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Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei
A tetőszigetelések felújításának alapismeretei
Minden tetőfelújítást egy alapos szakértői vizsgálat előzzön meg! A tetőfelújításoknál vizsgálni kell
a tető eredeti rétegfelépítését és konstrukcióját, a korábban beépített anyagok
nedvességtartalmát, a csapadékvíz elvezetésének problémáit, a tető lejtésviszonyait, a
kapcsolódó bádogos szerkezetek állapotát.
 Javasolható a tető rétegeinek feltárása, lehetőleg a teherhordó födémig,
 megvizsgálandó:
 a rétegek nedvességtartalma és korhadása, különös tekintettel
hőszigetelésre,
 a párazáró réteg megléte illetve működőképessége,
 a hőszigetelés vastagsága, anyaga, deformációja, nedvességtartalma,
 a gőznyomást levezető réteg anyaga és működőképessége,
 az esetleges rábetonozások, cementsimítások és feltöltések állapota,
 az egyes rétegek egymáshoz való tapadása, illetve a rögzítés állapota

a

 Felmérendő:
 a tetőfelület lejtésviszonyai és vízelvezetése,
 a tetőösszefolyók kiosztása, átmérője,
 az eresz vagy vápa kialakítása,
 a bádogos szerkezetek állapota, eresz- és oromszegélyek,
 attika lefedés, falszegélyek deformálódása és korróziója,
 a dilatációk helye és kialakítása, esetleg hiánya miatti repedések,
 a salak- és a páraszellőzők kiosztása, működőképessége,
 a csőáttörések és a felépítmények szegélyezése,
 a csapadékvíz elleni szigetelés állapota, hólyagok, felgyűrődések,
 Számítással ellenőrizni kell
 a tetőfödém teherbírási tartalékát, a várható többlet leterhelés esetén
 épületfizikai számítást kell végezni a hőszigetelés és páraviszonyok
ellenőrzésére
 az összefolyók szükséges keresztmetszetét és kiosztását
A tetőszigetelés felújításának szempontjai
Ha a felújítandó lapos tető átázott, akkor a kiszáradás esélye és a hőszigetelés
működőképessége nem várható. A téli időszakban a nedvességgel telített rétegek párazárként
működve a páradiffúzió útján a tető rétegei közé jutott nedvességet is megkötik és így annak
további felhalmozódása következik be. A nedves hőszigetelés cseréje a szerkezetek és a
tetőfelújítás élettartamát alapvetően meghatározzák. Átázott, tönkrement és megroskadt
hőszigetelést a tetőben hagyni nem szabad.
Az MSZ 04.140-2 alapján megvizsgálandó, hogy a tető rétegei között van-e páralecsapódás, mert
az elnedvesedés, nedvesség felhalmozódás, további károsodásokat okoz. A tetőfelújítást
energetikai szempontok figyelembe vételével kell készíteni.
Ez azt jelenti, a + 20 °C léghőmérséklet esetén az u=0,25 W/m2K értéknél jobb hőátbocsátási
tényezőt kell figyelembe venni. Az energetikai követelmények miatt javasoljuk a hőszigetelést úgy
méretezni, hogy legalább ez az u=0,25 W/m2K érték megvalósuljon. Száraz, táblás műanyaghab
vagy ásványgyapot lemez hőszigetelésnél ez legkevesebb 164-18 cm vastagságot jelent.
Természetesen ennél több szükséges, ez csak az egyik megközelítése a vastagsági
minimumnak.
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A felújításoknál sok esetben kiegészítő hőszigetelésre is szükség van. A gyakorlatban, még ma
is, az előző szabványban rögzített k=0,40 W/m2K körüli értékkel szoktak a tervezők számolni,
elsősorban energiatakarékossági célzattal. Ma már legalább 16-18 cm vastag száraz hőszigetelő
réteg alkalmazása szükséges. Új fordított rétegrendű tetőknél - extrudált PS hab esetében elegendő lehet 14-16 cm vastagságú hőszigetelés alkalmazása is.
A tetőszigetelések felújításánál a rögzítés módja többféle lehet.
 Ragasztott,
 Leterhelt
 Mechanikai rögzítésű
A ragasztott felújítás egyik gondja, hogy teljes felületi ragasztás esetén a pára nem tud eltávozni,
csak ha egy vékony légréteget vagy külön gőznyomást levezető réteget építünk be. Ha ezt
kihagyjuk a tetőn gőzhólyagok keletkeznek és a szigetelés gyorsan tönkremegy. A másik gond
az, hogy a korhadt szigetelő rétegek az új szigeteléssel együtt egy erős szélviharban
felszakadhatnak. Ennek elkerülésére a másik két rögzítési mód ad lehetőséget.
A leterhelésnél többnyire statikai számításra van szükség, mert az egyes tetőfödémek
teherbírási tartaléka számításos ellenőrzés nélkül nem állapítható meg. Körültekintés nélküli
leterhelés esetén a tetőszerkezet káros túlterhelése akár a leszakadás veszélyével is járhat.
A mechanikai rögzítés bevált konstrukció, azonban ehhez megfelelő szilárdságú szerkezet
szükséges, hogy a rögzítő elem ki ne szakadjon. Ez a rögzítési mód a szigetelés hordozó-betét
anyagát is meghatározza, mert üvegfátyol betét erre alkalmatlan, átszakad a rögzítő elem feje.
Csak üvegszövet (G) illetve poliészter filc (PV) betétes anyagok alkalmasak mechanikai
rögzítésre. Ennek a rögzítési módnak még külön előnye, hogy az alatta lévő rétektől független és
az alatta lévő rétegek mozgásait is meggátolja, ezért a legbiztosabb tetőfelújítási megoldásnak
tekinthető.
Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelésű lapos tetők felújítása
A tetőfelújítási munkát célszerűen szakszerű kiviteli terv ismeretében lehet megkezdeni. A
terveknek tartalmaznia kell mindazokat a feltételeket, esetleges átalakításokat, amelyek a
modifikált bitumenes lemezzel készülő csapadékvíz elleni szigetelés rendeltetésszerű működését
biztosítják.
A tetőfelújítás műszaki szempontból igényes és felelősségteljes feladat. Ezért feltétlen szükséges
a felújítás megkezdése előtt szakértői vélemény illetve szakszerű kiviteli terv elkészítése, hogy a
felújítással járó kockázat mérsékelhető legyen.
Ellenőrizni kell, hogy a hőszigetelő réteg vastagságának megnövelése, a tetőlejtés megnövelése,
a páravédelmi réteg beépítésének előírása, a páraszellőzés megnövelése, a tetőösszefolyók
cseréje, a falszegélyezések kialakítása, a fallefedések bontása, vagy átalakítása szükséges-e.
A tervező részéről nyilatkozat szükséges, hogy a meglévő rétegfelépítés a műszaki és az
épületfizikai követelményeket egyaránt tartósan kielégíti.
A tetőre kerülő többletterhekre a födém teherbírása ellenőrizendő, illetve a mechanikai rögzítés
esetén a rögzítőelem kihúzó ellenállását néhány helyen próbával kell ellenőrizni.
Meg kell győződni a kapcsolódó szerkezetek felületének szakszerű előkészítéséről, pl. fémlemez
fal- és felépítményszegélyek lebontásáról, azok kiegészítő építőmesteri munkáinak
elkészítéséről, stb. A terveken jelölt szerkezeti változtatások készültségét, szakszerűségét
munkakezdés előtt a helyszínen ellenőrizni kell.

ISO-LINE Tetőfelújítás alkalmazástechnika

-2-

Tervezési és Kivitelezési előírások
Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei

A bádogos szegélyek
Az eredeti szegélyezések sok esetben megfelelő állapotúnak látszanak és megtartásukkal is
megfelelő szigetelés-csatlakozást lehet készíteni. Szakszerű átalakításukkal, részleges
felhasználásukkal még egészen jól működő szigetelés-csatlakozások készíthetők. Azonban
megfontolásra érdemes, hogy egy több évtizedre szánt szigetelés felújításnál, a megfelelően
alkalmazott új szegélyektől elvárható az azonos élettartam, éppúgy mint a jó modifikált bitumenes
lemeztől.
Előzetes próbával kell eldönteni, hogy a tervezett átalakítást és lángolvasztásos ragasztást
hogyan viseli el a régi bádogos szerkezet. Sok esetben törik és reped, vagy deformálódik és
alkalmatlanná válik az átalakításra. Attikák esetén gyakran találunk a bádogos szerkezet alatt
oxidbitumenes lemezt, sok esetben a bádogos szegély helyett pedig Neoacidból készített
szegélyezést. Ezeket minden esetben el kell távolítani. A Neoacid rögzítésére vízorrként
alkalmazott hidegen hajlított acélprofil, állapotától függően, tisztítás és korrózióvédelem után
felhasználható a további felújítás során.
Az esővíz összefolyók
Az összefolyók kivitelezése régebben hagyományos horganylemezzel történt. Figyelmet érdemel
az összefolyók szakszerű kicserélése és az ejtővezetékbe csatlakoztatása is. Először is az
ejtővezeték állapotát és esetleges eltömődését kell megvizsgálni. A dugulás elhárítása sokszor
igencsak komoly gondot és költséget jelenthet.
Az új esővíz összefolyó beépítésénél különös gondot kell fordítani a környezethez képest 1-2
cm mértékű besüllyesztésére és a csatlakozások tömítésére egyaránt. A beépítés során először
is tartósan plasztikus kitt tömítést kell készíteni az új összefolyó és ejtőcső közötti hézagba, hogy
a csapadékvíz visszatorlódásnál beázás ne lehessen.
Az ITALPROFILI típusú (egyrészes EPDM) összefolyó elemet is tömített módon kell az
aljzatához ragasztani. Erre vagy hegeszthető alátét bitumenes lemez felületét lángolvasztással
kell meglágyítani a tapadáshoz, vagy modifikált hideg bitumenragasztót érdemes alkalmazni.
Páraszellőzők és gőznyomáslevezetés
A páraszellőzők szerepe a tető rétegeibe bejutott nedvesség eltávolítása, illetve a tető esetleges
beázással történt részleges elnedvesedése esetén, a felújítást követő kiszáradásának
megoldása. Egyúttal a szigetelés felújítások során beépítendő gőznyomást levezető rétegeket
mindig célszerű kiszellőztetni. Ha nem építünk be egy légréteget, amelyben a pára vízszintesen
eljuthat a szellőzőkig, illetve nem szellőztetjük ki a tető rétegeiből a nedvességet, akkor várhatóan
hamarosan gőzhólyagok sokaságát fogjuk tapasztalni a szigetelés alatt. Ez a szigetelés idő előtti
teljes tönkremeneteléhez vezethet.
A tetőfelújításnál a páraszellőzők beépítésére általános érvényű szabály, hogy egymástól ne
kerüljenek távolabb, mint 6-7 méter, illetve szegélyektől 2-3 méter. A gőznyomást levezető réteg
bekötését a páraszellőzőbe biztosítani kell. Célszerű a talplemez alá kiemelést készíteni, filces
lemez esetén a filcréteg alatt külön filcből, a talplemez alatt pedig hegeszthető bitumenes
lemezből.
A szegélyezés készítése csak akkor szükséges, ha a páraszellőző cső nem DUTRAL anyagú és
a talplemeze nem EPDM formaelem. Ekkor viszont elegendő a gallér oly módon történő
elkészítése, hogy a csőátmérőnél kissé kisebb kör alakú kivágással és a gallér felmelegítésével
ráhúzzák azt a páraszellőző csőre és a talplemezre illetve a szigetelésre lángolvasztással
gondosan leragasztják. Palazúzalékos zárólemez esetén a gallér előzetes körberajzolása után a
felület gázlánggal történő előmelegítése kell, hogy a palazúzalék a bitumenbe kissé beleolvadjon,
így jobb tapadás biztosítható.
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Figyelni kell arra, hogy a filckasírozású lemez vízszintes irányú páravezetése jelentős. Ez a
párazár az összefolyók környezetében is fontos, mert több esetben tapasztaltak már beázásszerű
csepegést, amelyet az összefolyókhoz eljutott és kicsapódott pára okozott. Ezért itt egy
alátétlemezt kell az összefolyó alatt teljes felületen leragasztani és ehhez kell a filces lemezsávot
(vízhatlanul) csatlakoztatni.
A páraszellőzést és kivezetést nem csupán páraszellőzőkkel lehet megoldani. Esetenként, a
szerkezeti kialakítástól függően, az ereszszegélyek mentén filc alátét sávval a vonalmenti
kiszellőzést is biztosítani lehet. Az ereszszegély alatti filcréteget két, legalább 3 mm vastag
bitumenes lemez közé célszerű elhelyezni.
Attika esetén a szegélyek mentén történő kiszellőztetés, az esetleges párakicsapódás miatt, nem
ajánlható.
Csőáttörések szegélyezése
A csőátvezetések szegélyezésénél az 50-100 mm átmérőjű csövek jelentik a legnagyobb
gondot, hiszen ezeknél a függőleges felületre ragasztandó szegélyezés és a tetőfelületre
ragasztandó gallérozás kapcsolatának vízhatlan kialakítása nagy gyakorlatú kivitelezői tudást
igényel. Erre megfelelően kialakított idomok is kaphatóak.
A gallérozást készítik el először és ilyenkor elegendő a gallér oly módon történő elkészítése, hogy
a csőátmérőnél kissé kisebb kör alakú kivágással és a gallér felmelegítésével ráhúzzák azt a
csőre és a szigetelés felületére lángolvasztással gondosan lehegesztik. A szegélyezés készítése
során egy, a csőpaláston megfelelő átfedéssel lemért, szegélyelemet kell a csőre és a korábban
lehegesztett gallérozáshoz átfedést képezve lángolvasztással lehegeszteni. Különösen ügyelni
kell a kettő átfedésének, az olvadékkal történő, vízhatlan összehegesztésére.
A 100 mm-nél nagyobb csőátmérő esetén a csatlakozást a szegélyezés szélének
bevagdosásával és a tetőfelületi rózsás kiterítésével készítik, amely a tetőfelületi gallérozásra
rátakar. Ez viszont sokszor oly kis átfedéssel valósítható meg, hogy ilyen esetben javasolható a
két, egymás felett készített eltérő magassági méretű szegélyezés, a bevagdosott részek
egymáshoz képest elcsúsztatott (elforgatott) leragasztásával.
Elsőnek a megfelelő méretű gallért kell – vízhatlanul - lángolvasztással lehegeszteni és utána a
szegélyező sávokat rátakarással szintén lángolvasztással ráhegeszteni. Fordított esetben a
csomópontban a beázásveszély megnövekszik. Palaszórással lehet a csomópont esztétikai
megjelenésén javítani.
A szigetelés felhajtások
Ezek mechanikai megfogása kötelező. A csövek esetén ez csupán egy egyszerű szorító
bilinccsel megoldható, mert az megakadályozza a szigetelés lecsúszását. Falcsatlakozások és
felépítmények (kémények, szellőzők) esetében azonban a hajlított alumínium, vagy horganyzott
acéllemez, szorító profilok alkalmazása elengedhetetlen. Ezeknek általában egy felső
kiperemezése van, amely fogadni képes a tartósan plasztikus kitt tömítést. Az alsó kiperemezés
egyrészt vízlecsöppentőként, másrészt merevítésként szolgál.
A fémlemez szorító profilok megfogása általában 25 cm-ként javasolható, beütőszeges hasadó
szegeccsel esetleg korrózió ellen védett facsavar és műanyag dübel rögzítéssel, a
fogadószerkezettől függően. Léteznek és kaphatók speciális szegélyező gyártmányok is amelyek
nem csupán mechanikai rögzítési feladatot, hanem teraszoknál, fordított tetőknél a lábazati
védelmet is hivatottak biztosítani.
A felülvilágító kupolák egy része alkalmas a szigetelés lángolvasztásos ragasztására, más
részének hideg bitumenragasztásos csatlakoztatásával kell számolni. A sarkokon minden
esetben külön sarokfolt szabásával és az egyes oldalak szegélyező elemeinek formára
szabásával, áthajtásával, lehet szakszerű vízhatlan csatlakozást készíteni. Többnyire itt is
szükséges a szigetelés felhajtás, a szegélyezés, mechanikai megfogása speciális alu. idomokkal
és tömítő kittel. Vigyázni kell a láng károsító hatására, mert a kupolák többnyire igen könnyen
olvadnak és meggyulladhatnak.
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A szigeteléshez alkalmazható kiegészítő szerkezetek és szerelvények
Csapadékvíz összefolyók, vízelvezetés
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% többlet lejtéssel, 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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Páraszellőzők beépítése tetőfelújításnál
A felújítás szinte minden esetben beázott, magas nedvességtartalmú tetőszigetelésre készül. Ez
a sok nedvesség a felújítás után rövid időn belül el kell, hogy távozzon, hiszen ez a felújítás egyik
célja. A páraszellőzők beépítési helyének meghatározása, kiosztása és a megfelelő típus
kiválasztása a tervezés feladata. A páraszellőzőkre is vonatkozó követelmény, hogy ezek
anyaguknál és kiala-kításuknál fogva a modifikált bitumenes lemezekkel jól összeépíthetők
legyenek.
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.
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 rögzíteni.
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 a 60 cm-t, akkor a lemezhosszakat meg kell osztani, és a szigetelést külön vonal
mentén is rögzíteni kell).
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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.
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.

ISO-LINE Tetőfelújítás alkalmazástechnika

-7-

Tervezési és Kivitelezési előírások
Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei

4.1 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, élettartam növelés, egy ragasztott
rögzítéső bitumenes lemez réteggel
Elızetes vizsgálatok
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen mőködıképes és energetikai szempontból is elegendı hıszigeteléssel
kell, hogy rendelkezzen. Ha nem elegendı a meglévı hıszigetelés mértéke olyan
felújítási módot érdemes választani, amelynél hıszigetelés is beépítésre kerül.
Aljzat-lejtés
A meglévı tetı felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A vápákban ugyan
megengedett az 1 % lejtés is, azonban a csekély lejtés miatt itt már a vízmegállásra
illetve a tócsákra számítani kell. Ha pontralejtésre, esetleg lejtéskorrekcióra van
szükség, annak anyagát és megoldását gondosan meg kell tervezni. Elınyösen
alkalmazhatók a PS hab lejtésképzı (lejtéskorrekciós) elemek.
Csapadékvíz-szigetelés
Az elızetesen kellısített bitumenes lemez felületre az új záróréteget –
légzárványoktól mentesen – lángolvasztással kell lehegeszteni. A szigetelı sávok
iránya lehetıleg egyezzen meg az eredeti szigetelés irányával és feles eltolással
legyenek lefektetve.
Gyakori megoldás az eredetire merıleges (keresztirányú) fektetés is, amelyet a 2 %
körüli tetılejtésnél nem javasolunk, mert a vízmegállás (tócsaképzıdés) a
mélyedésekben elkerülhetetlen.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, a tetın már elızetesen beépített, mőködıképes
párakivezetı csövek kell legyenek.
A szegélyek mentén a lezárásokat vízhatlanul el kell készíteni. A lezárásoknál
törekedni kell a teljes értékő új szegélyezésre. Nem megfelelı megoldás az attika és
fal melletti eredeti (pl. bádogos) szegélyek meghagyása, mert a vízhatlan lezárás
csak szakszerően kialakított, vízhatlanul csatlakoztatott, új szegélyekkel biztosítható.
Rögzítés
Az egész rétegrendet az új záróréteg lángolvasztásos hegesztésével kell rögzíteni,
amely feltétlenül a teljes felületen, légzárvány-mentesen történjen. A rászigetelés
elıtt a tetıfelületet igen gondosan elı kell készíteni.
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4.1

4.1.1 TETİFELÚJÍTÁS Élettartam növelı felújítás, egy ragasztott
rögzítéső bitumenes lemez réteggel
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag is mőködıképes, valamint energetikai szempontból is
elegendı hıszigeteléssel kell, hogy rendelkezzen. Ha nem elegendı a meglévı
hıszigetelés mértéke olyan felújítási módot érdemes választani, amelynél
hıszigetelés is beépítésre kerül.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Esetleg meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben felújító réteg
készíthetı, vagy a régi szegélyek visszavágásával, elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 Elast szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. A jelölt ékelemet el kell helyezni, rögzítése lángolvasztással
megmelegített bitumenes lemezre, vagy PU ragasztással történhet. Az ékelemet egy
33 cm-es ISO-LINE FIX sávval kell lezárni, 10 cm-t az ékelem fölé vezetve. A tetısíki
szigetelést erre kell rávezetni. Az attika menti szegélyezés lezárása egy-egy külön a
zárólemez anyagából készített szegélyezı sávval történik, amelyet a falkoronára is rá
kell vezetni, a tetısíkon pedig az ISO-ÉK elemen kell toldani.
Bádogos szerkezetek
Az attika kétféle lefedéső lehet. Vagy lehetıség van a meglévı és átalakított horgany
lemez lefedésre történı szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerő új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.
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* A tető szegélyénél tapasztalt mozgások esetén mechanikai rögzítést kell alkalmazni.

