınyös, ahol az
aljzat mozgásai illetve a tetıre kerülı gépészeti felépítmények rendszeres
karbantartása miatt nagyobb mechanikai igénybevétel érheti a csapadékvíz elleni
szigetelést. (lásd ÉMSZ Irányelvek 4.2./5.) Az elsı réteg elhelyezését, rögzítését,
illetve a toldások és átfedések összehegesztését követıen a szegélyek mentén az
ékelemet és a lezárásokat két réteggel mielıbb vízhatlanul el kell készíteni. A
csapadékvíz-szigetelés zárórétegét fél tekercs szélességő eltolással kell
lángolvasztással felületfolytonosan - légzárványoktól mentesen - lehegeszteni.
Rögzítés
Az egész rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A leterhelést Ø16-32 mm mérető
mosott, gömbölyő szemő kaviccsal kell készíteni. A leterhelı réteg vastagsága
legalább 5 cm legyen. A többlet szélerık miatt a tetıszéleken és a sarokmezıben
50x50x5 cm-es fagyálló beton járólap, legalább 1 cm vastag mőanyag alátét
zsámolyokon alkalmazható. A 8 m feletti attika nélküli lapos tetın, általában a szélsı
és sarokmezıben, valamint a 20 méter feletti párkánymagasságú épületeken kavics
helyett csak járólapos leterhelést lehet alkalmazni. (ÉMSZ Tetıszigetelések
Tervezési és Kivitelezési Irányelvei 8.3). Szegélyek mentén és sarokmezıben
(elhúzódás ellen) 4/7 db/m2 kiegészítı mechanikai rögzítésre is szükség van.
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BETON FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
LETERHELÉSES RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL
Min 2,5%

L
E
V1
V2
H
P
K

Lejtbeton

Vasbeton födém

kivitelezési hőm.
>+5 °C

V1

(záró réteg)

ISO-LINE FIX 4,5 ISO-LINE FIX 4,5
Plast
ISO-LINE FIX 3,5

V2

kivitelezési hőm.
>+0 °C

VAGY

(alsó réteg)

ISO-ROLL Speciál

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

Hegesztéssel

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

Ragasztással

Rögzítés

L
E
H

(Leterhelés)

Kavics leterhelés vagy 50×50×5 cm Beton járdalap

(Elválasztó réteg)

Védő elválasztó réteg

(Hőszigetelés)

P

(Páratechnikai réteg)

Lépésálló kőzetgyapot, EPS hab két rétegben, vagy EPS hab+ISO-ROLL
hőtechnikai méretezés alapján
ISO-LINE Párastop AL-4

K

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

1.5

1.5.1 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot/EPS hab/ISO-ROLL
hıszigeteléssel, kavics leterheléssel vagy beton járólap burkolattal
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.5 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szegélyezésnél az elsı szigetelı réteget legalább 5-6 cm-re kell felhajtani. Az
attika és a falszegély mentén a jelölt ékelemeket el kell helyezni, rögzítésük a
bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását követıen az olvadékba
ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik. Az ékelemet mielıbb le kell zárni egy
33 cm-es erısítı-vértezı réteggel, amelyet az ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni.
Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással történik és célszerő itt mechanikai
rögzítést is alkalmazni. A szigetelés zárórétegét erre kell rávezetni. A szegélyezés
lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet attika esetén a
falkoronára is rá kell vezetni.
Bádogos szerkezetek
Az attika kétféle lefedéső lehet. Vagy kétvízorros fallefedés készül a kiválasztott
anyagú fémlemezbıl, szakszerő dilatálással és a homlokzati sík elé 3 cm kiállással,
illetve (az épületmagasság függvényében) 5-8-10 cm takarással. De lehetıség van
egy rögzítıszegélyre készített fémlemez szegélyre történı szigetelés felvezetéssel
az attikát vízhatlanul lezárni.
Leterhelés-burkolat
A leterhelést legalább 5 cm Ø16-32 mm-es mosott, gömbölyő szemő kaviccsal kell
készíteni. A 8 m feletti attika nélküli lapos tetın, általában a szélsı és sarokmezıben
és 20 méter feletti párkánymagasságú épületeken kavics helyett csak járólapos leterhelést lehet alkalmazni. (ÉMSZ Irányelvek 8.3 pontja) A leterhelést, mint burkolatot
50x50x50 cm-es fagyálló beton járólapokkal kell készíteni, ezeket legalább 4-5 cm
vastag, 5-8 mm szemmérető, bazaltzúzalék ágyazatra kell fektetni. Az ágyazat lehet
változó vastagságú, ezzel a változó lejtésviszonyokat jól ki lehet egyenlíteni.
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BETON FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
LETERHELÉSES RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

ATTIKA KIALAKÍTÁSA

5%
Korcolt fémlemez attika lefedés

5
3

3

HŐSZIGETELÉS ÉS HOMLOKZATKÉPZÉS

Kasírozott hőszigetelés
Erősítő betét - 33 cm
(azonos az alsó réteg anyagával)
ISO-ÉK
10

min.5cm
10
Páratechnikai réteg

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

1.5 SZERINT

1.5.1

1.5.2 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot/EPS hab/ISO-ROLL
hıszigeteléssel, kavics leterheléssel vagy beton járólap burkolattal
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.5 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szegélyezésnél az elsı szigetelı réteget legalább 5-6 cm-re kell felhajtani. Az
attika és a falszegély mentén a jelölt ékelemeket el kell helyezni, rögzítésük a
bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását követıen az olvadékba
ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik. Az ékelemet mielıbb le kell zárni egy
33 cm-es erısítı-vértezı réteggel, amelyet az ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni.
Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással történik és célszerő itt mechanikai
rögzítést is alkalmazni. A szigetelés zárórétegét erre kell rávezetni. A szegélyezés
lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet attika esetén a
falkoronára is rá kell vezetni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
készült, legalább 5 cm vízorral hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz
történı rögzítését átlagosan 20-25 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
Leterhelés-burkolat
A leterhelést 16-32 mm mérető mosott, gömbölyő szemő kaviccsal kell készíteni,
vastagsága legalább 5 cm legyen. A 8 m feletti attika nélküli lapos tetın, általában a
szélsı és sarok-mezıben, valamint a 20 méter feletti párkánymagasságú épületeken
kavics helyett csak járólapos leterhelést lehet alkalmazni. (ÉMSZ Tetıszigetelések
Tervezési és Kivitelezési Irányelvei 8.3 pontja) A leterhelést, mint burkolatot
50x50x50 cm-es fagyálló beton járólapokkal kell készíteni, ezeket legalább 4-5 cm
vastag, 5-8 mm szemmérető, bazaltzúzalék ágyazatra kell fektetni. Az ágyazat lehet
változó vastagságú, ezzel a változó lejtésviszonyokat jól ki lehet egyenlíteni.

ÚJ, EGYHÉJÚ, NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ

®

BETON FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
LETERHELÉSES RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Falburkolat
Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Vízvető fémlemez profil
~5 cm
Kasírozott hőszigetelés

Erősítő betét - 33 cm
(azonos az alsó réteg anyagával)
10
ISO-ÉK

min.5cm

10

Páratechnikai réteg

LEJTBETON

VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

1.5 SZERINT

1.5.2

1.5.3 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot/EPS hab/ISO-ROLL
hıszigeteléssel, kavics leterheléssel vagy beton járólap burkolattal
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.5 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
Az ereszszegély mentén a szigetelés fogadásra alkalmas bádogos szegélyeket kell
szakszerően elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell rávezetni, egyidejőleg
lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. Az elsı réteg szegélyezését 25 cm-es
vértezı sávval kell készíteni, amelyet a bádogos szegélyre 12-15 cm-re rá kell
vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A csapadékvíz
elleni szigetelés záró rétegét a vértezı sávon túl kb. 12 cm-re rá kell vezetni és a
bádogos szerkezetre az elıbb említett módon gondosan rá kell ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére szakszerően kialakított bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre horganyzott acéllemez, rézlemez
vagy horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs mozgásokat megengedı
módon, elıírás szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva. A bádogos szegélyt
átszögezni tilos.
Leterhelés-burkolat
A leterhelést 16-32 mm mérető mosott, gömbölyő szemő kaviccsal kell készíteni,
vastagsága legalább 5 cm legyen. A 8 m feletti attika nélküli lapos tetın, általában a
szélsı és sarok-mezıben, valamint a 20 méter feletti párkánymagasságú épületeken
kavics helyett csak járólapos leterhelést lehet alkalmazni. (ÉMSZ Tetıszigetelések
Tervezési és Kivitelezési Irányelvei 8.3 pontja) A leterhelést, mint burkolatot
50x50x50 cm-es fagyálló beton járólapokkal kell készíteni, ezeket legalább 4-5 cm
vastag, 5-8 mm szemmérető, bazaltzúzalék ágyazatra kell fektetni. Az ágyazat lehet
változó vastagságú, ezzel a változó lejtésviszonyokat jól ki lehet egyenlíteni.