RÉTEGREND:

4.1 SZERINT
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4.1.2 TETİFELÚJÍTÁS Élettartam növelı felújítás, egy ragasztott
rögzítéső bitumenes lemez réteggel
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag is mőködıképes, valamint energetikai szempontból is
elegendı hıszigeteléssel kell, hogy rendelkezzen. Ha nem elegendı a meglévı
hıszigetelés mértéke olyan felújítási módot érdemes választani, amelynél
hıszigetelés is beépítésre kerül.
Szegélyezés
A falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni kell. Esetleg
meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben felújító réteg készíthetı, vagy a
régi szegélyek visszavágásával, elbontásával kell új, szakszerő szegélyeket
készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 Elast szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. A jelölt ékelemet el kell helyezni, rögzítése lángolvasztással
megmelegített bitumenes lemezre, vagy PU ragasztással történhet. Az ékelemet egy
33 cm-es ISO-LINE FIX sávval kell lezárni, 10 cm-t az ékelem fölé vezetve. A tetısíki
szigetelést erre kell rávezetni. Az attika menti szegélyezés lezárása egy-egy külön a
zárólemez anyagából készített szegélyezı sávval történik, amelyet a falra fel kell
vezetni, a tetısíkon pedig az ISO-ÉK elemen kell toldani.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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* A tető szegélyénél tapasztalt mozgások esetén mechanikai rögzítést kell alkalmazni.
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4.1 SZERINT

4.1.2

4.1.3 TETİFELÚJÍTÁS Élettartam növelı felújítás, egy ragasztott
rögzítéső bitumenes lemez réteggel
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag is mőködıképes, valamint energetikai szempontból is
elegendı hıszigeteléssel kell, hogy rendelkezzen. Ha nem elegendı a meglévı
hıszigetelés mértéke olyan felújítási módot érdemes választani, amelynél
hıszigetelés is beépítésre kerül.
Szegélyezés
Az ereszszegély mentén (többnyire cserélni kell) a szigetelés fogadásra alkalmas új
bádogos szegélyeket kell szakszerően elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell
rávezetni, egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. Az elsı réteg
szegélyezését külön ISO-LINE FIX vértezı sávval kell készíteni, amelyet a bádogos
szegélyre 10-12 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell
rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés záró rétegét a vértezı sávon túl 10 cm-re a
bádogos szerkezetre rá kell vezetni és az elıbb említett módon gondosan rá kell
ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre horganyzott acéllemez, rézlemez
vagy horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs mozgásokat megengedı
módon, 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.

NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ ÉLETTARTAM
NÖVELŐ FELÚJÍTÁSA

®

BETON FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
RAGASZTOTT RÖGZÍTÉSŰ
EGY RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Horg. acéllemez függőeresz csatorna
szükség szerint javítva, vagy cserélve
Horganylemez eresz szegély
Horganyzott ac.lemez rögzítőszegély

Meglévő vízszigetelés

ISO-LINE FIX 4,5 Elast

min. 2,5%

Meglévő hőszigetelés

Meglévő hőszigetelés

Alátét filcréteg (alatta bitumenes lemez védelem)

RÉTEGREND:

4.1 SZERINT

4.1.3

4.1.4 TETİFELÚJÍTÁS Élettartam növelı felújítás, egy ragasztott
rögzítéső bitumenes lemez réteggel
OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag is mőködıképes, valamint energetikai szempontból is
elegendı hıszigeteléssel kell, hogy rendelkezzen. Ha nem elegendı a meglévı
hıszigetelés mértéke olyan felújítási módot érdemes választani, amelynél
hıszigetelés is beépítésre kerül.
Szegélyezés
Az orom szegély mentén a szigetelést tetı széléig el kell készíteni. A bádogos
oromszegélyt fel kell szerelni majd külön lezáró-takaró sávot kell a záró réteg
anyagából leszabni és egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
Bádogos szerkezetek
Az orom szegélyezésére szakszerően kialakított bádogos szerkezet készüljön.
Javasolható ennek kiemelése, vagy 2 cm-es felálló vízkorccal hajlítása. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre választás szerint 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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Horganylemez oromszegély
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély
Takarósáv

15

10

Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés

Meglévő hőszigetelés

RÉTEGREND:

4.1 SZERINT

4.1.4

4.1.5 TETİFELÚJÍTÁS Élettartam növelı felújítás, egy ragasztott
rögzítéső bitumenes lemez réteggel
PÁRASZELLİZİ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag is mőködıképes, valamint energetikai szempontból is
elegendı hıszigeteléssel kell, hogy rendelkezzen. Ha nem elegendı a meglévı
hıszigetelés mértéke olyan felújítási módot érdemes választani, amelynél
hıszigetelés is beépítésre kerül.
A páraszellızık szegélyezése
A tetıfelületen szükség van páraszellızık beépítésére. A meglévı szellızık helyén
új kiszellızı elemek építendık be. Ha nincs eredeti páraszellızı, úgy annak
tetıfelületi kiosztása legalább 7x7 méter legyen.
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

Páraszellőző idom
Bitumen lemez lehegesztve
ISO-BIT tömítés
45/45 cm gallér

Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés
Meglévő hőszigetelés

Laza kőzetgyapot
kitöltés

RÉTEGREND:

4.1 SZERINT

4.1.5

4.1.6 TETİFELÚJÍTÁS Élettartam növelı felújítás, egy ragasztott
rögzítéső bitumenes lemez réteggel
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet. A tetı legyen
páratechnikailag is mőködıképes, energetikai szempontból is elegendı hıszigeteléssel kell, hogy rendelkezzen. Ha nem elegendı a meglévı hıszigetelés mértéke
olyan felújítási módot érdemes választani, amelynél hıszigetelés is beépítésre kerül.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új EPDM anyagú összefolyókat olyan kivehetı,
tisztítható lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább 1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel.
Ha az új összefolyó EPDM anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt
alá egy 80/80 cm-es hegeszthetı ISO-LINE FIX alátétlemezt elhelyezni és annak
felületét lánggal megolvasztva az összefolyó idomot abba beleragasztani, egyúttal az
átmérıt úgy megválasztani, hogy az ejtıvezetékben szoruljon. A tömítést tartósan
plasztikus kittel (ISO-BIT) fokozni lehet.
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
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 100/100 cm

Meglévő szigetelés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast ablakos lemez
ISO-LINE FIX 4,5 Elast alátét lemez
min. 2,5%

5%

Meglévő hőszigetelés
Meglévő hőszigetelés

Új tetőösszefolyó idom

Meglévő vízlevezető cső

RÉTEGREND:

4.1 SZERINT

4.1.6

4.1.7 TETİFELÚJÍTÁS Élettartam növelı felújítás, egy ragasztott
rögzítéső bitumenes lemez réteggel
CSİÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag is mőködıképes, valamint energetikai szempontból is
elegendı hıszigeteléssel kell, hogy rendelkezzen. Ha nem elegendı a meglévı
hıszigetelés mértéke olyan felújítási módot érdemes választani, amelynél
hıszigetelés is beépítésre kerül.
A csıáttörések szegélyezése
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 távolságra legyenek.
A szigetelést egy külön kiszabott ISO-LINE FIX sávval kell csatlakoztatni a
csıáttöréshez. A csıperem leszigetelését a záróréteggel azonos anyagú szegélyezı
elemmel lehet megoldani, igen gondos szabási és hegesztési munkával. A
csıátmérıtıl függıen szükség lehet ennek a szegélynek a megkettızésére is. Kis
átmérıjő csövek esetén ISO-BIT tömítést és fényvédelmül külön palaszórást is lehet
alkalmazni.
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. A haszoncsıre vízvetı gallért kell elhelyezni.
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CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
>100 mm

Haszoncső

Vízvető gallér

Plasztikus kitt
ISO-BIT
Szorítóbilincs

min. 20 cm

Védőcső
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
szegélyezés
10

Meglévő szigetelés

10

Meglévő hőszigetelés

Meglévő hőszigetelés

RÉTEGREND:

4.1 SZERINT

4.1.7

4.1.8 TETİFELÚJÍTÁS Élettartam növelı felújítás, egy ragasztott
rögzítéső bitumenes lemez réteggel
DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag is mőködıképes, valamint energetikai szempontból is
elegendı hıszigeteléssel kell, hogy rendelkezzen. Ha nem elegendı a meglévı
hıszigetelés mértéke olyan felújítási módot érdemes választani, amelynél
hıszigetelés is beépítésre kerül.
DILATÁCIÓS szegélyezés
A szerkezeti dilatáció mindig magasponton legyen, a csapadékvíz ettıl a ponttól két
irányban elfolyhasson. 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.
A szegélyezést külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell készíteni. Ezek
rögzítése lángolvasztásos ragasztással történik. A szigetelés záró rétegét erre kell
rávezetni és lángolvasztással leragasztani. A dilatációs idom lezárása külön
zárólemez szegélyezı sávval történik. 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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DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

Polifoam Ø 4 cm CSŐHÉJ
Kőzetgyapot ékelem

10 cm

ISO-LINE PES 4,5 Elast

10 cm

min.2,5%

min.2,5%

ISO-LINE PES 4,5 Elast
Meglévő hőszigetelés

Meglévő hőszigetelés

RÉTEGREND:

Meglévő vízszigetelés

4.1 SZERINT

4.1.8

4.1.9 TETİFELÚJÍTÁS Élettartam növelı felújítás, egy ragasztott
rögzítéső bitumenes lemez réteggel
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag is mőködıképes, valamint energetikai szempontból is
elegendı hıszigeteléssel kell, hogy rendelkezzen. Ha nem elegendı a meglévı
hıszigetelés mértéke olyan felújítási módot érdemes választani, amelynél
hıszigetelés is beépítésre kerül.
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 zárólemezzel
megegyezı szegélyezı sávval történik, amelyet a felülvilágító lábazat teljes
magasságáig kell felvezetni, a tetısíki szigetelésre legalább 10-12 cm-re kell
rávezetni, lángolvasztással vízhatlanul leragasztani.
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.
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE

Felülvilágító kupola
ISO-BIT

Fémlemez rögzítő profil

min. 20 max. 30 cm

Felülvilágító kupola lábazata
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
ISO-LINE FIX 4,5 Elast - 33 cm
Eredeti vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés

Impregnált fa
palló rögzítve

Meglévő hőszigetelés
LINDAB lemez

RÉTEGREND:

4.1 SZERINT

4.1.9

4.2 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel, kiegészítı hıszigeteléssel
Elızetes vizsgálatok
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei káros mennyiségő nedvességet nem tartalmaznak,
valamint a tetıfelület képe nem utal jelentıs mozgásokra, akkor egy jó minıségő
modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos ragasztásával teljes értékő szigetelés
készülhet.
Hıszigetelés
A meglévı hıszigetelı réteg állapotát vizsgálni kell. Egyrészt a hıszigetelı réteg
elnedvesedésének mértékét ismerni kell, másrészt a hıszigetelés szükséges mértékét, az esetleges kiegészítı hıszigetelés vastagságát épületfizikai méretezéssel
kell megállapítani. Ha energetikai szempontból nem elegendı mértékő hıszigeteléssel rendelkezik, akkor méretezés szerinti vastagságú lépésálló kızetgyapot lemezt
kell a megfelelıen elıkészített tetı felületére ragasztani. Szükség esetén a meglévı
rétegeket perforálni kell.
Aljzat-lejtés
A meglévı tetı felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A vápákban ugyan
megengedett az 1 % lejtés is, azonban a csekély lejtés miatt itt már a vízmegállásra
illetve a tócsákra számítani kell. Ha pontralejtésre, esetleg lejtéskorrekcióra van
szükség, annak anyagát és megoldását gondosan meg kell tervezni. Elınyösen
alkalmazhatók a kızetgyapot lejtésképzı (lejtéskorrekciós) elemek.
Csapadékvíz-szigetelés
Az elızetesen leragasztott kızetgyapot
lángolvasztással kell lehegeszteni.

lemezre

a

csapadékvíz-szigetelést

A tetı jó épületfizikai mőködéséhez új, mőködıképes párakivezetı idomokat kell
beépíteni.
A szegélyek mentén a lezárásokat vízhatlanul el kell készíteni. A lezárásoknál
törekedni kell a teljes értékő új szegélyezésre. Nem megfelelı megoldás az attika és
fal melletti eredeti (pl. bádogos) szegélyek meghagyása, mert a vízhatlan lezárás
csak szakszerően kialakított, vízhatlanul csatlakoztatott, új szegélyekkel biztosítható.
Rögzítés
Az egész rétegrendet ragasztással kell rögzíteni, kiegészítı mechanikai
rögzítésekkel. A ragasztásos és a 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 többletrögzítésekkel kell számolni. A
rögzítést csak az átfedések alatt lehet készíteni.
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Min 2,5%

V1
H
VR

KP

HR

PE

Vasbeton födém

kivitelezési hőmérséklet
>-10 °C

ISO-LINE MONÓ
Elast

V1

H

(Hőszigetelés)

Lépésálló kőzetgyapot páratechnikai és hőszigetelő réteg
foltonként leragasztva

KP
PE

(Kellősítő)

Kellősítés a perforációk között

(Perforáció)

Perforáció a meglévő hőszigetelésig

VR

(Meglévő szigetelés)

Meglévő tönkrement perforált csapadékvíz szigetelés

HR

(Meglévő hőszigetelés)

Meglévő lépésálló hőszigetelés, perforálva

Az ÉMSZ irányelvei szerint kiegészítő mechanikai rögzítést kell alkalmazni
a tetőfelület szélső és sarokmezőiben !

Rögzítés
Ragasztással

4.2

4.2.1 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
Miután a tetın energetikai szempontból nem elegendı a hıszigetelés, kiegészítı
hıszigetelésre is szükség van. Ezt épületfizikai méretezéssel kell heghatározni.
Szükség esetén a meglévı rétegeket perforálni kell.
Szegélyezés
A szegélyezésnél a tetısíki szigetelı réteget egy ISO-LINE FIX 4,5 Elast
szegélysávval 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 ISO-LINE FIX 4,5 Elast 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 lehetıség van a meglévı és átalakított horgany
lemez lefedésre történı szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerő új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.
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ATTIKA KIALAKÍTÁSA

Eredeti attika lefedés visszavágva és rögzítve,
átalakítva egyvízorrosra
Hajlaterősítés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast

Rögzítés 33 cm-ként
ISO-ÉK
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
Meglévő vízszigetelés

min. 20 cm

ISO-LINE FIX 4,5 Elast - 33 cm

Eredeti bádogszegély
visszavágva és
rögzítve
Meglévő hőszigetelés

Meglévő hőszigetelés

RÉTEGREND:
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4.2.1

4.2.2 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
Miután a tetın energetikai szempontból nem elegendı a hıszigetelés, kiegészítı
hıszigetelésre is szükség van. Ezt épületfizikai méretezéssel kell heghatározni.
Szükség esetén a meglévı rétegeket perforálni kell.
Szegélyezés
A szegélyezésnél a tetısíki szigetelı réteget egy ISO-LINE FIX 4,5 Elast
szegélysávval 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 ISO-LINE FIX 4,5 Elast 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 a fara fel kell vezetni és mechanikailag 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)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Fémlemez szorító profil

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

Meglévő vízszigetelés

min. 20 cm

Rögzítés 33 cm-ként

Eredeti bádogszegély
visszavágva és
rögzítve

Meglévő hőszigetelés

Meglévő hőszigetelés

RÉTEGREND:
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4.2.2

4.2.3 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
Miután a tetın energetikai szempontból nem elegendı a hıszigetelés, kiegészítı
hıszigetelésre is szükség van. Ezt épületfizikai méretezéssel kell heghatározni.
Szükség esetén a meglévı rétegeket perforálni kell.
Szegélyezés
Az ereszszegély mentén (többnyire cserélni kell) a szigetelés fogadásra alkalmas új
bádogos szegélyeket kell szakszerően elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell
rávezetni, egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. Az elsı réteg
szegélyezését külön ISO-LINE FIX vértezı sávval kell készíteni, amelyet a bádogos
szegélyre 10-12 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell
rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés záró rétegét a vértezı sávon túl 10 cm-re a
bádogos szerkezetre rá kell vezetni és az elıbb említett módon gondosan rá kell
ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre horganyzott acéllemez, rézlemez
vagy horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs mozgásokat megengedı
módon, 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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Horg. acéllemez függőeresz csatorna
szükség szerint javítva, vagy cserélve
Horganylemez eresz szegély
Horganyzott ac.lemez rögzítőszegély

Meglévő vízszigetelés

ISO-LINE FIX 4,5 Elast
min. 2,5%

Meglévő hőszigetelés

Meglévő hőszigetelés

Alátét filcréteg (alatta bitumenes lemez védelem)

RÉTEGREND:

4.2 SZERINT
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4.2.4 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER 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 ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
Miután a tetın energetikai szempontból nem elegendı a hıszigetelés, kiegészítı
hıszigetelésre is szükség van. Ezt épületfizikai méretezéssel kell heghatározni.
Szükség esetén a meglévı rétegeket perforálni kell.
Szegélyezés
Az orom szegély mentén a szigetelést tetı széléig el kell készíteni. A bádogos
oromszegélyt fel kell szerelni majd külön lezáró-takaró sávot kell a záró réteg
anyagából leszabni és egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
Bádogos szerkezetek
Az orom szegélyezésére szakszerően kialakított bádogos szerkezet készüljön.
Javasolható ennek kiemelése, vagy 2 cm-es felálló vízkorccal hajlítása. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre választás szerint 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

Horganylemez oromszegély
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély
Takarósáv
15

10

Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés

Meglévő hőszigetelés

RÉTEGREND:

4.2 SZERINT

4.2.4

4.2.5 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
PÁRASZELLİZİ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER 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 ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
Miután a tetın energetikai szempontból nem elegendı a hıszigetelés, kiegészítı
hıszigetelésre is szükség van. Ezt épületfizikai méretezéssel kell heghatározni.
Szükség esetén a meglévı rétegeket perforálni kell.
A páraszellızık szegélyezése
A tetıfelületen szükség van páraszellızık beépítésére. A meglévı szellızık helyén
új kiszellızı elemek építendık be. Ha nincs eredeti páraszellızı, úgy annak
tetıfelületi kiosztása legalább 7x7 méter legyen.
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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PÁRASZELLŐZŐ BEÉPÍTÉSE

45/45 cm

Páraszellőző idom
Bitumen lemez lehegesztve
ISO-BIT tömítés
45/45 cm gallér

Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés
Meglévő hőszigetelés

Laza kőzetgyapot
kitöltés

RÉTEGREND:

4.2 SZERINT

4.2.5

4.2.6 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet. A tetı legyen
páratechnikailag mőködıképes. Miután energetikai szempontból nem elegendı a
hıszigetelés, kiegészítı hıszigetelésre is szükség van. Ezt épületfizikai
méretezéssel kell heghatározni. Szükség esetén a meglévı rétegeket perforálni kell.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új EPDM anyagú összefolyókat olyan kivehetı,
tisztítható lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább 1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel.
Ha az új összefolyó EPDM anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt
alá egy 80/80 cm-es hegeszthetı ISO-LINE FIX alátétlemezt elhelyezni és annak
felületét lánggal megolvasztva az összefolyó idomot abba beleragasztani, egyúttal az
átmérıt úgy megválasztani, hogy az ejtıvezetékben szoruljon. A tömítést tartósan
plasztikus kittel (ISO-BIT) fokozni lehet.
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
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 100/100 cm

Meglévő szigetelés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast ablakos lemez
ISO-LINE FIX 4,5 Elast alátét lemez
min. 2,5%

5%

Meglévő hőszigetelés
Meglévő hőszigetelés

Új tető összefolyó idom

Meglévő vízlevezető cső

RÉTEGREND:
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4.2.6

4.2.7 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
CSİÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag mőködıképes. Miután energetikai szempontból nem
elegendı a hıszigetelés, kiegészítı hıszigetelésre is szükség van. Ezt épületfizikai
méretezéssel kell heghatározni. Szükség esetén a meglévı rétegeket perforálni kell.
A csıáttörések szegélyezése
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 távolságra legyenek.
A szigetelést egy külön kiszabott ISO-LINE FIX sávval kell csatlakoztatni a
csıáttöréshez. A csıperem leszigetelését a záróréteggel azonos anyagú szegélyezı
elemmel lehet megoldani, igen gondos szabási és hegesztési munkával. A
csıátmérıtıl függıen szükség lehet ennek a szegélynek a megkettızésére is. Kis
átmérıjő csövek esetén ISO-BIT tömítést és fényvédelmül külön palaszórást is lehet
alkalmazni.
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. A haszoncsıre vízvetı gallért kell elhelyezni.
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CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
>100 mm