ÚJ, EGYHÉJÚ, NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ

®

BETON FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
LETERHELÉSES RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL
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Fémlemez függőeresz csatorna
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély
Horganyzott acéllemez ereszszegély
Erősítő sáv - 25 cm
(azonos az alsó réteg anyagával)
~12

25

min.2,5%

25

~5
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LEJTBETON

VASBETON SZERKEZET

XPS hab hőszig.

Bitumenes kellősítés

Impregnált fa palló
Bevonatolt acéllemez takaróprofil

RÉTEGREND:

1.5 SZERINT

1.5.3

1.5.4 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot/EPS hab/ISO-ROLL
hıszigeteléssel, kavics leterheléssel vagy beton járólap burkolattal
OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.5 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
Az orom szegély mentén a szigetelést teljes rétegszámban el kell készíteni. Az elsı
réteg szegélyezését külön 25 cm-es vértezı sávval kell készíteni, amelyet az eredeti
szigetelésre 10 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell
rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés záró rétegét a vértezı sávra 10 cm-t rá kell
vezetni. A bádogos szerkezetet el kell készíteni és a záróréteggel azonos
takarósávval 10+10 cm takarással kell szegélyezni.
Bádogos szerkezetek
Az orom szegélyezésére szakszerően kialakított bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre választás szerint horganyzott
acéllemez, rézlemez vagy horganylemez szegélyt kell elhelyezni, a dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabvány szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos orom-szegélyt átszögezni tilos.
Leterhelés-burkolat
A leterhelést 16-32 mm mérető mosott, gömbölyő szemő kaviccsal kell készíteni,
vastagsága legalább 5 cm legyen. A 8 m feletti attika nélküli lapos tetın, általában a
szélsı és sarok-mezıben, valamint a 20 méter feletti párkánymagasságú épületeken
kavics helyett csak járólapos leterhelést lehet alkalmazni. (ÉMSZ Tetıszigetelések
Tervezési és Kivitelezési Irányelvei 8.3 pontja) A leterhelést, mint burkolatot
50x50x50 cm-es fagyálló beton járólapokkal kell készíteni, ezeket legalább 4-5 cm
vastag, 5-8 mm szemmérető, bazaltzúzalék ágyazatra kell fektetni. Az ágyazat lehet
változó vastagságú, ezzel a változó lejtésviszonyokat jól ki lehet egyenlíteni.
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Horganyzott acéllemez oromszegély
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély
Erősítő sáv - 25 cm
(azonos az alsó réteg anyagával)

Takarósáv
15
25
10
>5
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Bitumenes kellősítés

Impregnált fa pallók
Bevonatolt acéllemez takaróprofil

RÉTEGREND:

1.5 SZERINT

1.5.4

1.5.5 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot/EPS hab/ISO-ROLL
hıszigeteléssel, kavics leterheléssel vagy beton járólap burkolattal
PÁRASZELLİZİ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.5 ajánlása szerint
A páraszellızık kiosztása
Az épületfizikai számítástól, illetve a tetı alatti helyiségek páraterhelésétıl, függıen a
tetıfelületen szükség van páraszellızık beépítésére. Elegendı lehet 36-49 m2-ként
1-1 páraszellızı beépítése, de minden esetben a tervezı határozza meg a kiosztást.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Gıznyomás-levezetés, kiszellızés
A gıznyomás levezetés megoldása a tetı rétegfelépítésétıl és rögzítési módjától
függıen változhat. Ha kızetgyapot lemez hıszigetelés kerül beépítésre, akkor abban
a pára eljut a páraszellızıkig, ezért külön gıznyomást levezetı réteg beépítése nem
szükséges. Ha a hıszigetelés polisztirol hab táblákkal történik, akkor (új tetık
esetén) külön gıznyomást levezetı réteg többnyire nem szükséges a pára vízszintes
irányú vezetéséhez, a nyomáskiegyenlítéshez, de sok esetben ajánlott filcréteget is
alkalmazni. Az ISO-ROLL páravezetı csatornái alkalmasak a nyomáskiegyenlítésre
és a pára kiszellızıkhöz történı elvezetésére.
Szegélyezés
Ha a páraszellızı EPDM anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy
talpmérettel egyezı hegeszthetı modifikált bitumenes alátétlemezt elhelyezni,
leragasztani és annak felületét lánggal megolvasztva a páraszellızı idomot abba
beleragasztani. Elızetesen a párakiszellızést biztosító 70 mm-es átmérıjő lyukat el
kell készíteni, a szigetelés rétegeinek átvágása után, egészen a hıszigetelésig.
A szegélyezésnél egy a záróréteggel azonos és középen kb. 50 mm-es lyukkal
ellátott, modifikált bitumenes lemezgallért kell felmelegítve a kiszellızı csövére
húzni, majd azt a csapadékvíz elleni szigetelés felületére vízhatlanul kell
lángolvasztással leragasztani.
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PÁRASZELLŐZŐ BEÉPÍTÉSE
45/45 cm

Páraszellőző idom
ISO-BIT kitt
Bitumen lemez lehegesztve
45x45 cm v. Ø45 cm
gallér
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RÉTEGREND:

1.5 SZERINT

1.5.5

1.5.6 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot/EPS hab/ISO-ROLL
hıszigeteléssel, kavics leterheléssel vagy beton járólap burkolattal
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.5 ajánlása szerint
Az összefolyók kiosztása
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján legyenek, az áttörésektıl (attikától és
falaktól) legalább 50 cm-re kerüljenek. A tetı nagyságától függetlenül a tetıfelületen
legalább két összefolyót vagy egy összefolyót és egy biztonsági túlfolyót kell
elhelyezni. Az összefolyókat olyan kivehetı, tisztítható lombkosárral kell ellátni,
amely a vízelvezetést nem akadályozza.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. A
párafékezı lemezt a kétrészes összefolyó alsó idomának gallérjához kell
(hegesztéssel) ragasztással rögzíteni.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt rögzítésekkel
(mechanikai, leterhelés) történik. A hıszigetelésnek, az összefolyó környezetében 12 cm-el vékonyabbnak kell lennie, és legalább 5 % lejtéssel kell készülnie, az
átmenetnél ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz
elfolyását ne akadályozzák.
Szegélyezés
Ha az összefolyó EPDM anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy
80/80 cm-es hegeszthetı bitumenes alátétlemezt elhelyezni és annak felületét
lánggal megolvasztva az összefolyó idomot abba beleragasztani. Az összefolyót
általában mechanikai rögzítéssel is meg kell fogni.
A szegélyezésnél a szigetelés mindkét rétegét az összefolyó gallérjára rá kell vezetni
és ott vízhatlanul lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. Elızetesen célszerő az
összefolyó gallér felületére egy hulladék bitumenes lemezrıl leolvasztott bitumenréteget kenni a tapadás elısegítésére. A szigetelés elsı rétegét az összefolyó
peremére vízhatlanul min.6-8 cm-t rá kell hegeszteni. A záróréteget úgy kell
készíteni, hogy az elsı rétegen túl az összefolyó peremére még legalább 8-10 cm-t
rátakarjon. Elfogadott megoldás, hogy az elsı csapadékvíz-szigetelı réteget az
összefolyó gallérjára teljesen rávezetik, lángolvasztással ráragasztják, majd a
záróréteget erre teljes felületen lángolvasztással hegesztik.
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Besüllyesztés 80/80 cm
lombkosár
Tetőösszefolyó idom

min.2,5%

ablakos lemez
(azonos az alsó réteg anyagával)
alátét lemez
(azonos az alsó réteg anyagával)

5%
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VASBETON SZERKEZET
Páratechnikai réteg

RÉTEGREND:

hőszigetelés lejtésbe
vágva
Bitumenes kellősítés

1.5 SZERINT

1.5.6

1.5.7 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot/EPS hab/ISO-ROLL
hıszigeteléssel, kavics leterheléssel vagy beton járólap burkolattal
CSİÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.5 ajánlása szerint
A csıáttörések kiosztása
Az épületek csatornáinak és a vizes helyiségek elrendezésétıl függıen a tetıt bárhol
áttörhetik a csatornaszellızı csövek. Az épületgépészet igényétıl függıen más csıáttörések is készülhetnek. Ezeket úgy kell elhelyezni, hogy a falaktól és a
felépítményektıl legalább 40 cm tengelytávolságra legyenek.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás, illetve a választott rétegrend, szerinti
termékbıl kell készíteni, de mindenképpen tömített toldásokkal. Csıáttörés és más
átvezetések (pl. légcsatornák, tetıventillátorok) mentén párazárat kell készíteni kb.
10-15 cm szélességben. A párafékezı réteget a csıáttörés átvezetésére szolgáló
peremes csıcsonkhoz kell vezetni, ott ragasztással tömíteni és rögzíteni kell. A
csıcsonk és a haszoncsı közötti hézagot párazáró módon tömíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A szigetelés elsı rétegét egy külön kiszabott az alátétréteg anyagával azonos sávval
kell csatlakoztatni a csıáttöréshez. A szigetelés zárórétegét erre a szegélyezésre kell
ráhegeszteni, lehetıleg úgy, hogy a csıátmérınél kissé szőkebb kivágással a csıre
rászoruljon. Ehhez külön darabot érdemes alkalmazni, meg kell melegíteni és a
csıre úgy kell ráhúzni. A csı körül egy szegélyezésre is szükség van. Egy, a
csıkerületénél némileg hosszabb, zárólemez sávot kell leszabni és alját bevagdosva
rózsásan kiterítve lehegeszteni. A csıátmérıtıl függıen szükség lehet ennek a
szegélynek a megkettızésére is.
A szigetelés felvezetéseket minden esetben csıbilincs szorítással kell megóvni az
esetleges lecsúszástól. A csıbilincs és a szigetelés csatlakozásánál külön ISO-BIT
tömítést is javasolunk alkalmazni.
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CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
>100 mm