Haszoncső

Vízvető gallér

Plasztikus kitt
ISO-BIT
Szorítóbilincs

min. 20 cm

Védőcső

10

Meglévő szigetelés

ISO-LINE FIX 4,5 Elast
szegélyezés

Meglévő hőszigetelés

Meglévő hőszigetelés

RÉTEGREND:
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4.2.7

4.2.8 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag mőködıképes. Miután energetikai szempontból nem
elegendı a hıszigetelés, kiegészítı hıszigetelésre is szükség van. Ezt épületfizikai
méretezéssel kell heghatározni. Szükség esetén a meglévı rétegeket perforálni kell.
DILATÁCIÓS szegélyezés
A szerkezeti dilatáció mindig magasponton legyen, a csapadékvíz ettıl a ponttól két
irányban elfolyhasson. 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.
A szegélyezést külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell készíteni. Ezek
rögzítése lángolvasztásos ragasztással történik. A szigetelés záró rétegét erre kell
rávezetni és lángolvasztással leragasztani. A dilatációs idom lezárása külön
zárólemez szegélyezı sávval történik. 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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DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

Polifoam Ø 4 cm CSŐHÉJ
Kőzetgyapot ékelem
ISO-LINE PES 4,5 Elast

10 cm

10 cm

min.2,5%

min.2,5%

ISO-LINE PES 4,5 Elast

Meglévő hőszigetelés

Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés

RÉTEGREND:
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4.2.8

4.2.9 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak
száradása után ISO-PRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag mőködıképes. Miután energetikai szempontból nem
elegendı a hıszigetelés, kiegészítı hıszigetelésre is szükség van. Ezt épületfizikai
méretezéssel kell heghatározni. Szükség esetén a meglévı rétegeket perforálni kell.
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 zárólemezzel
megegyezı szegélyezı sávval történik, amelyet a felülvilágító lábazat teljes
magasságáig kell felvezetni, a tetısíki szigetelésre legalább 10-12 cm-re kell
rávezetni, lángolvasztással vízhatlanul leragasztani.
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.
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE

Felülvilágító kupola
ISO-BIT
Fémlemez rögzítő profil

min. 20 max. 30 cm

Felülvilágító kupola lábazata
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
ISO-LINE FIX 4,5 Elast - 33 cm
Eredeti vízszigetelés

Impregnált fa
palló rögzítve
Meglévő hőszigetelés

Meglévő hőszigetelés
LINDAB lemez

RÉTEGREND:
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4.2.9

4.3 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás két ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel, illetve ISO-ROLL Speciállal
Elızetes vizsgálatok
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei káros mennyiségő nedvességet nem tartalmaznak,
valamint a tetıfelület képe nem utal jelentıs mozgásokra, akkor két jó minıségő
modifikált bitumenes lemez ragasztásával teljes értékő szigetelés készülhet.
Hıszigetelés
A meglévı hıszigetelı réteg állapotát vizsgálni kell. Egyrészt a hıszigetelı réteg
elnedvesedésének mértékét ismerni kell, másrészt a hıszigetelés szükséges mértékét, az esetleges kiegészítı hıszigetelés vastagságát épületfizikai méretezéssel
kell megállapítani. Ha energetikai szempontból elegendı mértékő hıszigeteléssel
rendelkezik, akkor kiegészítı hıszigetelés nem kell. Szükség esetén a meglévı
rétegeket perforálni kell.
Aljzat-lejtés
A meglévı tetı felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A vápákban ugyan
megengedett az 1 % lejtés is, azonban a csekély lejtés miatt itt már a vízmegállásra
illetve a tócsákra számítani kell. Ha pontralejtésre, esetleg lejtéskorrekcióra van
szükség, annak anyagát és megoldását gondosan meg kell tervezni. Elınyösen
alkalmazhatók a kızetgyapot lejtésképzı (lejtéskorrekciós) elemek.
Csapadékvíz-szigetelés
Az elızetesen leragasztott alátétlemezre (illetve ISO-ROLL Speciálra) a
csapadékvíz-szigetelés záró rétegét lángolvasztással kell lehegeszteni. A szigetelı
sávok iránya lehetıleg egyezzen meg az alátét szigetelés irányával és feles
eltolással legyenek lefektetve.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez új, mőködıképes párakivezetı idomokat kell
beépíteni.
A szegélyek mentén a lezárásokat vízhatlanul el kell készíteni. A lezárásoknál
törekedni kell a teljes értékő új szegélyezésre. Nem megfelelı megoldás az attika és
fal melletti eredeti (pl. bádogos) szegélyek meghagyása, mert a vízhatlan lezárás
csak szakszerően kialakított, vízhatlanul csatlakoztatott, új szegélyekkel biztosítható.
Rögzítés
Az egész rétegrendet ragasztással kell rögzíteni, kiegészítı mechanikai
rögzítésekkel. 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 többletrögzítésekkel kell számolni. A
rögzítést csak az átfedések alatt lehet készíteni.
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Min 2,5%

V1
V2
VR

KP
PE

HR

Vasbeton födém

V1

(záró réteg)

kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>+0 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

Rögzítés

ISO-LINE PALA
C 5,5 Plast

ISO-LINE PALA
C 4,5 Plast

ISO-LINE PALA
C 5,0 Plast

ISO-LINE STAR
4,5 Elast

Hegesztéssel

ISO-LINE FILC
3,5 Plast

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE FILC 3,5
Elast

Ragasztással

ISO-LINE FILC 3,5

V2

VAGY

(alsó réteg)

ISO-ROLL Speciál

KP
PE

(Kellősítő)

Kellősítés a perforációk között

(Perforáció)

Perforáció a meglévő hőszigetelésig

VR

(Meglévő szigetelés)

Meglévő tönkrement perforált csapadékvíz szigetelés

HR

(Meglévő hőszigetelés)

Meglévő lépésálló hőszigetelés, perforálva

Az ÉMSZ irányelvei szerint kiegészítő mechanikai rögzítést kell alkalmazni
a tetőfelület szélső és sarokmezőiben !

4.3

4.3.1.1 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, vasbeton födémen
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben felújító réteg
készíthetı, vagy a régi szegélyek visszavágásával, elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. 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 4,5 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 lehetıség van a meglévı és átalakított horgany
lemez lefedésre történı szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerő új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.
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ATTIKA KIALAKÍTÁSA

Eredeti attika lefedés visszavágva és rögzítve,
átalakítva egyvízorrosra
Hajlaterősítés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast)

ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast) 33 cm
Eredeti bádogszegély
visszavágva és
rögzítve

ISO-LINE FILC 3,5
ISO-ÉK
ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast)

min. 20 cm

Rögzítés 33 cm-ként

Meglévő vízszigetelés
Meglévő hőszigetelés perforálva
Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

4.3 SZERINT

4.3.1.1

4.3.1.2 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, vasbeton födémen
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben felújító réteg
készíthetı, vagy a régi szegélyek visszavágásával, elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. 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 4,5 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 falra fel kell vezetni és mechanikailag meg kell fogni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Fémlemez szorító profil

ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast) 33 cm
Eredeti bádogszegély
visszavágva és
rögzítve

ISO-LINE FILC 3,5

ISO-ÉK
ISO-LINE FIX 4,5 Elast Meglévő vízszigetelés
(Plast)

min. 20 cm

Rögzítés 33 cm-ként

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

4.3 SZERINT

4.3.1.2

4.3.1.3 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, vasbeton födémen
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az ereszszegély mentén (többnyire cserélni kell) a szigetelés fogadásra alkalmas új
bádogos szegélyeket kell szakszerően elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell
rávezetni, egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. Az elsı réteg
szegélyezését külön ISO-LINE FIX vértezı sávval kell készíteni, amelyet a bádogos
szegélyre 10-12 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell
rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés záró rétegét a vértezı sávon túl 10 cm-re a
bádogos szerkezetre rá kell vezetni és az elıbb említett módon gondosan rá kell
ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére, amennyiben az eredeti szegély erre nem lenne alkalmas,
szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A horganyzott acélból
készített rögzítı szegélyre horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabványszerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos szegélyt átszögezni tilos. A vízelvezetés akadálytalanságát biztosítani
úgy lehet, hogy a bádogos szerkezetet a hıszigetelés síkjához viszonyítva kb. 1 cmre besüllyesztve helyezik el.
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Horg. acéllemez függőeresz csatorna
szükség szerint javítva, vagy cserélve
Horganylemez eresz szegély

ISO-LINE FILC 3,5

Horganyzott ac.lemez rögzítőszegély
ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast)

Meglévő vízszigetelés
min. 2,5%

Meglévő hőszigetelés perforálva
Meglévő hőszigetelés perforálva

Alátét filcréteg (alatta bitumenes lemez védelem)

RÉTEGREND:

4.3 SZERINT

4.3.1.3

4.3.1.4 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, vasbeton födémen
OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az orom szegély mentén a szigetelést tetı széléig el kell készíteni. A bádogos
oromszegélyt fel kell szerelni majd külön lezáró-takaró sávot kell a záró réteg
anyagából leszabni és egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
Bádogos szerkezetek
Az orom szegélyezésére szakszerően kialakított bádogos szerkezet készüljön.
Javasolható ennek kiemelése, vagy 2 cm-es felálló vízkorccal hajlítása. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre választás szerint 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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Horganylemez oromszegély
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély
Takarósáv
15

10

Meglévő vízszigetelés

ISO-LINE FILC 3,5

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

4.3 SZERINT

4.3.1.4

4.3.1.5 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, vasbeton födémen
PÁRASZELLİZİ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
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
páraszellızı beépítése, de minden esetben a tervezı határozza meg a kiosztást.
Meglévı kiosztás esetén vizsgálni kell a páraszellızık mőködıképességét !
Gıznyomáslevezetés
A gıznyomás levezetés megoldása a tetı rétegfelépítésétıl és rögzítési módjától
függıen változhat. Ha a tetın eredetileg megfelelıen mőködı páraszellızık voltak,
akkor új szellık beépítése ugyanezeken a helyeken javasolható.
Szegélyezés
Ha az új 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
szegélyezését egy a szigeteléssel megegyezı anyagú és középen 50 mm-es lyukkal
ellátott, modifikált bitumenes lemezgallérral kell elkészíteni.
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PÁRASZELLŐZŐ BEÉPÍTÉSE

45/45 cm

Páraszellőző idom

Bitumen lemez lehegesztve
ISO-BIT tömítés
45/45 cm gallér

Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés perforálva
Meglévő hőszigetelés perforálva

Laza kőzetgyapot
kitöltés

RÉTEGREND:

4.3 SZERINT

4.3.1.5

4.3.1.6 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, vasbeton födémen
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó
épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új EPDM anyagú összefolyókat olyan kivehetı,
tisztítható lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább 1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel. Ha az új összefolyó EPDM
anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy 80/80 cm-es hegeszthetı
ISO-LINE FIX alátétlemezt elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az
összefolyó idomot abba beleragasztani, egyúttal az átmérıt úgy megválasztani, hogy
az ejtıvezetékben szoruljon. A tömítést tartósan plasztikus kittel (ISO-BIT) fokozni
lehet. 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, ISO-LINE
FIX 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 100/100 cm

Meglévő szigetelés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast ablakos lemez
ISO-LINE FIX 4,5 Elast alátét lemez
min. 2,5%

5%

Meglévő hőszigetelés perf.
Meglévő hőszigetelés perf.

Új tetősszefolyó idom

Meglévő vízlevezető cső

RÉTEGREND:

4.3 SZERINT

4.3.1.6

4.3.1.7 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, vasbeton födémen
CSİÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
A csıáttörések szegélyezése
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 távolságra legyenek.
A szigetelést egy külön kiszabott ISO-LINE FIX sávval kell csatlakoztatni a
csıáttöréshez. Erre kell a tetıszigetelés zárórétegét rávezetni. A csıperem
leszigetelését a záróréteggel azonos anyagú szegélyezı elemekkel lehet megoldani,
igen gondos szabási és hegesztési munkával. A csıátmérıtıl függıen szükség lehet
ennek a szegélynek a megkettızésére is. Kis átmérıjő csövek esetén ISO-BIT
tömítést és fényvédelmül külön palaszórást is lehet alkalmazni.
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. A haszoncsıre vízvetı gallért kell elhelyezni.

NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ FELÚJÍTÁSA

®

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

CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
>100 mm

Haszoncső

Vízvető gallér

Plasztikus kitt
ISO-BIT
Szorítóbilincs

min. 20 cm

Védőcső
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
(Plast)
10

Meglévő szigetelés

10

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

4.3 SZERINT

4.3.1.7

4.3.1.8 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, vasbeton födémen
DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
DILATÁCIÓS szegélyezés
A szerkezeti dilatáció mindig magasponton legyen, a csapadékvíz ettıl a ponttól két
irányban elfolyhasson. 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.
A szegélyezést külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell készíteni. Ezek
rögzítése lángolvasztásos ragasztással történik. A szigetelés záró rétegét erre kell
rávezetni és lángolvasztással leragasztani. A dilatációs idom lezárása külön
zárólemez szegélyezı sávval történik. 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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DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

Polifoam Ø 4 cm CSŐHÉJ
Kőzetgyapot ékelem
ISO-LINE PES 4,5 Elast
ISO-LINE FILC 3,5
10 cm

10 cm

min.2,5%

min.2,5%

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

ISO-LINE PES 4,5 Elast

Meglévő vízszigetelés

4.3 SZERINT

4.3.1.8

4.3.1.9 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, vasbeton födémen
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni. A szegélyezésnél külön ISO-LINE FIX sávval a szigetelést a lábazatra kell
felvezetni. 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 szegélyezés lezárása külön
zárólemezzel megegyezı szegélyezı sávval történik, amelyet a felülvilágító lábazat
teljes magasságáig kell felvezetni, a tetısíki szigetelésre legalább 10-12 cm-re kell
rávezetni, lángolvasztással vízhatlanul leragasztani.
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.
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE

Felülvilágító kupola
ISO-BIT

Fémlemez rögzítő profil
Felülvilágító kupola lábazata

min. 20 max. 30 cm

Rétegrend szerinti zárólemez
ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast) 33 cm
Eredeti vízszigetelés
ISO-LINE FILC 3,5

Meglévő hőszigetelés perf.

Impregnált fa
palló rögzítve

Meglévő hőszigetelés perf.
LINDAB lemez

RÉTEGREND:

4.3 SZERINT

4.3.1.9

4.3.2.1 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben felújító réteg
készíthetı, vagy a régi szegélyek visszavágásával, elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. 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 4,5 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 lehetıség van a meglévı és átalakított horgany
lemez lefedésre történı szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerő új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.
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BETON FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
RAGASZTOTT RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL
KIEGÉSZÍTŐ ISO-ROLL HŐSZIGETELÉSSEL

ATTIKA KIALAKÍTÁSA

Eredeti attika lefedés visszavágva és rögzítve,
átalakítva egyvízorrosra
Hajlaterősítés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast)

10

min. 20 cm

Rögzítés 33 cm-ként
ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast) - 33 cm
ISO-ÉK
10

Régi attika szegély
viszavágva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND: 4.3 SZERINT

4.3.2.1

4.3.2.2 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben felújító réteg
készíthetı, vagy a régi szegélyek visszavágásával, elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. 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 4,5 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 falra fel kell vezetni és mechanikailag meg kell fogni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Fémlemez szorító profil

Rögzítés 33 cm-ként

min. 20 cm

10
ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast) - 33 cm
ISO-ÉK
10

Régi falszegély
viszavágva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND: 4.3 SZERINT

4.3.2.2

4.3.2.3 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az ereszszegély mentén (többnyire cserélni kell) a szigetelés fogadásra alkalmas új
bádogos szegélyeket kell szakszerően elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell
rávezetni, egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. Az elsı réteg
szegélyezését külön ISO-LINE FIX vértezı sávval kell készíteni, amelyet a bádogos
szegélyre 10-12 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell
rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés záró rétegét a vértezı sávon túl 10 cm-re a
bádogos szerkezetre rá kell vezetni és az elıbb említett módon gondosan rá kell
ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére, amennyiben az eredeti szegély erre nem lenne alkalmas,
szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A horganyzott acélból
készített rögzítı szegélyre horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabványszerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos szegélyt átszögezni tilos. A vízelvezetés akadálytalanságát biztosítani
úgy lehet, hogy a bádogos szerkezetet a hıszigetelés síkjához viszonyítva kb. 1 cmre besüllyesztve helyezik el.
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Új horg. acéllemez függőeresz csatorna
Horganylemez ereszszegély
Horg.acéllemez rögzítő szegély
12

ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast)
25 cm

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND: 4.3 SZERINT

4.3.2.3

4.3.2.4 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az orom szegélyhez kiemelést kell készíteni, majd a tetısíki 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 záró réteget erre a vértezı-szegélyzı sávra kell felvezetni. A
bádogos szerkezetet el kell készíteni és egy a záróréteggel azonos takarósávval
10+10 cm rátakarással kell szegélyezni.
Bádogos szerkezetek
Az orom szegélyezésére, amennyiben az már alkalmatlan a felújító szigetelés
fogadására, szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A horganyzott
acélból készített rögzítı szegélyre választás szerint horganyzott acéllemez vagy
horganylemez szegélyt kell elhelyezni, a dilatációs mozgásokat megengedı módon,
szabvány szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva. A bádogos oromszegélyt
átszögezni tilos.
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Horganylemez oromszegély

min.
5 cm

Horg. acéllemez rögzítő szegély
Takarósáv
(azonos a záróréteg anyagával)
10 cm
10 cm

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:
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4.3.2.4

4.3.2.5 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
PÁRASZELLİZİ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
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
páraszellızı beépítése, de minden esetben a tervezı határozza meg a kiosztást.
Meglévı kiosztás esetén vizsgálni kell a páraszellızık mőködıképességét !
Gıznyomáslevezetés
A gıznyomás levezetés megoldása a tetı rétegfelépítésétıl és rögzítési módjától
függıen változhat. Ha a tetın eredetileg megfelelıen mőködı páraszellızık voltak,
akkor új szellık beépítése ugyanezeken a helyeken javasolható.
Szegélyezés
Ha az új 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
szegélyezését egy a szigeteléssel megegyezı anyagú és középen 50 mm-es lyukkal
ellátott, modifikált bitumenes lemezgallérral kell elkészíteni.
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PÁRASZELLŐZŐ BEÉPÍTÉSE
45/45 cm

Új páraszellőző idom
Laza kőzetgyapot kitöltés
Bitumen lemez lehegesztve

ISO-BIT tömítés
45/45 cm gallér

Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés perforálva
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4.3.2.5

4.3.2.6 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új EPDM anyagú összefolyókat olyan kivehetı,
tisztítható lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább 1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel. Ha az új összefolyó EPDM
anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy 80/80 cm-es hegeszthetı
ISO-LINE FIX alátétlemezt elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az
összefolyó idomot abba beleragasztani, egyúttal az átmérıt úgy megválasztani, hogy
az ejtıvezetékben szoruljon. A tömítést tartósan plasztikus kittel (ISO-BIT) fokozni
lehet. 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, ISO-LINE
FIX 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 100/100 cm

Flexibilis lombkosár

Eredeti szigetelés

ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast) ablakos lemez
ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast) alátét lemez
min. 2,5%
5%
Hőszig pótlás
Eredeti hőszigetelés perf.

Hőszig pótlás

Új tetőösszefolyó idom

Eredeti lefolyó

RÉTEGREND: 4.3 SZERINT

4.3.2.6

4.3.2.7 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
CSİÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
A csıáttörések szegélyezése
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 távolságra legyenek.
A szigetelést egy külön kiszabott ISO-LINE FIX sávval kell csatlakoztatni a
csıáttöréshez. Erre kell a tetıszigetelés zárórétegét rávezetni. A csıperem
leszigetelését a záróréteggel azonos anyagú szegélyezı elemekkel lehet megoldani,
igen gondos szabási és hegesztési munkával. A csıátmérıtıl függıen szükség lehet
ennek a szegélynek a megkettızésére is. Kis átmérıjő csövek esetén ISO-BIT
tömítést és fényvédelmül külön palaszórást is lehet alkalmazni.
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. A haszoncsıre vízvetı gallért kell elhelyezni.
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CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
>100 mm

Haszoncső

Vízvető gallér
Plasztikus kitt
ISO-BIT

min. 20 cm

Szorítóbilincs
Védőcső

Meglévő szigetelés

ISO-LINE FIX 4,5 Elast
(Plast)

Meglévő hőszigetelés perf.