Haszoncső

Vízvető gallér
ISO-BIT kitt

min. 20 cm

Szorítóbilincs
Védőcső
szegélyezés (azonos az
alsó réteg anyagával)

~6
10

10

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET
Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:
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1.5 SZERINT

1.5.7

1.5.8 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot/EPS hab/ISO-ROLL
hıszigeteléssel, kavics leterheléssel vagy beton járólap burkolattal
DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.5 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha
közvetlenül erre kerül a szigetelés, - bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére oldószeres vagy emulziós alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A dilatációs szerkezetet horganyzott acéllemez idomból élhajlítással lehet elkészíteni.
Ezt az idomot az aljzatszerkezethez kell rögzíteni, egymástól kb. 4-5 cm távolságra.
A szegélyezésnél a szigetelést a dilatációs idomig kell vezetni. Az ékelemeket el kell
helyezni, rögzítésük a bitumenes lemez felületének lánggal történı megolvasztását
követıen az olvadékba ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik. Az ékelemet
mielıbb le kell zárni egy réteggel, amelyet az ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. A
szigetelés záró rétegét erre kell rávezetni. A szegélyezés lezárása külön zárólemez
szegélyezı sávval történik, amelyet a fémlemez teljes magasságáig kell felvezetni.
Bádogos szerkezetek
A dilatáció lezárása egy élhajlítással készülı horganyzott acéllemez elemmel
történik. Ennek kialakítása olyan (csak egyik oldalán rögzített), hogy az esetleges
mozgások ne károsíthassák. A dilatáció másik oldalán a szigetelést külön élhajlított
fémlemez szorító profillal kell megfogni a lecsúszás ellen. A dilatációs elemek között
összenyomható (laza) kızetgyapot hıszigetelı sáv betétet kell elhelyezni a
hıhídhatás mérséklésére.
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6.5-7

min.2,5%

min. 20 cm

~8

Horg.ac.lemez idom
élhajlítással ~20cm kit.sz.
Horg.ac.lemez idom
élhajlítással

ISO-ÉK

Kőzetgyapot hőszigetelés

min.2,5%

erősítő betét
(azonos az alsó réteg anyagával)

10

10

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET
Páratechnikai réteg

RÉTEGREND:

Bitumenes kellősítés

1.5 SZERINT

1.5.8

1.5.9 Új egyenes rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot/EPS hab/ISO-ROLL
hıszigeteléssel, kavics leterheléssel vagy beton járólap burkolattal
SÍKBANI DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.5 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A lábazati téglafalakat csak dörzsölni szabad, vakolni nem. A
beton, a vakolt, vagy dörzsölt tégla felületeket, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. Az attika és
más szegélyek, a falsík mentén, a párafékezı lemezt legalább a hıszigetelés felsı
síkjáig felvezetni és ott ragasztással rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A dilatációnál a tetısíki szigetelést meg kell szakítani. Az alátétlemezre az
ITALPROFILI ELASTIC dilatációs sávját, annak lángolvasztásos ragasztásával kell
elhelyezni. A dilatáció mentén hosszában legalább 4 cm-es POLIFOAM csıhéj
elemmel lírát kell képezni. Ezen a szigetelés elsı rétegéhez csatlakozó takarósávot
kell kivitelezni, lángolvasztással hegesztve. A dilatációs sávra a záróréteg 10-10 cm
átfedéssel csatlakozzon. Az egész dilatáció lezárására a záróréteg anyagával
megegyezı lefedısáv készüljön, lángolvasztással teljes felületen hegesztve. Ez a
sáv nem hosszában, hanem keresztirányban szabott sávokból készül, egymáshoz és
a záróréteghez 10 cm-es toldásokkal, átfedésekkel vízhatlanul kapcsolva.
Leterhelés-burkolat
A leterhelést 16-32 mm mérető mosott, gömbölyő szemő kaviccsal kell készíteni,
vastagsága legalább 5 cm legyen. A 8 m feletti attika nélküli lapos tetın, általában a
szélsı és sarok-mezıben, a dilatációk mentén, valamint a 20 méter feletti párkánymagasságú épületeken kavics helyett csak járólapos leterhelést lehet alkalmazni. A
leterhelést, mint burkolatot 50x50x50 cm-es fagyálló beton járólapokkal kell készíteni,
ezeket legalább 4-5 cm vastag, 5-8 mm szemmérető, bazaltzúzalék ágyazatra kell
fektetni. Az ágyazat lehet változó vastagságú, ezzel a változó lejtésviszonyokat jól ki
lehet egyenlíteni.
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ELASTIKUS
DILATÁCIÓS CSÍK
LEFEDŐ SÁV
min.2,5%

Ø 4 cm CSŐHÉJ
10

10

TAKARÓ SÁV
ISO-LINE NEGRO C 4,5 Plast vagy
ISO-LINE PES 4,5 Elast
min.2,5%
10
10

LEJTBETON
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Bitumenes kellősítés

Kőzetgyapot kitöltés

RÉTEGREND:

1.5 SZERINT

1.5.9

1.5.10 Új egyenes rétegrendő melegtetı, kétrétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, kızetgyapot/EPS hab/ISO-ROLL
hıszigeteléssel, kavics leterheléssel vagy beton járólap burkolattal
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.5 ajánlása szerint
Aljzat
A csapadékvíz-szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető, megfelelı szilárdságú és
lejtéső legyen. A függıleges aljzatokat és lábazatokat - a hıhíd elkerülésére hıszigetelni célszerő. A felülvilágító lábazatát, ha közvetlenül erre kerül a szigetelés,
- bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére - oldószeres vagy emulziós
alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni.
Páravédelem
A páravédelmi réteget az épületfizikai számítás - illetve a választott rétegrend szerinti termékbıl kell készíteni, de mindenképpen párazáró toldásokkal. A
felülvilágító mentén a párafékezı lemezt a hıszigetelés felsı síkjáig felvezetni és a
fakereten rögzíteni kell.
Hıszigetelés
A méretezett vastagságú hıszigetelı táblákat szorosan és kötésben kell a
tetıfelületen elhelyezni. Két rétegsor esetén az egymás feletti rétegeket eltolt
hézagosztással kell elhelyezni. A hıszigetelés rögzítése a rétegrendben elıírt
rögzítésekkel (ragasztás, mechanikai, leterhelés) történik.
Szegélyezés
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni. A szegélyezésnél a szigetelést a lábazatra kell felvezetni. (Elfogadott az a
megoldás is, amikor az elkészült alátétrétegre kerül a felülvilágító lábazata). A
szegélyt mielıbb le kell zárni egy (az alátétréteggel azonos) réteggel, amelyet a
tetısík fölé legalább 15-20 cm-re kell a lábazatra felvezetni. Vigyázat, a lábazat hıre
(lángra) érzékeny. Ezért a szegélyezı szigetelı lemezt a tetıfelületen kell meglágyítani és visszafordítva a lábazatra ragasztani. A szigetelés záró rétegét erre kell
rávezetni. A szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval történik,
amelyet a felülvilágító lábazat teljes magasságáig kell felvezetni, a tetısíkra legalább
10-12 cm-re kell rávezetni, lángolvasztással ragasztani.
A felülvilágító beépítése
A felülvilágító alá impregnált fakeretet kell beépíteni. A felülvilágító lábazatának
kellısítését a bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére oldószeres alapozó
bevonattal kell ellátni. A felülvilágító kupolákat csak a szigetelés-csatlakozás
elkészülte után szabad beépíteni, mert a lángolvasztásos ragasztás során
megsérülhetnek. A födémnek, a kupola belsı oldala menti, esztétikus lezárását
építész terv szerint lehet megoldani. Ez készülhet mővi bevonatos horganyzott
acéllemezbıl, méretre vágott és hajlított lezáró burkolatként.
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Felülvilágító kupola