RÉTEGREND: 4.3 SZERINT
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4.3.2.8 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
DILATÁCIÓS 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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DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

ELASTIKUS
DILATÁCIÓS CSÍK
LEFEDŐ SÁV
Ø 4 cm CSŐHÉJ
10

10

min.2,5%

10

10
min.2,5%

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

TAKARÓ SÁV
ISO-LINE NEGRO C 4,5 Plast vagy
ISO-LINE PES 4,5 Elast

Meglévő hőszigetelés perforálva

4.3 SZERINT

4.3.2.8

4.3.2.9 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni. A szegélyezésnél külön ISO-LINE FIX sávval a szigetelést a lábazatra kell
felvezetni. 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 szegélyezés lezárása külön
zárólemezzel megegyezı szegélyezı sávval történik, amelyet a felülvilágító lábazat
teljes magasságáig kell felvezetni, a tetısíki szigetelésre legalább 10-12 cm-re kell
rávezetni, lángolvasztással vízhatlanul leragasztani.
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.
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Felülvilágító kupola

ISO-BIT

Felülvilágító kupola lábazata
Rétegrend szerinti zárólemez
ISO-LINE FIX 4,5
ISO-LINE FIX 4,5
takaró sáv
Eredeti vízszigetelés

min.10cm

min. 20 max. 30 cm

Fémlemez rögzítő profil

Impregnált fa
palló rögzítve
Meglévő hőszigetelés perfor.
LINDAB lemez

RÉTEGREND: 4.3 SZERINT

4.3.2.9

4.4 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, élettartam növelés, egy mechanikai
rögzítéső bitumenes lemez réteggel
Elızetes vizsgálatok
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs káros mértékő beázás és
a tetıszigetelés rétegei nagyobb mennyiségő nedvességet nem tartalmaznak,
valamint a tetıfelület képe nem utal nagyobb mozgásokra, akkor egy erre kifejlesztett
modifikált bitumenes lemez mechanikai rögzítésével teljes értékő szigetelés
készülhet.
A tetı legyen mőködıképes és energetikai szempontból is elegendı hıszigeteléssel
kell, hogy rendelkezzen. Ha nem elegendı a meglévı hıszigetelés mértéke olyan
felújítási módot érdemes választani, amelynél hıszigetelés is beépítésre kerül.
Aljzat-lejtés
A meglévı tetı felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A vápákban ugyan
megengedett az 1 % lejtés is, azonban a csekély lejtés miatt itt már a vízmegállásra
illetve a tócsákra számítani kell. Ha pontralejtésre, esetleg lejtéskorrekcióra van
szükség, annak anyagát és megoldását gondosan meg kell tervezni. Elınyösen
alkalmazhatók a PS hab lejtésképzı (lejtéskorrekciós) elemek.
Csapadékvíz-szigetelés
Az elızetesen elıkészített, szükség esetén perforált felületre a záróréteget –
mechanikai rögzítéssel kell elhelyezni és az átfedéseket/toldásokat lángolvasztással
össze kell lehegeszteni. A szigetelı sávok iránya lehetıleg egyezzen meg az eredeti
szigetelés irányával és feles eltolással legyenek lefektetve.
Gyakori megoldás az eredetire merıleges (keresztirányú) fektetés is, amelyet a 2 %
körüli tetılejtésnél nem javasolunk, mert a vízmegállás (tócsaképzıdés) a
mélyedésekben elkerülhetetlen.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, új mőködıképes párakivezetı idomokat kell
beépíteni.
A szegélyek mentén a lezárásokat vízhatlanul el kell készíteni. A lezárásoknál
törekedni kell a teljes értékő új szegélyezésre. Nem megfelelı megoldás az attika és
fal melletti eredeti (pl. bádogos) szegélyek meghagyása, mert a vízhatlan lezárás
csak szakszerően kialakított, vízhatlanul csatlakoztatott, új szegélyekkel biztosítható.
Rögzítés
Az egész rétegrendet mechanikai rögzítéssel kell rögzíteni. A mechanikai rögzítést
az ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei 8.5 pontja alapján kell
megtervezni és kivitelezni. A tetıszéleken és a sarokmezıkben többletrögzítésekkel
kell számolni. A rögzítést csak az átfedések alatt lehet készíteni.
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Min 2,5%

V1
VR
HR

PE

Vasbeton födém

kivitelezési hőmérséklet
>-10 °C

ISO-LINE MONÓ
Elast

V1
PE

(Perforáció)

Perforáció a meglévő hőszigetelésig

VR

(Meglévő szigetelés)

Meglévő tönkrement perforált csapadékvíz szigetelés

HR

(Meglévő hőszigetelés)

Meglévő lépésálló hőszigetelés, perforálva

Rögzítés
Mechanikai

4.4

4.4.1 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE MONO modifikált
bitumenes lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Esetleg meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben felújító réteg
készíthetı, vagy a régi szegélyek visszavágásával, elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 Elast szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. A jelölt ékelemet el kell helyezni, rögzítése lángolvasztással
megmelegített bitumenes lemezre, vagy PU ragasztással történhet. Az ékelemet egy
33 cm-es ISO-LINE FIX 4,5 Elast sávval kell lezárni, 10 cm-t az ékelem fölé vezetve.
A tetısíki szigetelést erre kell rávezetni. Az attika menti szegélyezés lezárása egyegy külön a zárólemez anyagából készített szegélyezı sávval történik, amelyet a
falkoronára is rá kell vezetni, a tetısíkon pedig az ISO-ÉK elemen kell toldani.
Bádogos szerkezetek
Az attika kétféle lefedéső lehet. Vagy lehetıség van a meglévı és átalakított horgany
lemez lefedésre történı szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerő új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.

NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ FELÚJÍTÁSA

®

BETON FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
MECHANIKAI RÖGZÍTÉSŰ
EGY RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

ATTIKA KIALAKÍTÁSA

Eredeti attika lefedés visszavágva és rögzítve,
átalakítva egyvízorrosra
Hajlaterősítés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast

ISO-LINE FIX 4,5 Elast - 33 cm
Eredeti bádogszegély
visszavágva és
rögzítve

ISO-ÉK
Meglévő vízszigetelés

min. 20 cm

Rögzítés 33 cm-ként

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

4.4 SZERINT

4.4.1

4.4.2 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE modifikált bitumenes
lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben felújító réteg
készíthetı, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő szegélyeket
készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 Elast szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. A jelölt ékelemet el kell helyezni, rögzítése lángolvasztással
megmelegített bitumenes lemezre, vagy PU ragasztással történhet. Az ékelemet egy
33 cm-es ISO-LINE FIX 4,5 Elast sávval kell lezárni, 10 cm-t az ékelem fölé vezetve.
A tetısíki szigetelést erre kell rávezetni. Az attika menti szegélyezés lezárása egyegy külön a zárólemez anyagából készített szegélyezı sávval történik, amelyet a
falra fel kell vezetni, a tetısíkon pedig az ISO-ÉK elemen kell toldani.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Fémlemez szorító profil

ISO-LINE FIX 4,5 Elast - 33 cm
Eredeti bádogszegély
visszavágva és
rögzítve

ISO-ÉK

Meglévő vízszigetelés

min. 20 cm

Rögzítés 33 cm-ként

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

4.4 SZERINT

4.4.2

4.4.3 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE modifikált bitumenes
lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az ereszszegély mentén (többnyire cserélni kell) a szigetelés fogadásra alkalmas új
bádogos szegélyeket kell szakszerően elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell
rávezetni, egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. Az elsı réteg
szegélyezését külön ISO-LINE FIX vértezı sávval kell készíteni, amelyet a bádogos
szegélyre 10-12 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell
rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés záró rétegét a vértezı sávon túl 10 cm-re a
bádogos szerkezetre rá kell vezetni és az elıbb említett módon gondosan rá kell
ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére, amennyiben az eredeti szegély erre nem lenne alkalmas,
szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A horganyzott acélból
készített rögzítı szegélyre horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabványszerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos szegélyt átszögezni tilos. A vízelvezetés akadálytalanságát biztosítani
úgy lehet, hogy a bádogos szerkezetet a hıszigetelés síkjához viszonyítva kb. 1 cmre besüllyesztve helyezik el.
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Horg. acéllemez függőeresz csatorna
szükség szerint javítva, vagy cserélve
Horganylemez eresz szegély
Horganyzott ac.lemez rögzítőszegély
Meglévő vízszigetelés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
min. 2,5%

Meglévő hőszigetelés perforálva
Meglévő hőszigetelés perforálva

Alátét filcréteg (alatta bitumenes lemez védelem)

* A tetőszegélyeknél tapasztalt elmozdulás esetén mechanikai rögzítés kell alkalmazni!

RÉTEGREND:

4.4 SZERINT

4.4.3

4.4.4 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE modifikált bitumenes
lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az orom szegély mentén a szigetelést tetı széléig el kell készíteni. A bádogos
oromszegélyt fel kell szerelni majd külön lezáró-takaró sávot kell a záró réteg
anyagából leszabni és egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
Bádogos szerkezetek
Az orom szegélyezésére, amennyiben az már alkalmatlan a felújító szigetelés
fogadására, szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A horganyzott
acélból készített rögzítı szegélyre választás szerint horganyzott acéllemez vagy
horganylemez szegélyt kell elhelyezni, a dilatációs mozgásokat megengedı módon,
szabvány szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva. A bádogos oromszegélyt
átszögezni tilos.
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Horganylemez oromszegély
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély
Takarósáv
15

10

Meglévő vízszigetelés
min. 2,5%

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

* A tetőszegélyeknél tapasztalt elmozdulás esetén mechanikai rögzítés kell alkalmazni!

RÉTEGREND:

4.4 SZERINT

4.4.4

4.4.5 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
PÁRASZELLİZİ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE modifikált bitumenes
lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
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
páraszellızı beépítése, de minden esetben a tervezı határozza meg a kiosztást.
Meglévı kiosztás esetén vizsgálni kell a páraszellızık mőködıképességét !
Gıznyomáslevezetés
A gıznyomás levezetés megoldása a tetı rétegfelépítésétıl és rögzítési módjától
függıen változhat. Ha a tetın eredetileg megfelelıen mőködı páraszellızık voltak,
akkor új szellık beépítése ugyanezeken a helyeken javasolható.
Szegélyezés
Ha az új 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
szegélyezését a szigeteléssel megegyezı anyagú és középen 50 mm-es lyukkal
ellátott, modifikált bitumenes lemezgallérral kell elkészíteni.
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PÁRASZELLŐZŐ BEÉPÍTÉSE

45/45 cm

Páraszellőző idom
Bitumen lemez lehegesztve
ISO-BIT tömítés
45/45 cm gallér

Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés perfor.
Meglévő hőszigetelés perforálva

Laza kőzetgyapot
kitöltés

RÉTEGREND:

4.4 SZERINT

4.4.5

4.4.6 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE modifikált bitumenes
lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új EPDM anyagú összefolyókat olyan kivehetı,
tisztítható lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább 1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel. Ha az új összefolyó EPDM
anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy 80/80 cm-es hegeszthetı
ISO-LINE FIX alátétlemezt elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az
összefolyó idomot abba beleragasztani, egyúttal az átmérıt úgy megválasztani, hogy
az ejtıvezetékben szoruljon. A tömítést tartósan plasztikus kittel (ISO-BIT) fokozni
lehet. 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, ISO-LINE
FIX 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 100/100 cm

Meglévő szigetelés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast ablakos lemez
ISO-LINE FIX 4,5 Elast alátét lemez
min. 2,5%

5%

Meglévő hőszigetelés perf.
Meglévő hőszigetelés perf.

Új tetőösszefolyó idom

Meglévő vízlevezető cső

RÉTEGREND:
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4.4.7 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
CSİÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE modifikált bitumenes
lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
A csıáttörések szegélyezése
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 távolságra legyenek.
A tetısíki szigetelést (elıre leszabott elemmel, közepén a csıátmérınél kisebb
körkivágással elızetesen lánggal melegítve ráhúzzák a csıátvezetésre. Majd a
szigetelést egy külön kiszabott ISO-LINE FIX sávval kell csatlakoztatni a
csıáttöréshez. A csıperem leszigetelését a záróréteggel azonos anyagú szegélyezı
elemmel lehet megoldani, igen gondos szabási és hegesztési munkával. A
csıátmérıtıl függıen szükség lehet ennek a szegélynek a megkettızésére is. Kis
átmérıjő csövek esetén ISO-BIT tömítést és fényvédelmül külön palaszórást is lehet
alkalmazni.
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. A haszoncsıre vízvetı gallért kell elhelyezni.
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CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
>100 mm

Haszoncső

Vízvető gallér

Plasztikus kitt
ISO-BIT
Szorítóbilincs

min. 20 cm

Védőcső

10

Meglévő szigetelés

Meglévő hőszigetelés perfor.

Meglévő hőszigetelés perfor.

RÉTEGREND:
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4.4.8 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE modifikált bitumenes
lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
DILATÁCIÓS szegélyezés
A szerkezeti dilatáció mindig magasponton legyen, a csapadékvíz ettıl a ponttól két
irányban elfolyhasson. 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.
A szegélyezést külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell készíteni. Ezek
rögzítése lángolvasztásos ragasztással történik. A szigetelés záró rétegét erre kell
rávezetni és lángolvasztással leragasztani. A dilatációs idom lezárása külön
zárólemez szegélyezı sávval történik. 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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DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

Polifoam
Kőzetgyapot ékelem

Ø 4 cm CSŐHÉJ
ISO-LINE PES 4,5 Elast
Mechanikai rögz.

10 cm

10 cm

min.2,5%

min.2,5%

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

ISO-LINE PES 4,5 Elast

Meglévő vízszigetelés
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4.4.9 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE modifikált bitumenes
lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni. A szegélyezésnél külön ISO-LINE FIX sávval a szigetelést a lábazatra kell
felvezetni. 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 szegélyezés lezárása külön
zárólemezzel megegyezı szegélyezı sávval történik, amelyet a felülvilágító lábazat
teljes magasságáig kell felvezetni, a tetısíki szigetelésre legalább 10-12 cm-re kell
rávezetni, lángolvasztással vízhatlanul leragasztani.
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.
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE

Felülvilágító kupola
ISO-BIT

Fémlemez rögzítő profil
Felülvilágító kupola lábazata

min. 20 max. 30 cm

Rétegrend szerinti zárólemez
ISO-LINE FIX 4,5 Elast 33 cm
Eredeti vízszigetelés
Mechanikai rögzítés

Meglévő hőszigetelés perf.

Impregnált fa
palló rögzítve

Meglévő hőszigetelés perf.
LINDAB lemez

RÉTEGREND:
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4.5 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás két mechanikai rögzítéső bitumenes
lemez réteggel, illetve ISO-ROLL Speciállal
Elızetes vizsgálatok
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs káros mértékő beázás és
a tetıszigetelés rétegei nagyobb mennyiségő nedvességet nem tartalmaznak,
valamint a tetıfelület képe nem utal jelentıs mozgásokra, akkor két jó minıségő
modifikált bitumenes lemez mechanikai rögzítésével teljes értékő szigetelés
készülhet.
Hıszigetelés
A meglévı hıszigetelı réteg állapotát vizsgálni kell. Egyrészt a hıszigetelı réteg
elnedvesedésének mértékét ismerni kell, másrészt a hıszigetelés szükséges mértékét, az esetleges kiegészítı hıszigetelés vastagságát épületfizikai méretezéssel
kell megállapítani. Ha energetikai szempontból elegendı mértékő hıszigeteléssel
rendelkezik, akkor kiegészítı hıszigetelést nem kell alkalmazni. Szükség esetén a
meglévı rétegeket perforálni kell.
Aljzat-lejtés
A meglévı tetı felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A vápákban ugyan
megengedett az 1 % lejtés is, azonban a csekély lejtés miatt itt már a vízmegállásra
illetve a tócsákra számítani kell. Ha pontralejtésre, esetleg lejtéskorrekcióra van
szükség, annak anyagát és megoldását gondosan meg kell tervezni. Elınyösen
alkalmazhatók a kızetgyapot lejtésképzı (lejtéskorrekciós) elemek.
Csapadékvíz-szigetelés
Az elızetesen mechanikailag rögzített alátétlemezre (illetve ISO-ROLL Speciálra) a
csapadékvíz-szigetelés záró rétegét lángolvasztással kell lehegeszteni. A szigetelı
sávok iránya lehetıleg egyezzen meg az alátét szigetelés irányával és feles
eltolással legyenek lefektetve.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez új, mőködıképes párakivezetı csöveket kell
beépíteni.
A szegélyek mentén a lezárásokat vízhatlanul el kell készíteni. A lezárásoknál
törekedni kell a teljes értékő új szegélyezésre. Nem megfelelı megoldás az attika és
fal melletti eredeti (pl. bádogos) szegélyek meghagyása, mert a vízhatlan lezárás
csak szakszerően kialakított, vízhatlanul csatlakoztatott, új szegélyekkel biztosítható.
Rögzítés
Az egész rétegrendet mechanikai rögzítéssel kell rögzíteni. A mechanikai rögzítést
az ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei 8.5 pontja alapján kell
megtervezni és kivitelezni. A tetıszéleken és a sarokmezıkben többletrögzítésekkel
kell számolni. A 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%

V2
V1
VR
HR

PE

Vasbeton födém

V1

(záró réteg)

kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

ISO-LINE PALA
C 4,5 Plast

ISO-LINE PALA
C 4,5 Plast

ISO-LINE STAR 4,5
Elast

Hegesztéssel

ISO-LINE FIX 4,5
Plast

ISO-LINE FIX 4,5
Elast

Mechanikai

ISO-LINE FIX 3,5

V2

VAGY

(alsó réteg)

ISO-ROLL Speciál

PE

(Perforáció)

Perforáció a meglévő hőszigetelésig

VR

(Meglévő szigetelés)

Meglévő tönkrement perforált csapadékvíz szigetelés

HR

(Meglévő hőszigetelés)

Meglévő lépésálló hőszigetelés, perforálva

Rögzítés

4.5

4.5.1.1 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben felújító réteg
készíthetı, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő szegélyeket
készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX szigetelı lemez sávokkal
kell kezdeni. A jelölt ékelemet el kell helyezni, rögzítése lángolvasztással
megmelegített bitumenes lemezre, vagy PU ragasztással történhet. Az ékelemet egy
33 cm-es alátétlemez sávval kell lezárni, 10 cm-t az ékelem fölé vezetve. A tetısíki
szigetelést erre kell rávezetni. Az attika menti szegélyezés lezárása egy-egy külön a
zárólemez anyagából készített szegélyezı sávval történik, amelyet a falkoronára is rá
kell vezetni, a tetısíkon pedig az ISO-ÉK elemen kell toldani.
Bádogos szerkezetek
Az attika kétféle lefedéső lehet. Vagy lehetıség van a meglévı és átalakított horgany
lemez lefedésre történı szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerő új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.
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ATTIKA KIALAKÍTÁSA

Eredeti attika lefedés visszavágva és rögzítve,
átalakítva egyvízorrosra
Hajlaterősítés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast

Erősítő betét - 33 cm
(azonos az alsó réteg anyagával)
Eredeti bádogszegély
visszavágva és
rögzítve

ISO-ÉK
Mechanikai rögzítés

Meglévő vízszigetelés

min. 20 cm

Rögzítés 33 cm-ként

Meglévő hőszigetelés perforálva
Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

4.5 SZERINT

4.5.1.1

4.5.1.2 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben felújító réteg
készíthetı, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő szegélyeket
készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX szigetelı lemez sávokkal
kell kezdeni. A jelölt ékelemet el kell helyezni, rögzítése lángolvasztással
megmelegített bitumenes lemezre, vagy PU ragasztással történhet. Az ékelemet egy
33 cm-es alátétlemez sávval kell lezárni, 10 cm-t az ékelem fölé vezetve. A tetısíki
szigetelést erre kell rávezetni. Az attika menti szegélyezés lezárása egy-egy külön a
zárólemez anyagából készített szegélyezı sávval történik, amelyet a falra fel kell
vezetni, a tetısíkon pedig az ISO-ÉK elemen kell toldani.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Fémlemez szorító profil

Erősítő betét - 33 cm
(azonos az alsó réteg anyagával)
ISO-ÉK
Eredeti bádogszegély
visszavágva és
rögzítve

Mechanikai rögzítés

Meglévő vízszigetelés

min. 20 cm

Rögzítés 33 cm-ként

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

4.5 SZERINT

4.5.1.2

4.5.1.3 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az ereszszegély mentén (többnyire cserélni kell) a szigetelés fogadásra alkalmas új
bádogos szegélyeket kell szakszerően elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell
rávezetni, egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. Az elsı réteg
szegélyezését külön alátétlemez vértezı sávval kell készíteni, amelyet a bádogos
szegélyre 10-12 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell
rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés záró rétegét a vértezı sávon túl 10 cm-re a
bádogos szerkezetre rá kell vezetni és az elıbb említett módon gondosan rá kell
ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére, amennyiben az eredeti szegély erre nem lenne alkalmas,
szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A horganyzott acélból
készített rögzítı szegélyre horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabványszerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos szegélyt átszögezni tilos. A vízelvezetés akadálytalanságát biztosítani
úgy lehet, hogy a bádogos szerkezetet a hıszigetelés síkjához viszonyítva kb. 1 cmre besüllyesztve helyezik el.
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ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Horg. acéllemez függőeresz csatorna
szükség szerint javítva, vagy cserélve
Horganylemez eresz szegély
Horganyzott ac.lemez rögzítőszegély

Meglévő vízszigetelés

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

min. 2,5%

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

Alátét filcréteg (alatta bitumenes lemez védelem)

RÉTEGREND:

4.5 SZERINT

4.5.1.3

4.5.1.4 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az orom szegély mentén a szigetelést tetı széléig el kell készíteni. A bádogos
oromszegélyt fel kell szerelni majd külön lezáró-takaró sávot kell a záró réteg
anyagából leszabni és egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
Bádogos szerkezetek
Az orom szegélyezésére szakszerően kialakított bádogos szerkezet készüljön.
Javasolható ennek kiemelése, vagy 2 cm-es felálló vízkorccal hajlítása. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre választás szerint 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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Horganylemez oromszegély
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély

15

Takarósáv
(azonos a záró réteg anyagával)
10
Meglévő vízszigetelés
lejtés 2,5%

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

4.5 SZERINT

4.5.1.4

4.5.1.5 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
PÁRASZELLİZİ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
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
páraszellızı beépítése, de minden esetben a tervezı határozza meg a kiosztást.
Meglévı kiosztás esetén vizsgálni kell a páraszellızık mőködıképességét !
Gıznyomáslevezetés
A gıznyomás levezetés megoldása a tetı rétegfelépítésétıl és rögzítési módjától
függıen változhat. Ha a tetın eredetileg megfelelıen mőködı páraszellızık voltak,
akkor új szellık beépítése ugyanezeken a helyeken javasolható.
Szegélyezés
Ha az új 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
szegélyezését egy a szigeteléssel megegyezı anyagú és középen 50 mm-es lyukkal
ellátott, modifikált bitumenes lemezgallérral kell elkészíteni.
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PÁRASZELLŐZŐ BEÉPÍTÉSE

45/45 cm

Páraszellőző idom
Bitumen lemez lehegesztve
ISO-BIT tömítés
45/45 cm gallér

Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés perfor.
Meglévő hőszigetelés perforálva

Laza kőzetgyapot
kitöltés

RÉTEGREND:

4.5 SZERINT

4.5.1.5

4.5.1.6 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új EPDM anyagú összefolyókat olyan kivehetı,
tisztítható lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább 1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel. Ha az új összefolyó EPDM
anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy 80/80 cm-es hegeszthetı
ISO-LINE FIX alátétlemezt elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az
összefolyó idomot abba beleragasztani, egyúttal az átmérıt úgy megválasztani, hogy
az ejtıvezetékben szoruljon. A tömítést tartósan plasztikus kittel (ISO-BIT) fokozni
lehet. 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, ISO-LINE
FIX 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 100/100 cm

Meglévő szigetelés
ablakos lemez
(azonos az alsó réteg anyagával)

alátét lemez
(azonos az alsó réteg anyagával)
min. 2,5%

5%

Meglévő hőszigetelés perf.
Meglévő hőszigetelés perf.