Fémlemez rögzítő profil

min. 20 max. 30 cm

Felülvilágító lábazata
ISO-LINE PALA C 4,5 Plast vagy
ISO-LINE STAR 4,5 Elast

min.10cm

LINDAB lemez
Impregnált fakeret

XPS hab hőszigetelés
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Csapadékvíz elleni szigetelések fordított rétegrendben, vasbeton
födémen, kavics leterheléses, nem járható rétegrendben
Alkalmazási feltételek
Az ISO-LINE ZRT. által gyártott és forgalmazott bitumenes lemezek alkalmazásánál a
tetőfelületek minimális lejtése:
 Ha a csapadékvíz-szigetelés aljzata a lejtést adó beton: legalább 2 %
 Ha a csapadékvíz-szigetelés aljzata a hőszigetelés: legalább 2,5 %
 De a vápában (tetőfelületek összemetsződésében) legalább 1% legyen.
Az ISO-LINE csapadékvíz-szigetelés készülhet egy és két rétegben. Viszont az egyrétegű
szigetelés kizárólag erre kifejlesztett termék lehet, a két rétegű szigetelések bármelyike
alkalmatlan egy rétegben.
A csapadékvíz-szigeteléseket - az igénybevételi fokozatokat is figyelembe véve - az
alábbiak szerint kell kiválasztani.
A tetőszigeteléseket és az ott alkalmazott anyagokat úgy kell megtervezni, hogy legalább a
szigetelés tervezett élettartamán belül az igénybevételeknek biztonsággal megfeleljen és a
vízhatlanság követelményét tartósan kielégítse. A vízhatlanság kritériuma mellett biztosítania kell
a tetőszerkezet megfelelő épületfizikai működését is.
Az ÉMSZ irányelvekben részletezett igénybevételi szintek függvényében kell a TERVEZŐ-nek
kialakítania a szigetelés biztonságos megoldását, az alkalmazott anyagok teljesítménye,
tulajdonságai és rétegszáma függvényében.
A tetőszigetelések igénybevételi szintje, a terhelési osztályozás értelmében (ÉMSZ
Irányelvek):
HATÁSOK
Fokozott hőmérsékleti
Mérsékelt hőmérsékleti

Fokozott
mechanikai
I. A.
I. B.

Mérsékelt
mechanikai
II. A.
II. B.

A csapadékvíz-szigetelés teljesítményének és biztonságának megtervezésekor a TERVEZŐ-nek
figyelembe kell vennie a vállalt kockázatot is, a szigetelés megkívánt élettartama, a védett
épület/szerkezet funkciója, a szigetelés helyzete (hozzáférhetősége) függvényében.
A csapadékvíz-szigetelések megtervezésekor a legmagasabb ( I. A. ) igénybevételi szintet kell
figyelembe venni, ha a szigetelés nehéz felületvédelem nélkül készül, hőszigetelő táblás aljzatra,
vagy építőlemez (illetve deszka) aljzatra kivitelezik.
A legmagasabb ( I. A. ) igénybevételi szintet kell figyelembe venni a szigetelt lábazatok, attikák és
egyéb felépítmény-csatlakozások (felhajtások) szigetelésre nézve is.
Az alábbi szerkezetkialakítási-tervezési alapelveket kell betartani
A vízszigetelés aljzata lépésszilárd, tartósan térfogatállandó, és lejtésben kialakított legyen. A tető
hajlásszögét (lejtését) a minimális érték fölött érdemes meghatározni, ez hőszigetelő táblás aljzat
esetében legalább 2,5 %, lejtést adó beton aljzatnál 2%, de deszka ajzat esetén 4%. Belső
vízelvezetés, pontralejtés esetén a minimális lejtést a tetőhajlatokban kell biztosítani, így a
tetőfelületek lejtése értelemszerűen ennél nagyobb. A tetőfödémek lejtését úgy kell
megtervezni, hogy a szerkezet teljes terhelés alatti maximális lehajlása esetén is biztosított
legyen a tervezett minimális mértékű lejtés. Vigyázat! Ez azt jelenti, hogy a tetőfödémek
esetén figyelembe kell venni annak megengedett l/200 lehajlását is! Eredő lejtésként kell
értelmezni a minimális értéket. Ebből következően a tetőalaprajzra írt lejtések (geometriai
lejtés) legalább 3,50% értékűek legyenek!!
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A jelentős lehajlású szerkezetek esetében / TT-panel, könnyűszerkezet, stb / a födém és az
attikák, szegélyek kapcsolatát a tetőfödémmel együttdolgozóan kell kialakítani, szükség esetén
vendégfallal.
A csapadékvíz-szigetelés közvetlen beton aljzatát dilatációs, illetve osztóhézagokkal kell
tervezni, legfeljebb 16,0 m2-ként, közel négyzetes alakban. A zsugorodási osztóhézagokat
mezőben legalább az aljzatbeton felső 2/3-ában, a dilatációs hézagokat teljes rétegvastagságban
a csatlakozó függőleges szerkezetek mentén minden esetben összenyomható rugalmas
anyaggal kitöltve kell tervezni.
A tetőösszefolyókat a tetőfelület mélypontjain kell elhelyezni, méretüket és kiosztásukat az MSZ
04.134 előírás követelményeit kielégítve kell megtervezni. A tetőösszefolyókat a felépítményektől
és a szigetelést áttörő egyéb szerkezetektől legalább 50 cm-re kell elhelyezni. Az összefolyók
körüli területet a tetősíkhoz viszonyítva 5% lejtéssel, vagy 1-2 cm besüllyesztéssel kell kivitelezni.
Egy gravitációs lefolyóval "kiszolgálható" tetőfelület nagysága legfeljebb 300 m2 lehet. Belső
vízelvezetés esetén egy önálló tetőszakaszt legalább egy összefolyóval és egy biztonsági
túlfolyóval kell tervezni. A tetőn a vízelvezetés útja lehetőleg 12 m-nél hosszabb ne legyen,
útjában felépítmény ne álljon, vagy ha áll is, az elfolyó vízzel akadálytalan megkerülését
biztosítani kell (lejtések kellenek).
Nem járható lapostetők kialakítása, rögzítése szélerők ellen
Az épületek valamennyi térelhatároló felülete szélszívásnak és szélnyomásnak van kitéve.
Lapostetők esetében elsősorban a szélszívás jelent veszélyes igénybevételt, főként azért, mert
nem egyenletes eloszlású (a tetőszéleken és sarkokon jóval erősebb, mint a közbenső
tetőszakaszon). 2010 január 1-től az MSZ EN 1991-1-4 alapján kell a szélterhelést számítani,
az EUROCODE alapján. Mértéke függ az épület magasságától, a párkánymagasságtól, a
környező beépítéstől. Erre nézve az ÉMSZ Tetőszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelv 8.
pontja is ad tájékoztatást.
A tetőszigetelések tervezésénél a szél szívóhatását figyelembe kell venni. 2010 január 1-től
az MSZ EN 1991-1-4 alapján kell a szélterhelést számítani, az EUROCODE alapján.
A szélszívási értékeket segítségként, tervezők számára, az alábbi táblázatban megadjuk:
A tetőszegély magassága
a rendezett terepszinthez
képest
8 m-ig
8 m és 20 m között
20 m felett

Belső mező
Kg / m2
45 (90*)
75

Leterhelés mértéke
Szélső sáv
Kg / m2
130
210
Egyedi méretezés szerint

Sarokmező
Kg / m2
225
360

* 5 cm kavics leterhelés esetén

A szél szívóhatása ellen a tetőszigetelést ragasztással, leterheléssel vagy mechanikai
rögzítéssel, illetve ezek kombinációjával kell készíteni.
Leterheléssel rögzített rétegrend esetén a terhelést - a környezethez viszonyított épületmagasság
függvényében - legalább 5 cm vastag Ø16-32 mm szemméretű mosott kaviccsal, illetve 5 cm
vastag fagyálló beton járólapokkal kell megoldani. A 20 méternél magasabb épületek esetében,
egyedi számítás alapján, speciális megoldások lehetnek szükségesek. A leterhelő réteg
mechanikai hatásai ellen a csapadékvíz-szigetelést polipropilén fátyol elválasztó réteggel kell
megvédeni.
Leterheléssel rögzített külső vízelvezetésű tetőszigeteléseknél külön gondot kell fordítani a
kavicsfogó szerkezet megfelelő kialakítására. A kavicsfogó szerkezetnek biztosítania kell azt,
hogy a leterhelő kavics, járólapos leterhelésnél a járólapok ne tudjanak a tetőről lecsúszni.
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A szigetelésen átvezetett szerkezetekre a szigetelést legalább 20-25 cm magasságig vízhatlanul
kell felvezetni. A födémet áttörő szerkezeteket a teherhordó födémhez elmozdulást gátlóan kell
rögzíteni
A fordított tető vízelvezetését úgy kell megoldani, illetve az összefolyót úgy kell elhelyezni, hogy a
csapadékvíz mind az extrudált polisztirolhab tetején, mind az alatt akadálytalanul el tudjon folyni.

A csapadékvíz-szigetelések anyagai
Az ISO-LINE csapadékvíz-szigetelésre forgalmazott termékeinek műszaki adatlapjait,
terméklapjait a honlapon megtalálják. A műszaki adatok megértéséhez a modifikált bitumenekre
és a hordozó betétek anyagára vonatkozó legfontosabb ismereteket az alábbiakban közöljük.

A hőszigetelő réteg anyagai
Az általános gyakorlat szerint hőszigetelő anyagnak tekinthetők azok az anyagok és termékek,
amelyeknek hővezetési tényezője +10 C° középhőmérsékleten nem haladja meg a 0,15 W/mK
értéket. Ezen belül kiváló és hatékony hőszigetelő anyagok és termékek azok, amelyek
hővezetési tényezője +10 C° középhőmérsékleten a 0,06 W/mK értéket nem haladja meg.
Minden hőszigetelő termékben a levegő adja a hőszigetelést, mert annak a hővezetése a
legkisebb. Hőszigetelésként a kőzet- (üveg-) gyapot és műanyaghab termékek a leginkább
alkalmasak. A hőszigetelő réteg vastagságát az MSZ-04.140/2 hőtechnikai méretezési szabvány
előírásainak megfelelően kell meghatározni, figyelemmel az energetikai és állagvédelmi
követelményekre.
Extrudált polisztirolhabok tulajdonságai (XPS hab)
Fordított rétegsorrendű tetőben alkalmazható táblás hőszigetelő anyag. A táblák lépcsős
hornyos eresztékkel kapcsolódnak egymáshoz. Alkalmazása egy rétegben történik, leterheléses
rögzítéssel.
Az extrudált polisztirolhab benyomódásra nem érzékeny, fagyálló és korhadás-mentes,
bitumennel szemben nem érzékeny, vízfelvétele hosszú idő alatt is elhanyagolhatóan kicsi.
Méretek:

Szélesség
Hosszúság
Vastagság

600 mm
1250 mm
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm

Az extrudált polisztirolhab gyártmányok gyártótól függetlenül hasonló műszaki jellemzőkkel
bírnak.
Kéregbetonnal társított lapok: fordított rétegsorrendű tetőben alkalmazható speciális táblás
hőszigetelő anyag. Az extrudált polisztirolhab táblán üzemben felhordott 10 mm vastag
különleges, páraáteresztő habarcsréteg van. A habarcsréteg és a táblák csaphornyos kialakítása
miatt a szigetelés csak a tetőszélek és a felépítmények mentén igényel leterhelést, illetve
védőréteget.
Méretek:

Szélesség
Hosszúság
Vastagság

600 mm
1200 mm
50/60, 60/70, 80/90, 100/110, 120/130 mm

Nagy terhelhetőségű lapok: extrudált polisztirolhab elem nagy nyomószilárdságú hőszigetelő
elem, mely nagy terhelésekre tervezett tetők (pl. parkolótetők, garázsok) és padlók
hőszigetelésére alkalmas.
Méretek:

Szélesség
Hosszúság
Vastagság
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Csapadékvíz összefolyók, a vízelvezetés elvei
Általános tudnivalók
A tetők vízelvezetése a legrövidebb úton történjen. A vízelvezetés lehet külső, vonalra lejtetett,
ekkor függő ereszcsatornákat kell alkalmazni. A belső vízelvezetés esetén pontralejtés legyen a
megoldás, ilyenkor víznyelő, (esővíz-összefolyó) vagy vízköpő alkalmazása szükséges.
A vízelvezetés útvonalának hossza egyenes, törésmentes és legfeljebb 12 méter legyen, útjában
lefolyást gátló felépítmény ne álljon.
Víznyelők, túlfolyók
A tetőösszefolyókat a tetőfelület mélypontjain kell elhelyezni, méretüket és kiosztásukat az MSZ
04.134 követelményeit kielégítve kell megtervezni. A tetőösszefolyókat a felépítményektől és a
szigetelést áttörő egyéb szerkezetektől legalább 50 cm-re kell elhelyezni. Az összefolyók körüli
területet a tetősíkhoz viszonyítva 5% többletlejtéssel, vagy 1-2 cm besüllyesztéssel kell kivitelezni.
A gravitációs összefolyók javasolt vízelvezetése
A tető alapterülete
m2
-50
51-80
81-150
151-200
201-300

Ejtővezeték Ø
mm
80
100
125
150
200

Egy lefolyóval "kiszolgálható" tetőfelület nagysága lehetőleg ne haladja meg a 150-180 m2-t.
Belső vízelvezetés esetén egy önálló tetőszakaszt legalább egy összefolyóval és egy túlfolyóval
kell tervezni. A fordított tető vízelvezetését úgy kell megoldani, illetve az összefolyót úgy kell
elhelyezni, hogy a csapadékvíz mind az extrudált polisztirolhab tetején, mind az alatti rétegeknél
el tudjon folyni.
A vákuumos, leszívott rendszerű, tehát nem gravitációs összefolyók (pl. GEBERIT Pluvia)
vízelvezetése a forgalmazó, illetve annak műszaki szakembereinek számításai alapján történik.
Ennek ajánlott vízelvezető felületnagysága lehetőleg 80-340 m2 közé essen.
A párazáró réteg a kétrészes víznyelő alsó elemének gallérjához csatlakoztatható. Fűtött belső tér
esetén hőszigetelt víznyelő alkalmazása szükséges, illetve fűtött összefolyó javasolható.
A csapadékvíz-szigetelés rögzítése, a víznyelő rendszerétől függően vagy szorítóperemmel, vagy
a víznyelő pereméhez ragasztással vagy a gyárilag beépített gallérhoz hegesztéssel történhet.
Növényzettel telepített tetőknél (a víznyelők mellett körben) teljes vastagságban osztályozott nagy
szemű szűrő kavicsréteget kell alkalmazni. A járható tetőknél a víznyelő fölött teherbíró
védőrácsot kell a burkolatba építeni. A víznyelőt tetőteraszokon mindenképpen bűzelzárással kell
kialakítani.
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A kivitelezés feltételrendszere
A munkaterület átvételének feltételei









a tetőre való feljutás, anyagszállítás, a munkaterület egésze elégítse ki a
balesetmentes munka követelményeit, szükség esetén védőkorlát is legyen
kiépítve,
az anyagok tárolására a műszaki, tűzvédelmi és balesetelhárítási
óvórendszabályoknak megfelelő raktár álljon rendelkezésre,
a tetőszinten a szükséges építőmesteri, szak-, és szerelőipari munka legyen
elvégezve,
a tetőszigetelés készítése alatt a tetőn más munkát egyidejűleg nem
végezhetnek,
az építőmesteri munkák során terv szerint elhelyezendő rögzítést biztosító
szerkezetek, a megfelelő méretben és távolságokban legyenek beépítve,
a tetőszigetelést áttörő szerkezetek (összefolyók, csatornaszellőzők, antennák,
csövek stb) csonkjai, védőcsövei elmozdulás-mentesen legyenek beépítve, a
csatlakozások a födém alatt legyenek kialakítva,
az elektromos üzemű kisgépek (pl. ütvefúró, csavarbehajtó) üzemeléséhez a
szükséges energiaforrás a tetőn, megfelelő helyen kialakítva álljon
rendelkezésre,
a tetőre való anyagszállítás lehetőség szerint gépi úton legyen biztosítva

A megfelelő időjárásban végzett munka
Tetőszigetelés csak száraz, csapadékmentes időben készíthető. Az adott beépítési
hőmérsékletnél a bitumenes lemez termékek hideghajlíthatóságát kell figyelembe venni.
A felhasználás (beépítés) előtt a szigetelőlemezek tárolása nem történhet a terméken feltüntetett
hideghajlíthatósági érték alatt. A + 5 ° C hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékleti viszonyok
mellett beépítendő bitumenes anyagokat ajánlatos zárt és előmelegített helyiségekben tárolni és
csak közvetlenül a beépítés előtt kell a tetőfelületre felvinni.

Kivitelezési technológia
A hőszigetelő réteg kivitelezése
Extrudált polisztirol hab hőszigetelő táblák beépítése
A fagyálló táblás extrudált polisztirolhab hőszigetelő anyagokat kizárólag egy rétegben lehet
fektetni. A táblák egymáshoz falcos, illetve a csaphornyos kiképzéssel csatlakoznak. Az egymás
mellé kerülő sorokat kötésben kell elhelyezni. A táblákat szárazon kell lefektetni és leterheléssel
kell rögzíteni, az ÉMSZ irányelvek szerint min. 5 cm kavicsréteg, vagy beton járólap, a speciális
elemeknél a gyárilag felhordott 1 cm vastagságú cementhabarcs réteg (tetőszéleken külön
járólap-leterheléssel megnövelve) biztosít.
A leterhelő kavicsréteg és a hőszigetelő tábla közé víz- és páraáteresztő műanyag fátyol (TYPAR
polipropilén fátyol) védő és elválasztó réteget kell helyezni. Védőrétegként vágott szálú műanyag
filcek nem használhatók, mert vizet tartanak meg és a magok kicsírázhatnak bennük.
Az ISO-LINE bitumenes lemez alátét rétegek, illetve a záróréteg kivitelezése
Az ISO-LINE alátét bitumenes lemezek fektetését a tető mélypontjáról - kifelé lejtő tetőnél az
eresz-szegélytől, befelé lejtő tetőnél az összefolyótól - kiindulva kell készíteni. Az alátétlemezeket
lejtésirányban tarkart min. 8 cm-es átfedéssel, és 10 cm-es toldással kell készíteni, és azt össze
kell hegeszteni (ez az ideiglenes csapadékvíz elleni védelem egyszerű megoldása ).
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A lemezeket ki kell tekercselni, az átlapolásokat és toldásokat a helyükön beállítani, majd a
rögzítési pontokat a lemezen ki kell jelölni. Deformálódott, törött, szakadt lemezeket nem szabad
beépíteni ! A lemezek rögzítése (terméktől függően) csak PB gázüzemű lángszóró
berendezéssel, hegesztéssel, esetleg hideg ragasztóval, illetve leterheléssel vagy mechanikai
rögzítéssel végezhető.
Mechanikai rögzítés esetén betonfödémnél, a hőszigetelésen és a lemezen keresztül, ütvefúróval
a lyukat elő kell fúrni, a beütőszeges műanyag dübelt el kell helyezni és beütéssel kell rözíteni .
Acél trapézlemez-födém esetén az önfúró-önmetsző csavart - csavarbehajtóval - kell alkalmazni.
Üvegfátyol betétes alátét réteg alkalmazása esetén mechanikai rögzítés nem alkalmazható, a
lemeztekercseket ki kell gurítani beigazítani, majd visszatekercselés után a tervezett
megoldásnak megfelelően kell rögzíteni. Leterheléses rétegrend esetén az ideiglenes rögzítésre
csak abban az esetben van szükség, ha a többi réteg időben jelentősen elmarad.
Az ISO-LINE zárólemezek fektetését az alátétlemezeken fél tekercs szélességű eltolással kell
készíteni. A lemezeket lejtésirányban takart 10 cm-es átfedéssel és kb.15 cm-es végtoldással kell
fektetni.
A lemezeket lehegesztés előtt ki kell tekercselni, az átlapolásokat és toldásokat a helyükön
beállítani, majd szorosan vissza kell tekercselni. A hegesztést középről kiindulva célszerű
végezni.
Lángszórós hegesztésnél a lemezeket egyenletesen - a lemeztekercs felső harmadától lefelé
irányban - kell a lángszóróval melegíteni. A hegesztést úgy kell végezni, hogy a megolvadt
bitumen a lemezszéleken 5 mm-re folyamatosan kifolyjon. A hegesztésnél lemezközéptől a
szélek felé kell a lemezt légzárvány-mentesen lesimítani, úgy hogy az teljes felületen leragadjon.
Függőleges felületeket - ahová a szigetelő lemez felvezetésre kerül - kellősítő alapozással kell
ellátni. Az alapozó réteg megszáradását követően kell a lemezt - 10 cm-es toldásokkal - a
felületre a PB gázüzemű lángpisztollyal melegítve felhegeszteni.