Új tetőösszefolyó idom

Meglévő vízlevezető cső

RÉTEGREND:

4.5 SZERINT

4.5.1.6

4.5.1.7 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
CSİÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
A csıáttörések szegélyezése
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 távolságra legyenek.
A szigetelést egy külön kiszabott ISO-LINE FIX sávval kell csatlakoztatni a
csıáttöréshez. Erre csatlakozik a zárólemez réteg. A csıperem leszigetelését a
záróréteggel azonos anyagú szegélyezı elemmel lehet megoldani, igen gondos
szabási és hegesztési munkával. A csıátmérıtıl függıen szükség lehet ennek a
szegélynek a megkettızésére is. Kis átmérıjő csövek esetén ISO-BIT tömítést és
fényvédelmül külön palaszórást is lehet alkalmazni.
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. A haszoncsıre vízvetı gallért kell elhelyezni.
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CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
>100 mm

Haszoncső

Vízvető gallér

Plasztikus kitt
ISO-BIT
Szorítóbilincs

min. 20 cm

Védőcső

10

Meglévő szigetelés

10

Meglévő hőszigetelés perfor.

Meglévő hőszigetelés perfor.

RÉTEGREND:

4.5 SZERINT

4.5.1.7

4.5.1.8 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
DILATÁCIÓS szegélyezés
A szerkezeti dilatáció mindig magasponton legyen, a csapadékvíz ettıl a ponttól két
irányban elfolyhasson. 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.
A szegélyezést külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell készíteni. Ezek
rögzítése lángolvasztásos ragasztással történik. A szigetelés záró rétegét erre kell
rávezetni és lángolvasztással leragasztani. A dilatációs idom lezárása külön
zárólemez szegélyezı sávval történik. 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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DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

Polifoam Ø 4 cm CSŐHÉJ
Kőzetgyapot ékelem

10 cm

ISO-LINE PES 4,5 Elast

10 cm

min.2,5%

min.2,5%

ISO-LINE PES 4,5 Elast
Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

Meglévő vízszigetelés

4.5 SZERINT

4.5.1.8

4.5.1.9 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni. A szegélyezésnél külön ISO-LINE FIX sávval a szigetelést a lábazatra kell
felvezetni. 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 szegélyezés lezárása külön
zárólemezzel megegyezı szegélyezı sávval történik, amelyet a felülvilágító lábazat
teljes magasságáig kell felvezetni, a tetısíki szigetelésre legalább 10-12 cm-re kell
rávezetni, lángolvasztással vízhatlanul leragasztani.
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.
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE

Felülvilágító kupola
ISO-BIT

Fémlemez rögzítő profil
Felülvilágító kupola lábazata

min. 20 max. 30 cm

Rétegrend szerinti zárólemez
ISO-LINE FIX 4,5 - 33 cm
Eredeti vízszigetelés
Mechanikai rögzítés

Meglévő hőszigetelés perfor.

Impregnált fa
palló rögzítve

Meglévő hőszigetelés perfor.
LINDAB lemez

RÉTEGREND:

4.5 SZERINT

4.5.1.9

4.5.2.1 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor mechanikailag rögzített ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı
funkciójú rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben felújító réteg
készíthetı, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő szegélyeket
készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX szigetelı lemez sávokkal
kell kezdeni. A jelölt ékelemet el kell helyezni, rögzítése lángolvasztással
megmelegített bitumenes lemezre, vagy PU ragasztással történhet. Az ékelemet egy
33 cm-es alátétlemez sávval kell lezárni, 10 cm-t az ékelem fölé vezetve. A tetısíki
szigetelést erre kell rávezetni. Az attika menti szegélyezés lezárása egy-egy külön a
zárólemez anyagából készített szegélyezı sávval történik, amelyet a falkoronára is rá
kell vezetni, a tetısíkon pedig az ISO-ÉK elemen kell toldani.
Bádogos szerkezetek
Az attika kétféle lefedéső lehet. Vagy lehetıség van a meglévı és átalakított horgany
lemez lefedésre történı szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerő új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.
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ATTIKA KIALAKÍTÁSA

Eredeti attika lefedés visszavágva és rögzítve,
átalakítva egyvízorrosra
Hajlaterősítés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast

Rögzítés 33 cm-ként
Erősítő betét - 33 cm
(azonos az alsó réteg anyagával)

min. 20 cm

10

ISO-ÉK
10

Mechanikai rögzítés

Régi attika szegély
viszavágva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND: 4.5 SZERINT

4.5.2.1

4.5.2.2 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor mechanikailag rögzített ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı
funkciójú rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben felújító réteg
készíthetı, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő szegélyeket
készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX szigetelı lemez sávokkal
kell kezdeni. A jelölt ékelemet el kell helyezni, rögzítése lángolvasztással
megmelegített bitumenes lemezre, vagy PU ragasztással történhet. Az ékelemet egy
33 cm-es alátétlemez sávval kell lezárni, 10 cm-t az ékelem fölé vezetve. A tetısíki
szigetelést erre kell rávezetni. Az attika menti szegélyezés lezárása egy-egy külön a
zárólemez anyagából készített szegélyezı sávval történik, amelyet a falra fel kell
vezetni, a tetısíkon pedig az ISO-ÉK elemen kell toldani.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Fémlemez szorító profil

Rögzítés 33 cm-ként

min. 20 cm

10

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

Mechanikai rögzítés

Régi falszegély
viszavágva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND: 4.5 SZERINT

4.5.2.2

4.5.2.3 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor mechanikailag rögzített ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı
funkciójú rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az ereszszegély mentén (többnyire cserélni kell) a szigetelés fogadásra alkalmas új
bádogos szegélyeket kell szakszerően elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell
rávezetni, egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. Az elsı réteg
szegélyezését külön alátétlemez vértezı sávval kell készíteni, amelyet a bádogos
szegélyre 10-12 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell
rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés záró rétegét a vértezı sávon túl 10 cm-re a
bádogos szerkezetre rá kell vezetni és az elıbb említett módon gondosan rá kell
ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére, amennyiben az eredeti szegély erre nem lenne alkalmas,
szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A horganyzott acélból
készített rögzítı szegélyre horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabványszerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos szegélyt átszögezni tilos. A vízelvezetés akadálytalanságát biztosítani
úgy lehet, hogy a bádogos szerkezetet a hıszigetelés síkjához viszonyítva kb. 1 cmre besüllyesztve helyezik el.
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ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Új horg. acéllemez függőeresz csatorna
Horganylemez ereszszegély
Horg.acéllemez rögzítő szegély
Erősítő betét
(azonos az alsó réteg anyagával)
12

25 cm

Mechanikai rögzítés

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND: 4.5 SZERINT

4.5.2.3

4.5.2.4 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor mechanikailag rögzített ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı
funkciójú rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az orom szegélyhez kiemelést kell készíteni, majd a tetısíki szigetelés
szegélyezését külön alátétlemez vértezı sávval kell készíteni, amelyet az ISO-ROLL
felületének szigetelésére min. 10 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos
ragasztással kell rögzíteni. A záró réteget erre a vértezı-szegélyzı sávra kell
felvezetni. 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 új bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre választás szerint horganyzott
acéllemez vagy horganylemez szegélyt kell elhelyezni, a dilatációs mozgásokat
megengedı módon, szabvány szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva. A bádogos
oromszegélyt átszögezni tilos.
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OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Horganylemez oromszegély
Horg. acéllemez rögzítő szegély
Takarósáv

Erősítő sáv
(azonos az alsó réteg anyagával)

10 cm

min.
5 cm

10 cm
Mechanikai rögzítés

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

4.5 SZERINT

4.5.2.4

4.5.2.5 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
PÁRASZELLİZİ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor mechanikailag rögzített ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı
funkciójú rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
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
páraszellızı beépítése, de minden esetben a tervezı határozza meg a kiosztást.
Meglévı kiosztás esetén vizsgálni kell a páraszellızık mőködıképességét !
Gıznyomáslevezetés
A gıznyomás levezetés megoldása a tetı rétegfelépítésétıl és rögzítési módjától
függıen változhat. Ha a tetın eredetileg megfelelıen mőködı páraszellızık voltak,
akkor új szellık beépítése ugyanezeken a helyeken javasolható.
Szegélyezés
Ha az új 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
szegélyezését egy a szigeteléssel megegyezı anyagú és középen 50 mm-es lyukkal
ellátott, modifikált bitumenes lemezgallérral kell elkészíteni.
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PÁRASZELLŐZŐ BEÉPÍTÉSE
45/45 cm

Új páraszellőző idom
Laza kőzetgyapot kitöltés
Bitumen lemez lehegesztve
Meglévő vízszigetelés

ISO-BIT tömítés
45/45 cm gallér

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND: 4.5 SZERINT

4.5.2.5

4.5.2.6 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor mechanikailag rögzített ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı
funkciójú rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új EPDM anyagú összefolyókat olyan kivehetı,
tisztítható lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább 1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel. Ha az új összefolyó EPDM
anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy 80/80 cm-es hegeszthetı
alátétlemez alátétlemezt elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az
összefolyó idomot abba beleragasztani, egyúttal az átmérıt úgy megválasztani, hogy
az ejtıvezetékben szoruljon. A tömítést tartósan plasztikus kittel (ISO-BIT) fokozni
lehet. 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,
alátétlemez 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 100/100 cm

Flexibilis lombkosár

Eredeti szigetelés

ablakos lemez
(azonos az alsó réteg anyagával)
alátét lemez
(azonos az alsó réteg anyagával)
min. 2,5%
5%
Hőszig pótlás
Eredeti hőszigetelés perfor.

Hőszig pótlás

Új tetőösszefolyó idom

Eredeti lefolyó

RÉTEGREND: 4.5 SZERINT

4.5.2.6

4.5.2.7 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
CSİÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor mechanikailag rögzített ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı
funkciójú rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
A csıáttörések szegélyezése
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 távolságra legyenek.
A szigetelést egy külön kiszabott ISO-LINE FIX sávval kell csatlakoztatni a
csıáttöréshez. Erre csatlakozik a zárólemez réteg. A csıperem leszigetelését a
záróréteggel azonos anyagú szegélyezı elemmel lehet megoldani, igen gondos
szabási és hegesztési munkával. A csıátmérıtıl függıen szükség lehet ennek a
szegélynek a megkettızésére is. Kis átmérıjő csövek esetén ISO-BIT tömítést és
fényvédelmül külön palaszórást is lehet alkalmazni.
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. A haszoncsıre vízvetı gallért kell elhelyezni.
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CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
>100 mm

Haszoncső

Vízvető gallér
Plasztikus kitt
ISO-BIT

min. 20 cm

Szorítóbilincs
Védőcső

ISO-LINE FIX 4,5 Elast

Mechanikai rögzítés

Meglévő szigetelés

Meglévő hőszigetelés perfor.

RÉTEGREND: 4.5 SZERINT

4.5.2.7

4.5.2.8 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor mechanikailag rögzített ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı
funkciójú rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezése
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 1010 cm-es toldásokkal, átfedésekkel vízhatlanul kapcsolva.
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DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

ELASZTIKUS
DILATÁCIÓS CSÍK
LEFEDŐ SÁV
Ø 4 cm CSŐHÉJ
10

10

TAKARÓ SÁV
ISO-LINE PES 4,5 Elast
10

10

min.2,5%

min.2,5%

Meglévő hőszigetelés perf.

RÉTEGREND:

Mechanikai rögzítés

4.5 SZERINT

4.5.2.8

4.5.2.9 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.5 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor mechanikailag rögzített ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı
funkciójú rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezése
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni. A szegélyezésnél külön alátétlemez sávval a szigetelést a lábazatra kell
felvezetni. 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 szegélyezés lezárása külön
zárólemezzel megegyezı szegélyezı sávval történik, amelyet a felülvilágító lábazat
teljes magasságáig kell felvezetni, a tetısíki szigetelésre legalább 10-12 cm-re kell
rávezetni, lángolvasztással vízhatlanul leragasztani.
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.
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Felülvilágító kupola

ISO-BIT

Felülvilágító kupola lábazata
Rétegrend szerinti zárólemez
Erősítő sáv
(azonos az alsó réteg anyagával)
Eredeti vízszigetelés
Mechanikai rögzítés

10

min. 20 max. 30 cm

Fémlemez rögzítő profil

Impregnált fa
palló rögzítve
Meglévő hőszigetelés perfor.
LINDAB lemez

RÉTEGREND: 4.5 SZERINT

4.5.2.9

4.6 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás két, leterheléses rögzítéső bitumenes
lemez réteggel
Elızetes vizsgálatok
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei káros mennyiségő nedvességet nem tartalmaznak,
valamint a tetıfelület képe nem utal jelentıs mozgásokra, akkor két jó minıségő
modifikált bitumenes lemez ragasztásával teljes értékő szigetelés készülhet.
Hıszigetelés
A meglévı hıszigetelı réteg állapotát vizsgálni kell. Egyrészt a hıszigetelı réteg
elnedvesedésének mértékét ismerni kell, másrészt a hıszigetelés szükséges mértékét, az esetleges kiegészítı hıszigetelés vastagságát épületfizikai méretezéssel
kell megállapítani. Ha energetikai szempontból elegendı mértékő hıszigeteléssel
rendelkezik, akkor kiegészítı hıszigetelés nem kell. Szükség esetén a meglévı
rétegeket perforálni kell.
Aljzat-lejtés
A meglévı tetı felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A vápákban ugyan
megengedett az 1 % lejtés is, azonban a csekély lejtés miatt itt már a vízmegállásra
illetve a tócsákra számítani kell. Ha pontralejtésre, esetleg lejtéskorrekcióra van
szükség, annak anyagát és megoldását gondosan meg kell tervezni. Elınyösen
alkalmazhatók a kızetgyapot lejtésképzı (lejtéskorrekciós) elemek.
Csapadékvíz-szigetelés
Az elızetesen PU ragasztóval leragasztott alátétlemezre a csapadékvíz-szigetelés
záró rétegét lángolvasztással kell lehegeszteni. A szigetelı sávok iránya lehetıleg
egyezzen meg az alátét szigetelés irányával és feles eltolással legyenek lefektetve.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez új, mőködıképes párakivezetı idomokat kell
beépíteni.
A szegélyek mentén a lezárásokat vízhatlanul el kell készíteni. A lezárásoknál
törekedni kell a teljes értékő új szegélyezésre. Nem megfelelı megoldás az attika és
fal melletti eredeti (pl. bádogos) szegélyek meghagyása, mert a vízhatlan lezárás
csak szakszerően kialakított, vízhatlanul csatlakoztatott, új szegélyekkel biztosítható.
Rögzítés
Az egész rétegrendet elsıként ragasztással, véglegesen leterheléssel kell rögzíteni,
kiegészítı mechanikai rögzítésekkel. A ragasztásos és leterheléses rögzítést az
ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei 8.3 és 8.4 pontja alapján
kell megtervezni és kivitelezni. A tetıszéleken és a sarokmezıkben
többletrögzítésekkel kell számolni. A rögzítést csak az átfedések alatt lehet készíteni.
A leterhelés okozta többletterhekre a tetıszerkezetet feltétlenül vizsgálni kell.
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Min 2,5%

L
V1
V2
VR

E

HR

PE

Vasbeton födém

kivitelezési hőm.
>+5 °C

V1

(záró réteg)

kivitelezési hőm.
>+0 °C

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast
ISO-LINE FILC 3,5

V2

VAGY

(alsó réteg)

ISO-ROLL Speciál

kivitelezési hőm.
>-10 °C

Rögzítés

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

Hegesztéssel

ISO-LINE FILC 3,5
Plast

ISO-LINE FILC 3,5
Elast

Ragasztással

L
E

(Leterhelés)

Kavics leterhelés vagy 50×50×5 cm Beton járdalap

(Elválasztó réteg)

Védő elválasztó réteg

PE

(Perforáció)

Perforáció a meglévő hőszigetelésig

VR

(Meglévő szigetelés)

Meglévő tönkrement perforált csapadékvíz szigetelés

HR

(Meglévő hőszigetelés)

Meglévő lépésálló hőszigetelés, perforálva

4.6

4.6.1 TETŐFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez réteggel,
leterheléses rögzítéssel, vasbeton födémen
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.6 ajánlása szerint
Előkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetőfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelőbb felújítási mód. A tető megfelelő
lejtésű és közel egyenletes felületű legyen. A szigetelés állapotától függően a
tetőfelületet elő kell készíteni, a kisebb-nagyobb gőzhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hőszigetelést ki kell vágni és új hőszigeteléssel pótolni kell. A tetősík
egyenetlenségeit megfelelő anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellősíteni.
A függőleges aljzatokat elő kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elősegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentős mértékű beázás és a tetőszigetelés rétegei már jelentős mennyiségű
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetőfelület képe utal az előforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-gőznyomáskiegyenlítő funkciójú ISO-LINE alátétlemezen egy jó
minőségű modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos hegesztésével teljes értékű új
szigetelés készülhet. A rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni.
A tető jó épületfizikai működéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellőztetéséhez a párakivezető csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tető megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elősegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerű felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók és erre a tetőfelújítással egyidőben felújító réteg
készíthető, vagy a régi szegélyek visszavágásával, elbontásával kell új, szakszerű
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 szigetelő lemez
sávokkal kell kezdeni. Az attika és a falszegély mentén a jelölt ékelemeket el kell
helyezni, rögzítésük a bitumenes lemez felületének lánggal történő megolvasztását
követően az olvadékba ragasztással, esetleg PU ragasztóval, történik.
Az ékelemet mielőbb le kell zárni egy 33 cm-es ISO-LINE FIX 4,5 réteggel, amelyet
az ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással
történik és célszerű itt mechanikai rögzítést is alkalmazni. A szigetelés zárórétegét
erre kell rávezetni. A szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyező sávval
történik, amelyet attika esetén a falkoronára is rá kell vezetni.
Bádogos szerkezetek
Az attika kétféle lefedésű lehet. Vagy lehetőség van a meglévő és átalakított horgany
lemez lefedésre történő szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerű új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.
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ATTIKA KIALAKÍTÁSA

Eredeti attika lefedés visszavágva és rögzítve,
átalakítva egyvízorrosra
Zárólemez ISO-LINE PALA C 4,5 Plast
vagy ISO-LINE STAR 4,5 Elast
Hajlaterősítés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast)
Rögzítés 33 cm-ként
Erősítő betét - 33 cm
ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast)
ISO-LINE FILC 3,5
ISO-ÉK

Meglévő vízszigetelés

Eredeti bádogszegély
visszavágva és
rögzítve
Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast)

RÉTEGREND:

4.6 SZERINT

4.6.1

4.6.2 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez réteggel,
leterheléses rögzítéssel, vasbeton födémen
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.6 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-gıznyomáskiegyenlítı funkciójú ISO-LINE alátétlemezen egy jó
minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új
szigetelés készülhet. A rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben felújító réteg
készíthetı, vagy a régi szegélyek visszavágásával, elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. 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 4,5 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 a falra fel kell vezetni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Fémlemez szorító profil
Rögzítés 33 cm-ként

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

Erősítő betét - 33 cm
ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast)

Meglévő vízszigetelés
ISO-LINE FILC 3,5

ISO-ÉK

Eredeti bádogszegély
visszavágva és
rögzítve

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

ISO-LINE FIX 4,5 Elast (Plast)

RÉTEGREND:

4.6 SZERINT

4.6.2

4.6.3 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez réteggel,
leterheléses rögzítéssel, vasbeton födémen
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.6 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-gıznyomáskiegyenlítı funkciójú ISO-LINE alátétlemezen egy jó
minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új
szigetelés készülhet. A rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az ereszszegély mentén (többnyire cserélni kell) a szigetelés fogadásra alkalmas új
bádogos szegélyeket kell szakszerően elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell
rávezetni, egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. Az elsı réteg
szegélyezését külön ISO-LINE FIX vértezı sávval kell készíteni, amelyet a bádogos
szegélyre 10-12 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell
rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés zárórétegét a vértezı sávon túl 10 cm-re a
bádogos szerkezetre rá kell vezetni és az elıbb említett módon gondosan rá kell
ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére, amennyiben az eredeti szegély erre nem lenne alkalmas,
szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A horganyzott acélból
készített rögzítı szegélyre horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabványszerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos szegélyt átszögezni tilos. A vízelvezetés akadálytalanságát biztosítani
úgy lehet, hogy a bádogos szerkezetet a hıszigetelés síkjához viszonyítva kb. 1 cmre besüllyesztve helyezik el.
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Horg. acéllemez függőeresz csatorna
szükség szerint javítva, vagy cserélve
Horganylemez eresz szegély

ISO-LINE FILC 3,5

Horganyzott ac.lemez rögzítőszegély
Meglévő vízszigetelés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast vagy
ISO-LINE FIX 4,5 Plast

min. 2,5%

Beton járdalap

Meglévő hőszigetelés perforálva
Meglévő hőszigetelés perforálva

Alátét filcréteg (alatta bitumenes lemez védelem)

RÉTEGREND:

4.6 SZERINT

4.6.3

4.6.4 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez réteggel,
leterheléses rögzítéssel, vasbeton födémen
OROMSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.6 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-gıznyomáskiegyenlítı funkciójú ISO-LINE alátétlemezen egy jó
minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új
szigetelés készülhet. A rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az orom szegély mentén a szigetelést tetı széléig el kell készíteni. A bádogos
oromszegélyt fel kell szerelni majd külön ISO-LINE (PALA-STAR) lezáró-takaró sávot
kell leszabni és egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
Bádogos szerkezetek
Az orom szegélyezésére szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre választás szerint horganyzott
acéllemez vagy horganylemez szegélyt kell elhelyezni, a dilatációs mozgásokat
megengedı módon, szabvány szerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva. A bádogos
oromszegélyt átszögezni tilos.
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Horganylemez oromszegély
Horganyzott acéllemez rögzítő szegély

15

Takarósáv ISO-LINE PALA C 4,5 Plast vagy
ISO-LINE STAR 4,5 Elast
10
Meglévő vízszigetelés

ISO-LINE FILC 3,5

beton járdalap

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

4.6 SZERINT

4.6.4

4.6.5 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez réteggel,
leterheléses rögzítéssel, vasbeton födémen
PÁRASZELLİZİ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.6 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-gıznyomáskiegyenlítı funkciójú ISO-LINE alátétlemezen egy jó
minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új
szigetelés készülhet. A rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
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
páraszellızı beépítése, de minden esetben a tervezı határozza meg a kiosztást.
Meglévı kiosztás esetén vizsgálni kell a páraszellızık mőködıképességét !
Gıznyomáslevezetés
A gıznyomás levezetés megoldása a tetı rétegfelépítésétıl és rögzítési módjától
függıen változhat. Ha a tetın eredetileg megfelelıen mőködı páraszellızık voltak,
akkor új szellık beépítése ugyanezeken a helyeken javasolható.
Szegélyezés
Ha az új 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
szegélyezését egy a szigeteléssel megegyezı anyagú és középen 50 mm-es lyukkal
ellátott, modifikált bitumenes lemezgallérral kell elkészíteni.
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45/45 cm

Páraszellőző idom

Bitumen lemez lehegesztve
ISO-BIT tömítés
Meglévő vízszigetelés

45/45 cm gallér

Meglévő hőszigetelés perfor.
Meglévő hőszigetelés perforálva

Laza kőzetgyapot
kitöltés

RÉTEGREND:

4.6 SZERINT

4.6.5

4.6.6 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez réteggel,
leterheléses rögzítéssel, vasbeton födémen
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.6 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-gıznyomáskiegyenlítı funkciójú ISO-LINE alátétlemezen egy jó
minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új
szigetelés készülhet. A rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új EPDM anyagú összefolyókat olyan kivehetı,
tisztítható lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább 1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel. Ha az új összefolyó EPDM
anyagú pl. ITALPROFILI gyártmány, akkor javasolt alá egy 80/80 cm-es hegeszthetı
ISO-LINE FIX alátétlemezt elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az
összefolyó idomot abba beleragasztani, egyúttal az átmérıt úgy megválasztani, hogy
az ejtıvezetékben szoruljon. A tömítést tartósan plasztikus kittel (ISO-BIT) fokozni
lehet. 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, ISO-LINE
FIX 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 100/100 cm
ablakos lemez ISO-LINE FIX 4,5 Elast vagy
ISO-LINE FIX 4,5 Plast
alátét lemez ISO-LINE FIX 4,5 Elast vagy
ISO-LINE FIX 4,5 Plast
min. 2,5%

5%

Meglévő hőszigetelés perf.
Meglévő hőszigetelés perf.

Meglévő szigetelés

Új tetőösszefolyó idom
Meglévő tetőösszefolyó idom

Meglévő vízlevezető cső

RÉTEGREND:

4.6 SZERINT

4.6.6

4.6.7 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez réteggel,
leterheléses rögzítéssel, vasbeton födémen
CSİÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.6 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-gıznyomáskiegyenlítı funkciójú ISO-LINE alátétlemezen egy jó
minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új
szigetelés készülhet. A rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
A csıáttörések szegélyezése
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 távolságra legyenek.
A szigetelést egy külön kiszabott ISO-LINE FIX sávval kell csatlakoztatni a
csıáttöréshez. Erre kell a tetıszigetelés zárórétegét rávezetni. A csıperem
leszigetelését a záróréteggel azonos anyagú szegélyezı elemekkel lehet megoldani,
igen gondos szabási és hegesztési munkával. A csıátmérıtıl függıen szükség lehet
ennek a szegélynek a megkettızésére is. Kis átmérıjő csövek esetén ISO-BIT
tömítést és fényvédelmül külön palaszórást is lehet alkalmazni.
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. A haszoncsıre vízvetı gallért kell elhelyezni.
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CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE
>100 mm

Haszoncső

Vízvető gallér

min. 20 cm

Plasztikus kitt
ISO-BIT
Szorítóbilincs
ISO-LINE STAR 4,5 Elast vagy
ISO-LINE PALA C 4,5 Plast
10
10

Védőcső
Meglévő szigetelés

Meglévő hőszigetelés perfor.

ISO-LINE PES 4,5 Elast vagy
ISO-LINE NEGRO C 4,5 Plast

Meglévő hőszigetelés perfor.

RÉTEGREND:

4.6 SZERINT

4.6.7

4.6.8 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez réteggel,
leterheléses rögzítéssel, vasbeton födémen
DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.6 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-gıznyomáskiegyenlítı funkciójú ISO-LINE alátétlemezen egy jó
minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új
szigetelés készülhet. A rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
DILATÁCIÓS szegélyezés
A szerkezeti dilatáció mindig magasponton legyen, a csapadékvíz ettıl a ponttól két
irányban elfolyhasson. 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.
A szegélyezést külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell készíteni. Ezek
rögzítése lángolvasztásos ragasztással történik. A szigetelés záró rétegét erre kell
rávezetni és lángolvasztással leragasztani. A dilatációs idom lezárása külön
zárólemez szegélyezı sávval történik. 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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DILATÁCIÓ KIALAKÍTÁSA

Kőzetgyapot ékelem
10 cm

Polifoam
Ø 4 cm CSŐHÉJ

ISO-LINE FILC 3,5
10 cm

min.2,5%

min.2,5%

ISO-LINE PES 4,5 Elast
Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

Meglévő vízszigetelés

4.6 SZERINT

4.6.8

4.6.9 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez réteggel,
leterheléses rögzítéssel, vasbeton födémen
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.6 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-gıznyomáskiegyenlítı funkciójú ISO-LINE alátétlemezen egy jó
minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új
szigetelés készülhet. A rétegrendet leterheléssel kell rögzíteni. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezése
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni. A szegélyezésnél külön ISO-LINE FIX sávval a szigetelést a lábazatra kell
felvezetni. 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 szegélyezés lezárása külön
ISO-LINE (PALA-STAR) szegélyezı sávval történik, amelyet a felülvilágító lábazat
teljes magasságáig kell felvezetni, a tetısíki szigetelésre legalább 10-12 cm-re kell
rávezetni, lángolvasztással vízhatlanul leragasztani.
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.
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE

Felülvilágító kupola
ISO-BIT

Fémlemez rögzítő profil

min. 20 max. 30 cm

Felülvilágító kupola lábazata
Zárólemez ISO-LINE PALA C 4,5 Plast
vagy ISO-LINE STAR 4,5 Elast
ISO-LINE FIX 4,5 33 cm
Eredeti vízszigetelés
ISO-LINE FILC 3,5

Meglévő hőszigetelés perforálva

Impregnált fa
palló rögzítve

Meglévő hőszigetelés perforálva
LINDAB lemez

RÉTEGREND:

4.6 SZERINT

4.6.9

4.7 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás fordított rétegrenddel, két,
leterheléses rögzítéső bitumenes lemez réteggel, extrudált PS hab
hıszigeteléssel
Elızetes vizsgálatok
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei káros mennyiségő nedvességet nem tartalmaznak,
valamint a tetıfelület képe nem utal jelentıs mozgásokra, akkor két jó minıségő
modifikált bitumenes lemez ragasztásával teljes értékő szigetelés készülhet.
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. A megfelelı nyomószilárdságú
extrudált PS-hab hıszigetelést csak egy rétegben szabad elhelyezni.
Aljzat-lejtés
A meglévı tetı felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A vápákban ugyan
megengedett az 1 % lejtés is, azonban a csekély lejtés miatt itt már a vízmegállásra
illetve a tócsákra számítani kell. Ha pontralejtésre, esetleg lejtéskorrekcióra van
szükség, annak anyagát és megoldását gondosan meg kell tervezni. Elınyösen
alkalmazhatók a kızetgyapot lejtésképzı (lejtéskorrekciós) elemek.
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 aljzatra lángolvasztással célszerő leragasztani,
az átfedések mentén felületfolytonosítani kell. 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 - leragasztani.
A részletek alapján lehet a szigetelés szegélyezéseit megoldani. A
szegélyezést mindenütt két réteg hegeszthetı bitumenes lemezzel kell készíteni.
Rögzítés leterheléssel (burkolat)
Az egész rétegrendet elsıként ragasztással, véglegesen leterheléssel kell rögzíteni.
A ragasztásos és leterheléses rögzítést az ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és
Kivitelezési Irányelvei 8.3 és 8.4 pontja alapján kell megtervezni és kivitelezni. A
tetıszéleken és a sarokmezıkben többletrögzítésekkel kell számolni. A rögzítést
csak az átfedések alatt lehet készíteni. A leterhelés okozta többletterhekre a
tetıszerkezetet feltétlenül vizsgálni kell.
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L
E
H
V1
V2

K
Vr
Lejtbeton

Vasbeton födém

kivitelezési hőm.
>+5 °C

V1

(záró réteg)

V2

(alsó réteg)

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

Hegesztéssel

ISO-LINE FIX 4,5

ISO-LINE NEGRO
C 4,5 Plast

ISO-LINE FIX 4,5
Elast

Ragasztással

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

VR

(Meglévő szigetelés)

Meglévő tönkrement csapadékvíz szigetelés

Rögzítés

4.7

4.7.1 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez réteggel,
fordított rétegrenddel, leterheléses rögzítéssel, vasbeton födémen
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.7 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be és nem rendelkezik hatékony hıszigeteléssel, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı
megfelelı lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától
függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit
megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISO-PRIMER alapozással
kell kellısíteni. A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek
tapadásának elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor két jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı energetikai szempontból is elegendı hıszigeteléssel kell, hogy rendelkezzen,
ezért méretezni kell. Miután nincs, vagy nem elegendı a meglévı hıszigetelés
mértéke mindenképpen extrudált PS hab hıszigeteléssel kell ellátni.
Szegélyezés
Az alátétlemezt az ékelem fölé kell vezetni. A szegélyezést külön leszabott
alátétlemez szigetelı sávokkal kell készíteni, a burkolati sík fölé min. 20 cm-re felvezetve. 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 rá
kell vezetni, a tetısíkon pedig a csatlakozáson túl kell vezetni. 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

3

HŐSZIGETELÉS ÉS HOMLOKZATKÉPZÉS

Védőréteggel társított XPS hőszig. lemez

min.20 cm

Korcolt fémlemez attika lefedés

5%

Beton járólap

BETON
ÉK
LEJTBETON

VASBETON SZERKEZET

Meglévő vízszigetelés

RÉTEGREND:

4.7 SZERINT

4.7.1

4.7.2 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez réteggel,
fordított rétegrenddel, leterheléses rögzítéssel, vasbeton födémen
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 4.7 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be és nem rendelkezik hatékony hıszigeteléssel, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı
megfelelı lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától
függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit
megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISO-PRIMER alapozással
kell kellısíteni. A függıleges aljzatokat elı kell készíteni. A bitumenes lemezek
tapadásának elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor két jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı energetikai szempontból is elegendı hıszigeteléssel kell, hogy rendelkezzen,
ezért méretezni kell. Miután nincs, vagy nem elegendı a meglévı hıszigetelés
mértéke mindenképpen extrudált PS hab hıszigeteléssel kell ellátni.
Szegélyezés
Az alátétlemezt az ékelem fölé kell vezetni. A szegélyezést külön leszabott
alátétlemez szigetelı sávokkal kell készíteni, a burkolati sík fölé min. 20 cm-re felvezetve. 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 azonos magasságig kell
felvezetni, a tetısíkon pedig a csatlakozáson túl kell vezetni. A lábazati védelmet
ROOFMATE LG kéregbetonnal ellátott hıszigetelı elem biztosíthatja.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel 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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BETON FÖDÉMEN, FORDÍTOTT RÉTEGRENDDEL
RAGASZTOTT RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Védőréteggel társított
XPS hőszig. lemez

min. 20 cm

Mechanikai rögzítés

Beton járólap

LEJTBETON

BETON ÉK

VASBETON SZERKEZET

Meglévő vízszigetelés

RÉTEGREND:

4.7 SZERINT

4.7.2

4.7.3 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez réteggel,
fordított rétegrenddel, leterheléses rögzítéssel, vasbeton födémen
ÖSSZEFOLYÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 4.7 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be és nem rendelkezik hatékony hıszigeteléssel, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı
megfelelı lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától
függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit
megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISO-PRIMER alapozással
kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor két jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet. A tetı energetikai
szempontból is elegendı hıszigeteléssel kell rendelkezzen, ha nem elegendı a
meglévı hıszigetelés, mindenképpen extrudált PS hab hıszigeteléssel kell ellátni.
Szegélyezés
A szegélyezést külön leszabott szigetelı lemez sávokkal kell készíteni. Ezek
rögzítése lángolvasztásos ragasztással történik. A szigetelés záró rétegét erre kell
rávezetni és lángolvasztással leragasztani. A szegélyezés lezárása külön zárólemez
szegélyezı sávval történik, amelyet attika esetén a falkoronára is rá kell vezetni, a
tetısíkon pedig a csatlakozáson túl kell vezetni. A lábazati védelmet ROOFMATE LG
kéregbetonnal ellátott hıszigetelı elem biztosíthatja.
Összefolyó beépítése
Az összefolyó alá egy 80/80 cm-es ISO-LINE hegeszthetı bitumenes alátétlemezt
kell elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az összefolyó idomot abba
beleragasztani. A szegélyezésnél a szigetelés mindkét rétegét az összefolyó
gallérjára rá kell vezetni és ott vízhatlanul lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
A szigetelés elsı rétegét, ISO-LINE FIX ablakos lemez segítségével, 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.
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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BETON FÖDÉMEN, FORDÍTOTT RÉTEGRENDDEL
RAGASZTOTT RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

ÖSSZEFOLYÓ SZEGÉLYEZÉSE
Kóracél vagy alumínium perforált elem

Személyforgalomra méretezett
lefedőrács

0,5-1 %

Beton járólap

min. 2 %

LEJTBETON
VASBETON SZERKEZET

Meglévő vízszigetelés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
Új tetősszefolyó idom

RÉTEGREND:

4.7 SZERINT

4.7.3

5.1 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel, kiegészítı hıszigeteléssel
Elızetes vizsgálatok
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei káros mennyiségő nedvességet nem tartalmaznak,
valamint a tetıfelület képe nem utal jelentıs mozgásokra, akkor egy jó minıségő
modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos ragasztásával teljes értékő szigetelés
készülhet.
Hıszigetelés
A meglévı hıszigetelı réteg állapotát vizsgálni kell. Egyrészt a hıszigetelı réteg
elnedvesedésének mértékét ismerni kell, másrészt a hıszigetelés szükséges mértékét, az esetleges kiegészítı hıszigetelés vastagságát épületfizikai méretezéssel
kell megállapítani. Ha energetikai szempontból nem elegendı mértékő hıszigeteléssel rendelkezik, akkor méretezés szerinti vastagságú lépésálló kızetgyapot lemezt
kell a megfelelıen elıkészített tetı felületére ragasztani. Szükség esetén a meglévı
rétegeket perforálni kell.
Aljzat-lejtés
A meglévı tetı felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A vápákban ugyan
megengedett az 1 % lejtés is, azonban a csekély lejtés miatt itt már a vízmegállásra
illetve a tócsákra számítani kell. Ha pontralejtésre, esetleg lejtéskorrekcióra van
szükség, annak anyagát és megoldását gondosan meg kell tervezni. Elınyösen
alkalmazhatók a kızetgyapot lejtésképzı (lejtéskorrekciós) elemek.
Csapadékvíz-szigetelés
Az elızetesen leragasztott kızetgyapot
lángolvasztással kell lehegeszteni.

lemezre

a

csapadékvíz-szigetelést

A tetı jó épületfizikai mőködéséhez új, mőködıképes párakivezetı idomokat kell
beépíteni.
A szegélyek mentén a lezárásokat vízhatlanul el kell készíteni. A lezárásoknál
törekedni kell a teljes értékő új szegélyezésre. Nem megfelelı megoldás az attika és
fal melletti eredeti (pl. bádogos) szegélyek meghagyása, mert a vízhatlan lezárás
csak szakszerően kialakított, vízhatlanul csatlakoztatott, új szegélyekkel biztosítható.
Rögzítés
Az egész rétegrendet ragasztással kell rögzíteni, kiegészítı mechanikai
rögzítésekkel. A ragasztásos és a 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 többletrögzítésekkel kell számolni. A
rögzítést csak az átfedések alatt lehet készíteni.
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TRAPÉZLEMEZ FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
RAGASZTOTT RÖGZÍTÉSŰ
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Min 2,5%

V1
H
VR
HR

PE

Trapézlemez födém

esetleges vályúkitöltő hőszigetelés

kivitelezési hőmérséklet
>-10 °C

ISO-LINE MONÓ
Elast

V1

H

(Hőszigetelés)

Lépésálló kőzetgyapot páratechnikai és hőszigetelő réteg
foltonként leragasztva

PE

(Perforáció)

Perforáció a meglévő hőszigetelésig

VR

(Meglévő szigetelés)

Meglévő tönkrement perforált csapadékvíz szigetelés

HR

(Meglévő hőszigetelés)

Meglévő lépésálló hőszigetelés, perforálva

Az ÉMSZ irányelvei szerint kiegészítő mechanikai rögzítést kell alkalmazni
a tetőfelület szélső és sarokmezőiben !