A szigetelések részletkérdései
A csapadékvíz szigetelést a falakra, tetőfelépítmények lábazatára legalább 20 cm magasságig fel
kell vezetni és lecsúszás ellen rögzíteni kell (leterhelt vagy növényzettel telepített tetőknél a
leterhelő ill. a földréteg tetejétől, terasz tetőknél a burkolat felső síkjától számítandó). A
függőleges szigetelést 20 cm magasságig két rétegben, e felett elegendő egy rétegben felvinni. A
függőleges és vízszintes részeket külön darabokból kell készíteni (ha a függőleges szigetelés
magassága eléri, vagy meghaladja a 60 cm-t, akkor a lemezhosszakat meg kell osztani, és a
szigetelést külön vonal mentén is rögzíteni kell).
A szigetelés függőleges aljzata feleljen meg az általános követelményeknek (téglafalnál tömören
fugázott, egyenletes felület; betonaljzat esetén sima, kavicsfészek-mentes, ne tartalmazzon kiálló
kavicsszemcséket). A függőleges felületet mindig kellősíteni kell bitumenes alapozóval. A
szigetelés felső végződését lég- és vízzáróan kell lezárni, tömíteni.
A csapadékvíz szigetelést attika-falaknál, párkányszegélyeknél bádogos szerkezettel vagy egyéb
szegélyprofilokkal le kell zárni.
A tetőszegélyeket ki kell emelni a csapadékvíz szigetelés vagy a leterhelő, ill. burkolati rétegek
felső síkjától:
 5° tetőlejtés alatt legalább 10 cm-rel,
 5° tetőlejtés felett legalább 5 cm-rel.
A kiemelések felső síkja a tető irányába legalább 3%-os lejtéssel készüljön.
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A tetőszegélyek lezárását biztosító fémlemez profiloknak a homlokzati síkra rá kell takarniuk:
 8,0 m épületmagasságig
≥ 5cm
 8,0 – 20,0 m épületmagasságig
≥ 8cm
 20,0 m épületmagasság felett
≥10 cm.
A lefedések áttöréseit kerülni kell, a rögzítéseket a függőleges felületen kell kialakítani. Ha ez
nem oldható meg, akkor a csőáttöréseket legalább 5,0 cm-re kiemelt, vízhatlanul leforrasztott,
kisebb mozgást megengedő, és külön takarógallérral lezárt csőhüvellyel kell kialakítani.
Tetőkijárati ajtók beépítésénél ügyelni kell arra, hogy a küszöb lehetőleg a függőleges szigetelési
síkhoz illeszkedjen. A küszöb felső síkja lehetőleg 20,0 cm-rel legyen magasabban a
vízszigetelés, a leterhelő kavicsréteg, ill. burkolat síkja felett.
Tetőfelújításkor a küszöbmagasság csak akkor csökkenthető, ha a vízelvezetés (ráccsal fedett
folyókával) közvetlenül az ajtó előtt megoldható (a szigetelést ebben az esetben is legalább 5,0
cm magasságig fel kell vezetni a küszöbre).
A szigetelések áttörésének tervezésekor ügyelni kell arra, hogy azok könnyen hozzáférhetők
legyenek, a külső peremek egymástól, felépítményektől, szerelvényektől legalább 50 cm-re
legyenek.
A felülvilágítók lábazatát úgy kell megtervezni, hogy a csapadékvíz-szigetelés a tetősíktól
számítva legalább 20,0 cm magasságig felhajtható valamint a felső végződése vízhatlanul
lezárható legyen. A felülvilágítókat úgy kell elhelyezni a tetőn, hogy hózugok ne keletkezzenek és
a csapadékszigetelés hozzáférhetően elkészíthető legyen.
Kivitelezés közbeni ellenőrzés
A tetőszigetelés valamennyi rétegének az előírt anyaggal, rétegvastagságban és a kivitelezési
technológiában foglaltaknak megfelelően kell készülnie. A kivitelezés közben szemrevételezéssel
folyamatosan kell ellenőrizni a beépítésre kerülő anyagok minőségét.
A tetőszigetelés rétegeinek minőségét ugyancsak folyamatosan, de legalább eltakarás előtt
szemrevételezéssel kell vizsgálni. A hibákat, hiányosságokat rétegenként meg kell szüntetni és a
következő réteg csak ezután kivitelezhető.
A kész szigetelés ellenőrzése
Az ellenőrzés során a tetőt és azon belül a vízszigetelést teljes felületen ellenőrizni kell a
csomópontok kialakításával együtt. Egy tetőt egy tételként kell minősíteni, abból véletlenszerűen
kijelölt minta alapján a vízszigetelés nem minősíthető.

Karbantartási és használati útmutató
A hegeszthető bitumenes lemezből készült egy héjú melegtetők közé tartozó lapostetők a nem
járható tetők kategóriájába tartoznak.
A tetőn lévő szerkezetek és szerelvények ellenőrzésére csak a karbantartásra és ellenőrzésre
jogosult személyek, megfelelő cipőben mehetnek fel.
A tetőn különféle anyagokat tárolni, tüzet gyújtani, hegeszteni, lánggal égő berendezéssel munkát
végezni (és dohányozni) TILOS !
A csapadékvíz elleni szigetelésen felgyülemlett szemetet évente egy alkalommal úgy kell
eltávolítani, hogy közben a szigetelőlemez ne sérüljön meg.
A tetőn antennát, villámhárítót stb. csak a vízszigetelés vízhatlanságának veszélyeztetése nélkül
szabad szerelni, szigetelési szakember közreműködésével.
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Az ellenőrzést, karbantartást, vagy javítást végző szakemberek csak a használati és karbantartási
utasítás ismeretében juthatnak fel a tetőre. Ennek elmulasztása esetén a tetőn történt kárért az
üzemeltető is felel.
A csapadékvíz elleni szigetelés fenti előírásoktól eltérő használatából adódó károsodásáért a
garanciális időn belül is az üzemeltető felel.
A tetőszigetelés kötelező alkalmassági ideje a vonatkozó rendelet alapján jelenleg öt év, a
műszaki átadástól számítva, azonban a tetőszigetelésre, megfelelő feltételek mellett, 10 év
garancia vállalható.
A tetőfelület állapotát évenként legalább kétszer szemrevételezéssel kell felülvizsgálni. El kell
végezni a tetőfelület letisztítását (például: lomb, szennyeződés), a tetőösszefolyók lombfogó
kosarainak, illetve az összefolyók körzetének tisztítását úgy, hogy a szigetelés meg ne sérüljön.