Rögzítés
Ragasztással

5.1

5.1.1 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 5.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A függıleges aljzatokat a bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére ISOPRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag mőködıképes. Miután energetikai szempontból nem
elegendı a hıszigetelés, ezért kiegészítı hıszigetelésre is szükség van. Ezt
épületfizikai méretezéssel kell heghatározni. Szükség esetén a meglévı rétegeket
perforálni kell.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Esetleg meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben a lábazati
hıszigetelés és a felújító rétegek készíthetık, vagy a régi szegélyek
visszavágásával-elbontásával kell új, szakszerő szegélyeket készíteni.
A szegélyezésnél a szigetelı réteget (külön ISO-LINE FIX sávval) 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
min. 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással történik és
célszerő itt mechanikai rögzítést is alkalmazni. A szegélyezés lezárása külön
zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet attika esetén a falkoronára is rá kell
vezetni, a tetısíkra 10+10 cm-t kell rávezetni.
Bádogos szerkezetek
Az attika kétféle lefedéső lehet. Vagy lehetıség van a meglévı és átalakított horgany
lemez lefedésre történı szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerő új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.

NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ FELÚJÍTÁSA

®

TRAPÉZLEMEZ FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
RAGASZTOTT RÖGZÍTÉSŰ
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ATTIKA KIALAKÍTÁSA

5%

Bevonatolt horg. ac. lemez
attika lefedés

10

Homlokzati hőszigetelés
Vendégfal

ISO-LINE FIX 4,5 Elast 33 cm
ISO-ÉK

min. 20 cm

ISO-LINE FIX 4,5 Elast

Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

5.1 SZERINT

5.1.1

5.1.2 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 5.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be, akkor ez a
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel egyenletes
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell készíteni, a
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után vissza kell
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A függıleges aljzatokat a bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére ISOPRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag mőködıképes. Miután energetikai szempontból nem
elegendı a hıszigetelés, ezért kiegészítı hıszigetelésre is szükség van. Ezt
épületfizikai méretezéssel kell heghatározni. Szükség esetén a meglévı rétegeket
perforálni kell.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Esetleg meghagyhatók és erre a tetıfelújítással egyidıben a lábazati
hıszigetelés és a felújító rétegek készíthetık, vagy a régi szegélyek elbontásával kell
új, szakszerő szegélyeket készíteni.
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 szegélyezés lezárása külön zárólemez szegélyezı sávval
történik, amelyet a falra fel kell vezetni és a tetısíkra 10+10 cm-t kell rávezetni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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TRAPÉZLEMEZ FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
RAGASZTOTT RÖGZÍTÉSŰ
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FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Plasztikus kitt (ISO-BIT)

Homlokzati hőszigetelés
kellősítve
Vendégfal
ISO-LINE FIX 4,5 Elast

min. 20 cm

Fémlemez szorító profil

ISO-LINE FIX 4,5 Elast 33 cm
ISO-ÉK
Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

5.1 SZERINT

5.1.2

5.1.3 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 5.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be,
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.

akkor ez a
egyenletes
készíteni, a
vissza kell

A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag mőködıképes. Miután energetikai szempontból nem
elegendı a hıszigetelés, ezért kiegészítı hıszigetelésre is szükség van. Ezt
épületfizikai méretezéssel kell heghatározni. Szükség esetén a meglévı rétegeket
perforálni kell.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új összefolyókat olyan kivehetı, tisztítható
lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább 1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel.
Az összefolyó alá javasolt egy 100x100 cm-es hegeszthetı ISO-LINE FIX
alátétlemezt elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az összefolyó idomot
abba beleragasztani, egyúttal az átmérıt úgy megválasztani, hogy az ejtıvezetékben
szoruljon. A tömítést tartósan plasztikus kittel (ISO-BIT) fokozni lehet.
A szegélyezésnél az új szigetelést egy ISO-LINE FIX ablakos lemezzel, illetve
a javasolt zárólemez szigeteléssel az összefolyó gallérjára 8-10 cm-t rá kell vezetni
és ott vízhatlanul lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
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ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE

Besüllyesztés 100/100 cm
Meglévő szigetelés

Új tetőösszefolyó idom

Lombkosár

ISO-LINE FIX ablakos lemez
ISO-LINE FIX alátét lemez
min. 2,5%
5%

Meglévő hőszigetelés

Meglévő vízlevezető cső

RÉTEGREND:

5.1 SZERINT

5.1.3

5.1.4 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 5.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be,
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.

akkor ez a
egyenletes
készíteni, a
vissza kell

A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag mőködıképes. Miután energetikai szempontból nem
elegendı a hıszigetelés, ezért kiegészítı hıszigetelésre is szükség van. Ezt
épületfizikai méretezéssel kell heghatározni. Szükség esetén a meglévı rétegeket
perforálni kell.
Szegélyezése
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni. A szegélyt mielıbb le kell zárni egy ISO-LINE FIX réteggel, amelyet a
tetısík fölé legalább 15-20 cm-re kell vezetni és a 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 cmre kell rávezetni, lángolvasztással leragasztani.
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.
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE

Felülvilágító kupola

ISO-BIT

min. 20 max. 30 cm

Fémlemez rögzítő profil

Felülvilágító kupola lábazata
ISO-LINE MONÓ Elast
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
Eredeti vízszigetelés

Impregnált fa
palló rögzítve

LINDAB lemez
Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

5.1 SZERINT

5.1.4

5.1.5 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, egy ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel és kiegészítı hıszigeteléssel
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 5.1 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület csak elöregedett, de még nem ázott be,
legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı lejtéső és közel
felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a tetıfelületet elı kell
kisebb gızhólyagokat ki kell vágni, a szigetelés kiszárítása után
hegeszteni. A tetısík egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.

akkor ez a
egyenletes
készíteni, a
vissza kell

A felújító szigetelés
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei nedvességet nem tartalmaznak, valamint a tetıfelület
képe nem utal mozgásokra, akkor egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos lehegesztésével teljes értékő szigetelés készülhet.
A tetı legyen páratechnikailag mőködıképes. Miután energetikai szempontból nem
elegendı a hıszigetelés, ezért kiegészítı hıszigetelésre is szükség van. Ezt
épületfizikai méretezéssel kell heghatározni. Szükség esetén a meglévı rétegeket
perforálni kell.
Szegélyezés
A hıszigetelés kiemelés miatt új, megfelelıen rögzített impregnált fa alátétre új
szegélyt kell szakszerően elkészíteni és a vízszigetelés rétegeit erre kell rávezetni,
egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A szigetelés szegélyezését
ISO-LINE MONO szegélyezı sávval kell készíteni amelyet a bádogos szegélyre
legalább 10-12 cm-re rá kell vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell
rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés zárórétegét a vértezı sávra kell vezetni,
úgy, hogy az a bádogos szerkezetre is rátakarjon min. 10 cm-t és lángolvasztással le
kell hegeszteni.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre horganylemez szegélyt kell
elhelyezni, dilatációs mozgásokat megengedı módon, szabványszerinti 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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Horg. acéllemez függőeresz csatorna
szükség szerint javítva, vagy cserélve
Horganylemez ereszszegély
Horganyzott ac.lemez rögzítőszegély

Meglévő vízszigetelés

ISO-LINE MONO
min. 2,5%

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

5.1 SZERINT

5.1.5

5.2 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás két ragasztott rögzítéső bitumenes
lemez réteggel, illetve ISO-ROLL Speciállal
Elızetes vizsgálatok
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs jelentıs mértékő beázás
és a tetıszigetelés rétegei káros mennyiségő nedvességet nem tartalmaznak,
valamint a tetıfelület képe nem utal jelentıs mozgásokra, akkor két jó minıségő
modifikált bitumenes lemez ragasztásával teljes értékő szigetelés készülhet.
Hıszigetelés
A meglévı hıszigetelı réteg állapotát vizsgálni kell. Egyrészt a hıszigetelı réteg
elnedvesedésének mértékét ismerni kell, másrészt a hıszigetelés szükséges mértékét, az esetleges kiegészítı hıszigetelés vastagságát épületfizikai méretezéssel
kell megállapítani. Ha energetikai szempontból elegendı mértékő hıszigeteléssel
rendelkezik, akkor kiegészítı hıszigetelés nem kell. Szükség esetén a meglévı
rétegeket perforálni kell.
Aljzat-lejtés
A meglévı tetı felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A vápákban ugyan
megengedett az 1 % lejtés is, azonban a csekély lejtés miatt itt már a vízmegállásra
illetve a tócsákra számítani kell. Ha pontralejtésre, esetleg lejtéskorrekcióra van
szükség, annak anyagát és megoldását gondosan meg kell tervezni. Elınyösen
alkalmazhatók a kızetgyapot lejtésképzı (lejtéskorrekciós) elemek.
Csapadékvíz-szigetelés
Az elızetesen leragasztott alátétlemezre (illetve ISO-ROLL Speciálra) a
csapadékvíz-szigetelés záró rétegét lángolvasztással kell lehegeszteni. A szigetelı
sávok iránya lehetıleg egyezzen meg az alátét szigetelés irányával és feles
eltolással legyenek lefektetve.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez új, mőködıképes párakivezetı idomokat kell
beépíteni.
A szegélyek mentén a lezárásokat vízhatlanul el kell készíteni. A lezárásoknál
törekedni kell a teljes értékő új szegélyezésre. Nem megfelelı megoldás az attika és
fal melletti eredeti (pl. bádogos) szegélyek meghagyása, mert a vízhatlan lezárás
csak szakszerően kialakított, vízhatlanul csatlakoztatott, új szegélyekkel biztosítható.
Rögzítés
Az egész rétegrendet ragasztással kell rögzíteni, kiegészítı mechanikai
rögzítésekkel. 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 többletrögzítésekkel kell számolni. A
rögzítést csak az alátét lemez átfedések alatt lehet készíteni, vagy egy külön
ráhegesztett bitumenes lemez folttal kell lezárni.
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V1
V2

Min 2,5%

V1
V2
KP

VR

HR

PE

Trapézlemez födém

V1

(záró réteg)

kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>+0 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

Rögzítés

ISO-LINE PALA
C 5,5 Plast

ISO-LINE PALA
C 4,5 Plast

ISO-LINE PALA
C 5,0 Plast

ISO-LINE STAR 4,5
Elast

Hegesztéssel

ISO-LINE PES 4,5
Elast

Ragasztással

ISO-LINE FILC 3,5

V2

VAGY

(alsó réteg)

ISO-ROLL Speciál

ISO-LINE FILC 3,5 ISO-LINE NEGRO
Plast
C 4,5 Plast

KP
PE

(Kellősítő)

Kellősítés a perforációk között

(Perforáció)

Perforáció a meglévő hőszigetelésig

VR

(Meglévő szigetelés)

Meglévő tönkrement perforált csapadékvíz szigetelés

HR

(Meglévő hőszigetelés)

Meglévő lépésálló hőszigetelés, perforálva

Az ÉMSZ irányelvei szerint kiegészítő mechanikai rögzítést kell alkalmazni
a tetőfelület szélső és sarokmezőiben !
PU ragasztásnál ügyelni kell a páracsatornák folyamatosságára !

5.2

5.2.1.1 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, acél trapézlemez födémen
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 5.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges szegélyeket (attika, falszegély) hıszigetelni kell kızetgyapot lemezzel,
amelyeket ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. 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 4,5 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 lehetıség van a meglévı és átalakított horgany
lemez lefedésre történı szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerő új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.

NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ FELÚJÍTÁSA

®

TRAPÉZLEMEZ FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
RAGASZTOTT RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

ATTIKA KIALAKÍTÁSA

5%

Bevonatolt horg. ac. lemez
attika lefedés

10

Homlokzati hőszigetelés
kellősítve

min. 20 cm

Vendégfal
ISO-LINE FIX 4,5 Elast 33 cm
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
ISO-ÉK
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

5.2 SZERINT

5.2.1.1

5.2.1.2 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, acél trapézlemez födémen
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 5.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges szegélyeket (attika, falszegély) hıszigetelni kell kızetgyapot lemezzel,
amelyeket ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. 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 4,5 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 a falra fel kell vezetni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Fémlemez szorító profil

Homlokzati hőszigetelés
kellősítve
Vendégfal

min. 20 cm

ISO-LINE FIX 4,5 Elast 33 cm
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
ISO-ÉK
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

5.2 SZERINT

5.2.1.2

5.2.1.3 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, acél trapézlemez födémen
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 5.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új kétrészes összefolyókat olyan kivehetı,
tisztítható lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel.
Az új összefolyó alá egy 100x100 cm-es hegeszthetı ISO-LINE FIX 4,5 Elast
alátétlemezt kell elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az összefolyó
idomot abba beleragasztani.
A szegélyezésnél az új szigetelést egy ISO-LINE FIX 4,5 Elast ablakos
lemezzel, illetve a javasolt szigeteléssel az összefolyó gallérjára 8-10 cm-t, illetve
azon túl, kell rávezetni és ott vízhatlanul lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
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ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE

Besüllyesztés 100/100 cm

Meglévő szigetelés

Új tetőösszefolyó idom
Lombkosár

ablakos lemez ISO-LINE FIX 4,5 Elast
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
alátét lemez ISO-LINE FIX 4,5 Elast
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
min. 2,5%
5%

Meglévő hőszigetelés
perforálva

Meglévő összefolyó

RÉTEGREND:

5.2 SZERINT

5.2.1.3

5.2.1.4 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, acél trapézlemez födémen
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 5.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat a bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére ISOPRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni. A szegélyezésnél külön ISO-LINE FIX sávval a szigetelést a lábazatra kell
felvezetni. 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 szegélyezés lezárása külön
zárólemezzel megegyezı szegélyezı sávval történik, amelyet a felülvilágító lábazat
teljes magasságáig kell felvezetni, a tetısíki szigetelésre legalább 10-12 cm-re kell
rávezetni, lángolvasztással vízhatlanul leragasztani.
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.

NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ FELÚJÍTÁSA

®

TRAPÉZLEMEZ FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
RAGASZTOTT RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE

Felülvilágító kupola

ISO-BIT
Fémlemez rögzítő profil

min. 20 max. 30 cm

Felülvilágító kupola lábazata
Rétegrend szerinti zárólemez
ISO-LINE FIX 4,5 Elast 33 cm
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
Eredeti vízszigetelés

Impregnált fa
palló rögzítve
Meglévő hőszigetelés perforálva
LINDAB lemez

RÉTEGREND:

5.2 SZERINT

5.2.1.4

5.2.1.5 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, gıznyomás kivezetéssel, acél trapézlemez födémen
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 5.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges szegélyeket (attika, falszegély) hıszigetelni kell kızetgyapot lemezzel,
amelyeket ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó és gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített ISO-LINE alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez
lángolvasztásos hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az eresz szegély mentén a szigetelés fogadásra alkalmas bádogos szegélyeket kell
megvizsgálni. Ha a szegély korrodált, akkor új szegélyt kell szakszerően elkészíteni
és a vízszigetelés rétegeit erre kell rávezetni, egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A szigetelés szegélyezését ISO-LINE FIX 4,5 Elast vértezı
sávval kell készíteni amelyet a bádogos szegélyre legalább 10-12 cm-re rá kell
vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A csapadékvíz
elleni szigetelés zárórétegét a vértezı sávon túl kell vezetni, a bádogos szerkezetre
az elıbb említett módon gondosan, lángolvasztással rá kell ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére, amennyiben az eredeti szegély erre nem lenne alkalmas,
szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A horganyzott acélból
készített rögzítı szegélyre horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabványszerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos szegélyt átszögezni tilos. A vízelvezetés akadálytalanságát biztosítani
úgy lehet, hogy a bádogos szerkezetet a hıszigetelés síkjához viszonyítva kb. 1 cmre besüllyesztve helyezik el.
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Horg. acéllemez függőeresz csatorna
szükség szerint javítva, vagy cserélve
Horganylemez eresz szegély
Horganyzott ac.lemez rögzítőszegély
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast

Meglévő vízszigetelés
min. 2,5%

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

5.2 SZERINT

5.2.1.5

5.2.2.1 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, acél trapézlemez födémen
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 5.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat hıszigetelni kell és a bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. 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 4,5 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 lehetıség van a meglévı és átalakított horgany
lemez lefedésre történı szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerő új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.
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5%

Bevonatolt horg. ac. lemez
attika lefedés

10

Homlokzati hőszigetelés
kellősítve

ISO-LINE FIX 4,5
ISO-LINE FIX 4,5 Elast 33 cm
ISO-LINE FIX 4,5 Plast
ISO-ÉK

vagy

min. 20 cm

Vendégfal

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő vízszigetelés

RÉTEGREND:

5.2 SZERINT

5.2.2.1

5.2.2.2 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, acél trapézlemez födémen
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 5.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat hıszigetelni kell és a bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. 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 4,5 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 a fal fel kell vezetni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Fémlemez szorító profil

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

min. 20 cm

Homlokzati hőszigetelés
kellősítve
Vendégfal

Meglévő hőszigetelés

Meglévő vízszigetelés

RÉTEGREND:

5.2 SZERINT

5.2.2.2

5.2.2.3 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, vasbeton födémen
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 5.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni. A függıleges aljzatokat a bitumenes lemezek
tapadásának elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új összefolyókat olyan kivehetı, tisztítható
lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel.
Az új összefolyó alá egy 100x100 cm-es hegeszthetı ISO-LINE FIX 4,5 Elast
alátétlemezt kell elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az összefolyó
idomot abba beleragasztani.
A szegélyezésnél az új szigetelést egy ISO-LINE FIX 4,5 Elast ablakos
lemezzel, illetve a javasolt szigeteléssel az összefolyó gallérjára 8-10 cm-t, illetve
azon túl, kell rávezetni és ott vízhatlanul lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
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®

TRAPÉZLEMEZ FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL

ISO-ROLL HŐSZIGETELÉSSEL, RAGASZTOTT RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE

Besüllyesztés 100/100 cm
Meglévő szigetelés

Új tetőösszefolyó idom

ISO-LINE FIX 4,5 Elast ablakos lemez
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast

Lombkosár

ISO-LINE FIX 4,5 Elast alátét lemez
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
ISO-LINE FIX 4,5 Elast vagy
ISO-LINE FIX 4,5 Plast
min. 2,5%

5%

Meglévő hőszigetelés
perforálva

Meglévő összefolyó cső

RÉTEGREND:

5.2 SZERINT

5.2.2.3

5.2.2.4 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, acél trapézlemez födémen
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 5.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat a bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére ISOPRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
A felülvilágító szegélye mentén, ha annak lábazata döntött, ékelemeket nem kell
helyezni. A szegélyezésnél az elsı réteg szigetelést mielıbb le kell zárni egy ISOLINE FIX 4,5 Elast réteggel, amelyet a tetısík 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.
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®

TRAPÉZLEMEZ FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL

ISO-ROLL HŐSZIGETELÉSSEL, RAGASZTOTT RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Felülvilágító kupola

ISO-BIT

min. 20 max. 30 cm

Fémlemez rögzítő profil

Felülvilágító kupola lábazata
Rétegrend szerinti zárólemez
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
Eredeti vízszigetelés

Impregnált fa
palló rögzítve

Meglévő hőszigetelés perforálva
LINDAB lemez

RÉTEGREND:

5.2 SZERINT

5.2.2.4

5.2.2.5 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, acél trapézlemez födémen
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 5.2 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat a bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére ISOPRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú ragasztással
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet. A tetı jó épületfizikai
mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség kiszellıztetéséhez a
párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség szerint a tetı
megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az eresz szegély mentén új impregnált fa alátétre új bádogos ereszszegélyt kell
készíteni. A szigetelés szegélyezését ISO-LINE FIX 4,5 Elast vértezı sávval kell
készíteni amelyet a bádogos szegélyre legalább 10-12 cm-re rá kell vezetni és
gondosan lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A csapadékvíz elleni
szigetelés zárórétegét a vértezı sávon túl kell vezetni, a bádogos szerkezetre az
elıbb említett módon gondosan, lángolvasztással rá kell ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre horganylemez szegélyt kell
elhelyezni, dilatációs mozgásokat megengedı módon, szabványszerinti 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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TRAPÉZLEMEZ FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL

ISO-ROLL HŐSZIGETELÉSSEL, RAGASZTOTT RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Horg. acéllemez függőeresz csatorna
szükség szerint javítva, vagy cserélve
Horganylemez eresz szegély
Horganyzott ac.lemez rögzítőszegély