A szigetelés javítása
Javítás
Az ISO-LINE csapadékvíz szigetelés mechanikai sérülése esetén a sérült részt előzetes
megtisztítás után foltszerűen javítani lehet szakember bevonásával. A mechanikai sérülés
mélységétől függően a javítást több rétegben kell készíteni.
A sérülést minden oldalról legalább 15 cm-el nagyobb felületen kell javítani. A megtisztított
felületet le kell alapozni hideg bitumen mázzal. Ennek száradása után kis teljesítményű
lángpisztollyal kell a foltot teljes felületen olvasztással ragasztani.
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1.6 Új fordított rétegrendő melegtetı, beton födémen, két rétegő,
ragasztott rögzítéső bitumenes lemez szigeteléssel, kavics
leterheléssel
Aljzat-lejtés
A vasbeton szerkezet, vagy a lejtést adó aljzatbeton felülete legalább 2 % lejtéső
legyen. A vápákban megengedett az 1 % lejtés is, azonban a csekély lejtés miatt a
vízmegállásra illetve a tócsákra mindenképpen számítani kell.
Hıszigetelés
A hıszigetelés vastagságát épületfizikai méretezéssel kell megállapítani. A számítás
során a belsı tér téli és nyári energetikai szempontjait, valamint az épületszerkezetek
páralecsapódás elleni védelmét kell figyelembe venni. Az itt alkalmazható extrudált
PS-hab hıszigetelést csak lépcsıs élképzéssel és egy rétegben szabad elhelyezni.
Csapadékvíz-szigetelés
A tetı igénybevételi fokozatának megfelelıen kell kiválasztani a rétegrendet. A jobb
minıségő anyagok alkalmazása ott elınyös, ahol az aljzat mozgásai illetve a tetıre
kerülı terhelések miatt nagyobb mechanikai igénybevétel érheti a csapadékvíz elleni
szigetelést. (lásd ÉMSZ Irányelvek 4.2./5.)
Az elsı bitumenes lemez réteget az átfedések mentén felület-folytonosítani kell, a
kiömlı bitumen azt sávosan le is ragasztja, teljes felületen nem kell leragasztani. A
tetı ideiglenes csapadékvíz elleni védelméül az áttörések, szegélyek mentén a
vízhatlan lezárásokat mielıbb el kell készíteni.
A csapadékvíz elleni szigetelés zárórétegét fél tekercs szélességő eltolással kell
lángolvasztással felületfolytonosan - légzárványoktól mentesen - lehegeszteni.
A részletek alapján lehet a szigetelés szegélyezéseit megoldani. A szegélyezést
mindenütt két réteg hegeszthetı bitumenes lemezzel kell készíteni.
Rögzítés
Az egész rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A leterhelést Ø16-32 mm mérető
mosott, gömbölyő szemő kaviccsal kell készíteni. A leterhelı réteg vastagsága
legalább 5 cm legyen. A többlet szélerık miatt a tetıszéleken és a sarokmezıben
50x50x5 cm-es fagyálló beton járólap, legalább 1 cm vastag mőanyag alátét
zsámolyokon alkalmazható.
A 8 m feletti attika nélküli lapos tetın, általában a szélsı és sarokmezıben, valamint
a 20 méter feletti párkánymagasságú épületeken kavics helyett csak járólapos
leterhelést lehet alkalmazni. (ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és Kivitelezési
Irányelvei 8.3).
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Min 2,5%

L
E
H
V1
V2
K

Lejtbeton

Vasbeton födém

V1
V2

kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

ISO-LINE FIX 4,5

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

Hegesztéssel

ISO-LINE GRUND 3,5

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE FIX 4,5
Elast

Ragasztással

(záró réteg)

(alsó réteg)

VAGY

ISO-LINE FIX 3,5

L
E
H

(Leterhelés)

Kavics vagy 50×50×5 cm Beton járdalap leterhelés

(Szűrő réteg)

Geotextília

(Hőszigetelés)

Extrudált PS hab hőtechnikai méretezés alapján

K

(Kellősítő)

ISO-PRIMER

Rögzítés

1.6

1.6.1 Új fordított rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, extrudált PS hab hıszigeteléssel,
kavics leterheléssel
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.6 ajánlása szerint
Aljzat
A szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető és megfelelı lejtéső legyen. A tetısíki
beton aljzatokat léccel történı lehúzás után simítani kell és annak száradása után
bitumenes alapozással kell kellısíteni. A függıleges aljzatokat, ha betonból készült
szintén simítani kell, ha téglafal a szigetelés aljzata akkor csak dörzsölni szabad,
vakolni nem. A bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére oldószeres vagy
emulziós alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni (ISO-PRIMER).
A hıszigetelés elhelyezése és rögzítése
A hıszigetelés méretezésénél a rákerülı terhek figyelembe vételével a megfelelı
teherbírású extrudált PS hab típust kell kiválasztani. A hıszigetelés vastagságát
épületfizikai számítás alapján kell meghatározni. A hıszigetelést csak egy rétegben
szabad elhelyezni.
Szegélyezés
A tetısíki szigetelést az ékelemre is fel kell vezetni. A szegélyezést külön leszabott
szigetelı lemez sávokkal kell készíteni, amelyeket a tetısíkra is rá kell vezetni. Ezek
rögzítése lángolvasztásos ragasztással történik. A szigetelés zárórétegét erre kell
rávezetni és lángolvasztással leragasztani. A szegélyezés lezárása külön zárólemez
szegélyezı sávval történik, amelyet attika esetén a falkoronára is fel kell vezetni, a
csatlakozáson túl, a tetısíkra is rá kell csatlakoztatni. A lábazati védelmet
ROOFMATE LG kéregbetonnal ellátott hıszigetelı elem biztosíthatja.
Bádogos szerkezetek
Az attika fémlemez lefedéssel készülhet. A korcolt kétvízorros fallefedést a
kiválasztott anyagú fémlemezbıl, szakszerő dilatálással és a homlokzati sík elé 3 cm
kiállással, illetve az épületmagasság függvényében 5-8-10 cm takarással kell
elkészíteni.
Leterhelés-burkolat
Az egész rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A leterhelést 16-32 mm mérető
mosott, gömbölyő szemő kaviccsal kell készíteni. A leterhelés vastagsága legalább 5
cm legyen. A 8 m feletti attika nélküli lapos tetın, általában a szélsı és sarokmezıben, valamint a 20 méter feletti párkánymagasságú épületeken kavics helyett
csak járólapos leterhelést lehet alkalmazni. (ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és
Kivitelezési Irányelvei 8.3 pontja)
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ATTIKA KIALAKÍTÁSA

5%
Korcolt fémlemez attika lefedés

5

min.20 cm

HŐSZIGETELÉS ÉS HOMLOKZATKÉPZÉS

3

Beton járólap

BETON
ÉK
LEJTBETON

VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

1.6 SZERINT

1.6.1

1.6.2 Új fordított rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, extrudált PS hab hıszigeteléssel,
kavics leterheléssel
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.6 ajánlása szerint
Aljzat
A szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető és megfelelı lejtéső legyen. A tetısíki
beton aljzatokat léccel történı lehúzás után simítani kell és annak száradása után
bitumenes alapozással kell kellısíteni. A függıleges aljzatokat, ha betonból készült
szintén simítani kell, ha téglafal a szigetelés aljzata akkor csak dörzsölni szabad,
vakolni nem. A bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére oldószeres vagy
emulziós alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni (ISO-PRIMER).
A hıszigetelés elhelyezése és rögzítése
A hıszigetelés méretezésénél a rákerülı terhek figyelembe vételével a megfelelı
teherbírású extrudált PS hab típust kell kiválasztani. A hıszigetelés vastagságát
épületfizikai számítás alapján kell meghatározni, csak egy rétegben szabad
elhelyezni.
Szegélyezés
A tetısíki szigetelést az ékelemre is fel kell vezetni. A szegélyezést külön leszabott
szigetelı lemez sávokkal kell készíteni, amelyeket a tetısíkra is rá kell vezetni. Ezek
rögzítése lángolvasztásos ragasztással történik. A szigetelés zárórétegét erre kell
rávezetni és lángolvasztással leragasztani. A szegélyezés lezárása külön zárólemez
szegélyezı sávval történik, amelyet a falra (a burkolati sík fölé) min. 20 cm-re fel kell
vezetni, a csatlakozáson túl, a tetısíkra is rá kell csatlakoztatni. A lábazati védelmet
ROOFMATE LG kéregbetonnal ellátott hıszigetelı elem biztosíthatja.
Bádogos szerkezetek
A felvezetett szigetelést mechanikai módon megfogni és vízhatlanul lezárni egy
fémlemezbıl hajlított vízvetı idommal lehet. Ennek felsı kiperemezése fogadja a
tartósan plasztikus kitt tömítést, az alsó vízvetı része a merevségét is biztosítja. A
vízvetı anyaga lehet alumínium és horganyzott acéllemez is, esetleg bevonatos
acéllemez. Rögzítése 20-25 cm-ként beütıszeges dübellel történik.
Leterhelés-burkolat
Az egész rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A leterhelést 16-32 mm mérető
mosott, gömbölyő szemő kaviccsal kell készíteni. A leterhelés vastagsága legalább
5 cm legyen. A 8 m feletti attika nélküli lapos tetın, általában a szélsı és sarokmezıben, valamint a 20 méter feletti párkánymagasságú épületeken kavics helyett
csak járólapos leterhelést lehet alkalmazni. (ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és
Kivitelezési Irányelvei 8.3 pontja).
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FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Falburkolat
Plasztikus kitt (ISO-BIT)

min. 20 cm

Vízvető fémlemez profil

kavics sáv
10 cm
Beton járólap

LEJTBETON

VASBETON SZERKEZET
BETON ÉK

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

1.6 SZERINT

1.6.2

1.6.3 Új fordított rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, extrudált PS hab hıszigeteléssel,
kavics leterheléssel
ÖSSZEFOLYÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.6 ajánlása szerint
Az összefolyók kiosztása
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján legyenek, az áttörésektıl (attikától és
falaktól) legalább 50 cm-re kerüljenek. A tetı nagyságától függetlenül a tetıfelületen
legalább két összefolyót vagy egy összefolyót és egy biztonsági túlfolyót kell
elhelyezni. Az összefolyókat olyan kivehetı, tisztítható lombkosárral kell ellátni,
amely a vízelvezetést nem akadályozza.
Aljzat-kellısítés
A szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető és megfelelı lejtéső legyen. A tetısíki
beton aljzatokat léccel történı lehúzás után simítani kell. A bitumenes lemezek
tapadásának elısegítésére oldószeres vagy emulziós alapozó bevonattal kell ellátni.
Az összefolyó 1x1 m-es környezetében az aljzatot kb. 2 cm-re be kell süllyeszteni.
A hıszigetelés elhelyezése és rögzítése
A hıszigetelés méretezésénél a rákerülı terhek figyelembe vételével a megfelelı
teherbírású extrudált PS hab típust kell kiválasztani. A hıszigetelés vastagságát
épületfizikai számítás alapján kell meghatározni, csak egy rétegben szabad
elhelyezni.
Szegélyezés
Ha az összefolyó EPDM anyagú, akkor javasolt alá egy 80/80 cm-es hegeszthetı
bitumenes alátétlemezt elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az
összefolyó idomot abba beleragasztani. Az összefolyót mechanikai rögzítéssel is
meg kell fogni. A szegélyezésnél a szigetelés mindkét rétegét az összefolyó gallérjára rá kell vezetni és ott vízhatlanul lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
Elızetesen célszerő az összefolyó gallér felületére egy hulladék bitumenes lemezrıl
leolvasztott bitumen-réteget kenni a tapadás elısegítésére. A szigetelés elsı rétegét
az összefolyó peremére vízhatlanul 6-8 cm-t rá kell hegeszteni. A záróréteget úgy
kell készíteni, hogy az elsı rétegen túl az összefolyó peremére még legalább 8-10
cm-t rátakarjon. Elfogadott megoldás, hogy az elsı csapadékvíz-szigetelı réteget az
összefolyó gallérjára teljesen rávezetik, lángolvasztással ráragasztják, majd a
záróréteget erre teljes felületen lángolvasztással hegesztik.
Leterhelés-burkolat
Az egész rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A leterhelést 16-32 mm mérető
mosott, gömbölyő szemő kaviccsal kell készíteni. A leterhelés vastagsága legalább 5
cm legyen. A 8 m feletti attika nélküli lapos tetın, általában a szélsı és sarokmezıben, valamint a 20 méter feletti párkánymagasságú épületeken kavics helyett
csak járólapos leterhelést lehet alkalmazni.
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ÖSSZEFOLYÓ SZEGÉLYEZÉSE

Kóracél vagy alumínium perforált elem

Személyforgalomra méretezett
lefedőrács

0,5-1 %
Beton járólap

min. 2 %
LEJTBETON

VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés
Tetőösszefolyó idom

RÉTEGREND:

1.6 SZERINT

1.6.3

1.6.4 Új fordított rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, extrudált PS hab hıszigeteléssel,
kavics leterheléssel
FEDETT DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 1.6 ajánlása szerint
Aljzat
A szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető és megfelelı lejtéső legyen. A tetısíki
beton aljzatokat léccel történı lehúzás után simítani kell és annak száradása után
bitumenes alapozással kell kellısíteni. A függıleges aljzatokat, ha betonból készült
szintén simítani kell, ha téglafal a szigetelés aljzata akkor csak dörzsölni szabad,
vakolni nem. A bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére oldószeres vagy
emulziós alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni (ISO-PRIMER).
A hıszigetelés elhelyezése és rögzítése
A hıszigetelés méretezésénél a rákerülı terhek figyelembe vételével a megfelelı
teherbírású extrudált PS hab típust kell kiválasztani. A hıszigetelés vastagságát
épületfizikai számítás alapján kell meghatározni, csak egy rétegben szabad
elhelyezni.
DILATÁCIÓS szegélyezés
A dilatációnál a tetısíki szigetelést meg kell szakítani. Az alátétlemezzel azonos
bitumenes lemez sávból dilatációs lírabetétes elemet lángolvasztásos ragasztással
kell elhelyezni.
A dilatációt a mozgások biztosítására kissé ki kell emelni két ék-alakban beszabott
hıszigetelı elemmel. Ezek felett egy 4 cm átmérıjő POLIFOAM csıhéj elhelyezése
szükséges. Ezen a szigetelés elsı rétegéhez csatlakozó takarósávot kell kivitelezni,
lángolvasztással hegesztve.
A dilatációs sávra a záróréteg 10-10 cm átfedéssel csatlakozzon. Az egész dilatáció
lezárására a záróréteg anyagával megegyezı lefedısáv készüljön, lángolvasztással
teljes felületen hegesztve. Ez a sáv nem hosszában, hanem keresztirányban szabott
sávokból készül, egymáshoz és a záróréteghez 10 cm-es toldásokkal, átfedésekkel
vízhatlanul kapcsolva.
Leterhelés
Az egész rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A leterhelést 16-32 mm mérető
mosott, gömbölyő szemő kaviccsal kell készíteni. A leterhelés vastagsága legalább
5 cm legyen. A 8 m feletti attika nélküli lapos tetın, általában a szélsı és sarokmezıben, valamint a 20 méter feletti párkánymagasságú épületeken kavics helyett
csak járólapos leterhelést lehet alkalmazni. (ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és
Kivitelezési Irányelvei 8.3 pontja).
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FEDETT DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

Polifoam
Ø 4 cm CSŐHÉJ
Lejtés

Dilatációs
sáv

Lejtés

Beton járólap

Beton járólap

10 cm

10 cm
VASBETON SZERKEZET

Bitumenes kellősítés

RÉTEGREND:

Kőzetgyapot ékelem

1.6 SZERINT

1.6.4

1.6.5 Új fordított rétegrendő melegtetı, két rétegő bitumenes lemez
szigeteléssel vasbeton födémen, extrudált PS hab hıszigeteléssel,
kavics leterheléssel
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok az 1.6 ajánlása szerint
Aljzat
A szigetelés aljzata sima, egyenletes felülető és megfelelı lejtéső legyen. A tetısíki
beton aljzatokat léccel történı lehúzás után simítani kell és annak száradása után
bitumenes alapozással kell kellısíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére oldószeres vagy emulziós alapozó-kellısítı bevonattal kell ellátni (ISOPRIMER).
A hıszigetelés elhelyezése és rögzítése
A hıszigetelés méretezésénél a rákerülı terhek figyelembe vételével a megfelelı
teherbírású extrudált PS hab típust kell kiválasztani. A hıszigetelés vastagságát
épületfizikai számítás alapján kell meghatározni, csak egy rétegben szabad
elhelyezni.
Szegélyezés
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni, csak a kiemelés mentén. A szegélyezésnél a szigetelést a lábazatra kell
felvezetni. A szegélyt mielıbb le kell zárni egy ISO-LINE FIX sávval, amelyet a
burkolati sík fölé legalább 15-20 cm-re kell vezetni. A szigetelés záró rétegét erre kell
rávezetni. A szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval történik,
amelyet a felülvilágító lábazat teljes magasságáig kell felvezetni, a tetısíkra legalább
10-12 cm-re kell rávezetni, lángolvasztással ragasztani.
Bádogos szerkezetek
A felvezetett szigetelést mechanikai módon megfogni és vízhatlanul lezárni egy fémlemezbıl hajlított vízvetı idommal lehet.
A felülvilágító beépítése
A felülvilágító kupolákat csak a szigetelés elkészülte után szabad beépíteni, mert a
lángolvasztásos ragasztás során megsérülhetnek. A kupola belsı oldala menti
esztétikus lezárását építész terv szerint lehet megoldani.
Leterhelés-burkolat
Az egész rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A leterhelést 16-32 mm mérető
mosott, gömbölyő szemő kaviccsal kell készíteni. A leterhelés vastagsága legalább
5 cm legyen. A 8 m feletti attika nélküli lapos tetın, általában a szélsı és sarokmezıben, valamint a 20 méter feletti párkánymagasságú épületeken kavics helyett
csak járólapos leterhelést lehet alkalmazni. (ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és
Kivitelezési Irányelvei 8.3 pontja).
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE

Felülvilágító kupola

ISO-BIT

min. 20 cm

Fémlemez rögzítő profil
ISO-LINE PALA C 4,5 Plast vagy
ISO-LINE STAR 4,5 Elast
Felülvilágító lábazata
ISO-LINE FIX 4,5 Plast vagy
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
Beton járólap

10 cm

Bevonatolt LINDAB
lemez

LEJTBETON
BETON ÉK
VASBETON SZERKEZET

RÉTEGREND:

1.6 SZERINT

1.6.5