Meglévő vízszigetelés

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

vagy

min. 2,5%

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

5.2 SZERINT

5.2.2.5

5.3 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás, élettartam növelés, egy mechanikai
rögzítéső bitumenes lemez réteggel
Elızetes vizsgálatok
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs káros mértékő beázás és
a tetıszigetelés rétegei nagyobb mennyiségő nedvességet nem tartalmaznak,
valamint a tetıfelület képe nem utal nagyobb mozgásokra, akkor egy erre kifejlesztett
modifikált bitumenes lemez mechanikai rögzítésével teljes értékő szigetelés
készülhet.
A tetı legyen mőködıképes és energetikai szempontból is elegendı hıszigeteléssel
kell, hogy rendelkezzen. Ha nem elegendı a meglévı hıszigetelés mértéke olyan
felújítási módot érdemes választani, amelynél hıszigetelés is beépítésre kerül.
Aljzat-lejtés
A meglévı tetı felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A vápákban ugyan
megengedett az 1 % lejtés is, azonban a csekély lejtés miatt itt már a vízmegállásra
illetve a tócsákra számítani kell. Ha pontralejtésre, esetleg lejtéskorrekcióra van
szükség, annak anyagát és megoldását gondosan meg kell tervezni. Elınyösen
alkalmazhatók a PS hab lejtésképzı (lejtéskorrekciós) elemek.
Csapadékvíz-szigetelés
Az elızetesen elıkészített, szükség esetén perforált felületre a záróréteget –
mechanikai rögzítéssel kell elhelyezni és az átfedéseket/toldásokat lángolvasztással
össze kell lehegeszteni. A szigetelı sávok iránya lehetıleg egyezzen meg az eredeti
szigetelés irányával és feles eltolással legyenek lefektetve.
Gyakori megoldás az eredetire merıleges (keresztirányú) fektetés is, amelyet a 2 %
körüli tetılejtésnél nem javasolunk, mert a vízmegállás (tócsaképzıdés) a
mélyedésekben elkerülhetetlen.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, új mőködıképes párakivezetı idomokat kell
beépíteni.
A szegélyek mentén a lezárásokat vízhatlanul el kell készíteni. A lezárásoknál
törekedni kell a teljes értékő új szegélyezésre. Nem megfelelı megoldás az attika és
fal melletti eredeti (pl. bádogos) szegélyek meghagyása, mert a vízhatlan lezárás
csak szakszerően kialakított, vízhatlanul csatlakoztatott, új szegélyekkel biztosítható.
Rögzítés
Az egész rétegrendet mechanikai rögzítéssel kell rögzíteni. A mechanikai rögzítést
az ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei 8.5 pontja alapján kell
megtervezni és kivitelezni. A tetıszéleken és a sarokmezıkben többletrögzítésekkel
kell számolni. A rögzítést csak az átfedések alatt lehet készíteni.
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TRAPÉZLEMEZ FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
MECHANIKAI RÖGZÍTÉSŰ
EGY RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

Min 2,5%

V1
VR
HR

PE

Trapézlemez födém

esetleges vályúkitöltő hőszigetelés

kivitelezési hőmérséklet
>-10 °C

ISO-LINE MONÓ
Elast

V1
PE

(Perforáció)

Perforáció a meglévő hőszigetelésig

VR

(Meglévő szigetelés)

Meglévő tönkrement perforált csapadékvíz szigetelés

HR

(Meglévő hőszigetelés)

Meglévő lépésálló hőszigetelés, perforálva

Rögzítés
Ragasztással

5.3

5.3.1 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, acél trapézlemez födémen
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 5.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat, hıszigetelni kell és a bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE modifikált bitumenes
lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. 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 4,5 réteggel, amelyet
az ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással
történik és célszerő itt mechanikai rögzítést is alkalmazni. A szegélyezés lezárása
külön zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet attika esetén a falkoronára is rá
kell vezetni és a tetısíkra 10+10 cm-t kell rávezetni.
Bádogos szerkezetek
Az attika kétféle lefedéső lehet. Vagy lehetıség van a meglévı és átalakított horgany
lemez lefedésre történı szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerő új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.
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ATTIKA KIALAKÍTÁSA

5%

Bevonatolt horg. ac. lemez
attika lefedés

10

Homlokzati hőszigetelés
kellősítve
Vendégfal

ISO-LINE FIX 4,5 Elast
ISO-ÉK
Mechanikai rögzítés

min. 20 cm

ISO-LINE FIX 4,5 Elast 33 cm

Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés perforálva

“C” profil

RÉTEGREND:

5.3 SZERINT

5.3.1

5.3.2 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, acél trapézlemez födémen
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 5.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat, hıszigetelni kell és a bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE modifikált bitumenes
lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott 33 cm széles ISO-LINE FIX 4,5 szigetelı lemez
sávokkal kell kezdeni. 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 4,5 réteggel, amelyet
az ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással
történik és célszerő itt mechanikai rögzítést is alkalmazni. A szegélyezés lezárása
külön zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet a falra fel kell vezetni és a
tetısíkra 10+10 cm-t kell rávezetni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Fémlemez szorító profil
Homlokzati hőszigetelés
kellősítve

ISO-LINE FIX 4,5 Elast 33 cm
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
ISO-ÉK
Mechanikai rögzítés

min. 20 cm

Vendégfal

Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

5.3 SZERINT

5.3.2

5.3.3 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, acél trapézlemez födémen
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok az 5.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat a bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére ISOPRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE modifikált bitumenes
lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új összefolyókat olyan kivehetı, tisztítható
lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább 1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel.
Az új összefolyó alá egy 100x100 cm-es hegeszthetı ISO-LINE FIX 4.5 Elast
alátétlemezt elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az összefolyó idomot
abba beleragasztani.
A szegélyezésnél az új szigetelést egy ISO-LINE FIX 4,5 Elast ablakos
lemezzel, illetve a javasolt szigeteléssel az összefolyó gallérjára 10-10 cm-t rá kell
vezetni és ott vízhatlanul lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
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ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE

Besüllyesztés 100/100 cm

Meglévő szigetelés

Új tetőösszefolyó idom

Lombkosár

ISO-LINE FIX 4,5 Elast ablakos lemez
ISO-LINE FIX 4,5 Elast alátét lemez
min. 2,5%
5%

Meglévő hőszigetelés
perforálva

Meglévő összefolyó cső

RÉTEGREND:

5.3 SZERINT

5.3.3

5.3.4 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, acél trapézlemez födémen
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 5.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat a bitumenes lemezek tapadásának elısegítésére ISOPRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE modifikált bitumenes
lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
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 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 legalább10-12 cmre 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.
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FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE

Felülvilágító kupola

ISO-BIT

min. 20 max. 30 cm

Fémlemez rögzítő profil

Felülvilágító kupola lábazata
ISO-LINE MONÓ Elast
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
Eredeti vízszigetelés

Impregnált fa
palló rögzítve
Meglévő hőszigetelés perforálva
LINDAB lemez

RÉTEGREND:

5.3 SZERINT

5.3.4

5.3.5 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás egy bitumenes lemez réteggel,
mechanikai rögzítéssel, vasbeton födémen
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 5.3 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER 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 ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy mechanikailag rögzített jó minıségő ISO-LINE modifikált bitumenes
lemez kivitelezésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az eresz szegély mentén a szigetelés fogadásra alkalmas bádogos szegélyeket kell
megvizsgálni. Ha a szegély korrodált, akkor új szegélyt kell szakszerően elkészíteni
és a vízszigetelés rétegeit erre kell rávezetni, egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A szigetelés szegélyezését ISO-LINE FIX 4,5 Elast vértezı
sávval kell készíteni amelyet a bádogos szegélyre legalább 10-12 cm-re rá kell
vezetni és gondosan lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A csapadékvíz
elleni szigetelést a vértezı sávon túl kell vezetni, a bádogos szerkezetre az elıbb
említett módon gondosan, lángolvasztással rá kell ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére, amennyiben az eredeti szegély erre nem lenne alkalmas,
szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A horganyzott acélból
készített rögzítı szegélyre horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabványszerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos szegélyt átszögezni tilos. A vízelvezetés akadálytalanságát biztosítani
úgy lehet, hogy a bádogos szerkezetet a hıszigetelés síkjához viszonyítva kb. 1 cmre besüllyesztve helyezik el.
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Horg. acéllemez függőeresz csatorna
szükség szerint javítva, vagy cserélve
Horganylemez eresz szegély
Horganyzott ac.lemez rögzítőszegély
Meglévő vízszigetelés
ISO-LINE FIX 4,5 Elast
min. 2,5%

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

5.3 SZERINT

5.3.5

5.4 TETİFELÚJÍTÁS Felújítás két mechanikai rögzítéső bitumenes
lemez réteggel, illetve ISO-ROLL Speciállal
Elızetes vizsgálatok
Javasolható, hogy szakértı vizsgálja meg a tetıt. Ha nincs káros mértékő beázás és
a tetıszigetelés rétegei nagyobb mennyiségő nedvességet nem tartalmaznak,
valamint a tetıfelület képe nem utal jelentıs mozgásokra, akkor két jó minıségő
modifikált bitumenes lemez mechanikai rögzítésével teljes értékő szigetelés
készülhet.
Hıszigetelés
A meglévı hıszigetelı réteg állapotát vizsgálni kell. Egyrészt a hıszigetelı réteg
elnedvesedésének mértékét ismerni kell, másrészt a hıszigetelés szükséges mértékét, az esetleges kiegészítı hıszigetelés vastagságát épületfizikai méretezéssel
kell megállapítani. Ha energetikai szempontból elegendı mértékő hıszigeteléssel
rendelkezik, akkor kiegészítı hıszigetelést nem kell alkalmazni. Szükség esetén a
meglévı rétegeket perforálni kell.
Aljzat-lejtés
A meglévı tetı felülete legalább 2,5 % lejtéső legyen. A vápákban ugyan
megengedett az 1 % lejtés is, azonban a csekély lejtés miatt itt már a vízmegállásra
illetve a tócsákra számítani kell. Ha pontralejtésre, esetleg lejtéskorrekcióra van
szükség, annak anyagát és megoldását gondosan meg kell tervezni. Elınyösen
alkalmazhatók a kızetgyapot lejtésképzı (lejtéskorrekciós) elemek.
Csapadékvíz-szigetelés
Az elızetesen mechanikailag rögzített alátétlemezre (illetve ISO-ROLL Speciálra) a
csapadékvíz-szigetelés záró rétegét lángolvasztással kell lehegeszteni. A szigetelı
sávok iránya lehetıleg egyezzen meg az alátét szigetelés irányával és feles
eltolással legyenek lefektetve.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez új, mőködıképes párakivezetı csöveket kell
beépíteni.
A szegélyek mentén a lezárásokat vízhatlanul el kell készíteni. A lezárásoknál
törekedni kell a teljes értékő új szegélyezésre. Nem megfelelı megoldás az attika és
fal melletti eredeti (pl. bádogos) szegélyek meghagyása, mert a vízhatlan lezárás
csak szakszerően kialakított, vízhatlanul csatlakoztatott, új szegélyekkel biztosítható.
Rögzítés
Az egész rétegrendet mechanikai rögzítéssel kell rögzíteni. A mechanikai rögzítést
az ÉMSZ Tetıszigetelések Tervezési és Kivitelezési Irányelvei 8.5 pontja alapján kell
megtervezni és kivitelezni. A tetıszéleken és a sarokmezıkben többletrögzítésekkel
kell számolni. A 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
VR
HR

PE

Trapézlemez födém

V1

(záró réteg)

kivitelezési hőm.
>+5 °C

kivitelezési hőm.
>-5 °C

kivitelezési hőm.
>-10 °C

ISO-LINE PALA
C 5,5 Plast

ISO-LINE PALA
C 5,0 Plast

ISO-LINE STAR 4,5
Elast

Hegesztéssel

ISO-LINE FIX 3,5
Plast

ISO-LINE PES 4,5
Elast

Mechanikai

ISO-LINE FIX 3,5

V2

VAGY

(alsó réteg)

ISO-ROLL Speciál

PE

(Perforáció)

Perforáció a meglévő hőszigetelésig

VR

(Meglévő szigetelés)

Meglévő tönkrement perforált csapadékvíz szigetelés

HR

(Meglévő hőszigetelés)

Meglévő lépésálló hőszigetelés, perforálva

Rögzítés

5.4

5.4.1.1 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, acél trapézlemez födémen
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 5.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A függıleges aljzatokat hıszigetelni kell és a bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezésnél a tetısíki 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 ISO-LINE FIX 4,5 réteggel, amelyet
az ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással
történik és célszerő itt mechanikai rögzítést is alkalmazni. 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 lehetıség van a meglévı és átalakított horgany
lemez lefedésre történı szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerő új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.
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5%

Bevonatolt horg. ac. lemez
attika lefedés

10

Homlokzati hőszigetelés
kellősítve

min. 20 cm

Vendégfal
ISO-LINE FIX 4,5 Elast 33 cm
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
ISO-ÉK
Mechanikai rögzítés
Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés perforálva

“C” profil

RÉTEGREND:

5.4 SZERINT

5.4.1.1

5.4.1.2 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, acél trapézlemez födémen
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 5.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A függıleges aljzatokat hıszigetelni kell és a bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezésnél a tetısíki 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 ISO-LINE FIX 4,5 réteggel, amelyet
az ékelem fölé 10 cm-re kell vezetni. Ennek rögzítése lángolvasztásos ragasztással
történik és célszerő itt mechanikai rögzítést is alkalmazni. A szegélyezés lezárása
külön zárólemez szegélyezı sávval történik, amelyet a falra fel kell vezetni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.

NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ FELÚJÍTÁSA

®

TRAPÉZLEMEZ FÖDÉMEN, EGYENES RÉTEGRENDDEL
MECHANIKAI RÖGZÍTÉSŰ
KÉT RÉTEGŰ BITUMENES LEMEZ SZIGETELÉSSEL

FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA

Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Fémlemez szorító profil
Homlokzati hőszigetelés
kellősítve

ISO-LINE FIX 4,5 Elast 33 cm
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
ISO-ÉK
Mechanikai rögzítés

min. 20 cm

Vendégfal

Meglévő vízszigetelés

Meglévő hőszigetelés perfor.

RÉTEGREND:

5.4 SZERINT

5.4.1.2

5.4.1.3 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, acél trapézlemez födémen
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok az 5.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új összefolyókat olyan kivehetı, tisztítható
lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább 1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel.
Az új összefolyó alá egy 100x100 cm-es hegeszthetı ISO-LINE FIX 4.5 Elast
alátétlemezt elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az összefolyó idomot
abba beleragasztani.
A szegélyezésnél az új szigetelést egy ISO-LINE FIX 4,5 ablakos lemezzel,
illetve a javasolt szigeteléssel az összefolyó gallérjára 10-10 cm-t rá kell vezetni és
ott vízhatlanul lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
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ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE

Besüllyesztés 100/100 cm
Meglévő szigetelés

Új tetőösszefolyó idom

Lombkosár

ISO-LINE FIX 4,5 Elast ablakos lemez
ISO-LINE FIX 4,5 Plast

vagy

ISO-LINE FIX 4,5 Elast alátét lemez
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
min. 2,5%
5%

Meglévő hőszigetelés
perforálva

Meglévő összefolyó cső

RÉTEGREND:

5.4 SZERINT

5.4.1.3

5.4.1.4 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, acél trapézlemez födémen
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok az 5.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
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 kupola

ISO-BIT

min. 20 max. 30 cm

Fémlemez rögzítő profil

Felülvilágító kupola lábazata
Rétegrend szerinti zárólemez
ISO-LINE FIX 4,5 Elast 33 cm
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
Eredeti vízszigetelés

Impregnált fa
palló rögzítve
Meglévő hőszigetelés perforálva
LINDAB lemez

RÉTEGREND:

5.4 SZERINT

5.4.1.4

5.4.1.5 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, mechanikai rögzítéssel, acél trapézlemez födémen
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok az 5.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell és annak száradása után ISOPRIMER alapozással kell kellısíteni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor egy alátét-elválasztó funkciójú mechanikailag rögzített ISO-LINE
alátétlemezen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az eresz szegély mentén a szigetelés fogadásra alkalmas bádogos szegélyeket kell
megvizsgálni. Ha a szegély korrodált, akkor új szegélyt kell szakszerően elkészíteni
és a vízszigetelés rétegeit erre kell rávezetni, egyidejőleg lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A szigetelés szegélyezését ISO-LINE FIX 4,5 vértezı sávval kell
készíteni amelyet a bádogos szegélyre legalább 10-12 cm-re rá kell vezetni és
gondosan lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A csapadékvíz elleni
szigetelés zárórétegét a vértezı sávon túl kell vezetni, a bádogos szerkezetre az
elıbb említett módon gondosan, lángolvasztással rá kell ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére, amennyiben az eredeti szegély erre nem lenne alkalmas,
szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A horganyzott acélból
készített rögzítı szegélyre horganylemez szegélyt kell elhelyezni, dilatációs
mozgásokat megengedı módon, szabványszerinti dilatációs tagozatokkal kialakítva.
A bádogos szegélyt átszögezni tilos. A vízelvezetés akadálytalanságát biztosítani
úgy lehet, hogy a bádogos szerkezetet a hıszigetelés síkjához viszonyítva kb. 1 cmre besüllyesztve helyezik el.
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Horg. acéllemez függőeresz csatorna
szükség szerint javítva, vagy cserélve
Horganylemez eresz szegély
Horganyzott ac.lemez rögzítőszegély

Meglévő vízszigetelés

ISO-LINE FIX 4,5 Elast
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast

min. 2,5%

Meglévő hőszigetelés perfor.

RÉTEGREND:

5.4 SZERINT

5.4.1.5

5.4.2.1 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, acél trapézlemez födémen
ATTIKA KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 5.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A függıleges aljzatokat hıszigetelni kell és a bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú mechanikailag
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott ISO-LINE FIX 4,5 szigetelı lemez sávokkal kell
kezdeni. 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 4,5 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 lehetıség van a meglévı és átalakított horgany
lemez lefedésre történı szigetelés felvezetéssel az attikát vízhatlanul lezárni vagy
szakszerő új kétvízorros fémlemez fallefedés készül és a szigetelést ez alá kell
felvezetni és rögzíteni.
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ATTIKA KIALAKÍTÁSA

5%

Bevonatolt horg. ac. lemez
attika lefedés

10

Homlokzati hőszigetelés
kellősítve
Vendégfal

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

min. 20 cm

ISO-LINE FIX 4,5

Mechanikai rögzítés

Meglévő hőszigetelés perfor.

“C” profil

Meglévő vízszigetelés

RÉTEGREND:

5.4 SZERINT

5.4.2.1

5.4.2.2 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, acél trapézlemez födémen
FALSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 5.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A függıleges aljzatokat hıszigetelni kell és a bitumenes lemezek tapadásának
elısegítésére ISO-PRIMER alapozó bevonattal kell ellátni.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú mechanikailag
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az attika és a falszegély mentén az eredeti szegélyek szakszerő felújításáról dönteni
kell. Vagy meghagyhatók, vagy a régi szegélyek elbontásával kell új, szakszerő
szegélyeket készíteni.
A szegélyezést külön leszabott ISO-LINE FIX 4,5 szigetelı lemez sávokkal kell
kezdeni. 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 4,5 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 a fara fel kell vezetni.
Bádogos szerkezetek
A fal szegélyezésének elkészülte után a felvezetett szigetelést egy fémlemezbıl
(alumínium, horganyzott acél vagy színes mőanyag bevonatos horganyzott acél)
hajtott vízvetı profillal kell megfogni. Ennek a falhoz történı rögzítését átlagosan 2025 cm-ként beütıszeges dübellel lehet megoldani.
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Plasztikus kitt (ISO-BIT)
Fémlemez szorító profil

ISO-LINE FIX 4,5 Elast 33 cm
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
ISO-ÉK
Mechanikai rögzítés

min. 20 cm

Homlokzati hőszigetelés
kellősítve
Vendégfal

ISO-LINE FIX 4,5

Meglévő hőszigetelés perforálva

Meglévő vízszigetelés

RÉTEGREND:

5.4 SZERINT

5.4.2.2

5.4.2.3 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, acél trapézlemez födémen
ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE
Rétegrend és anyagok a 5.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú mechanikailag
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Összefolyó
Az összefolyók mindig a tetı mélypontján, az áttörésektıl (attikától és a falaktól)
legalább 50 cm-re legyenek. Meglévı összefolyót meghagyni nem célszerő, hiszen
azok állapota többnyire kétséges. Az új összefolyókat olyan kivehetı, tisztítható
lombkosárral kell ellátni, amely a vízelfolyást nem akadályozza.
Szegélyezés
A hıszigetelésnek, amennyiben az aljzat besüllyesztése nem történt meg, az összefolyó környezetében legalább 1-2 cm-el vékonyabbnak kell lennie, az átmenetnél
ferdén összevágva, hogy a vízszigetelés toldásai a csapadékvíz elfolyását ne
akadályozzák. Miután az összefolyókat általában ki kell cserélni célszerő a
besüllyesztést is ekkor elkészíteni, legalább 5 % lejtéssel.
Az új összefolyó alá egy 100x100 cm-es hegeszthetı ISO-LINE FIX 4.5 Elast
alátétlemezt elhelyezni és annak felületét lánggal megolvasztva az összefolyó idomot
abba beleragasztani.
A szegélyezésnél az új szigetelést egy ISO-LINE FIX 4,5 szegélysávval és
ablakos lemezzel, illetve a javasolt szigeteléssel az összefolyó gallérjára10-10 cm-t
rá kell vezetni és ott vízhatlanul lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni.
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ÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSE

Besüllyesztés 100/100 cm
Meglévő szigetelés

Új tetőösszefolyó idom

Lombkosár

ISO-LINE FIX 4,5 ablakos lemez
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
ISO-LINE FIX 4,5 alátét lemez
ISO-LINE FIX 4,5 Plast

vagy

ISO-LINE FIX 4,5 vagy
ISO-LINE FIX 4,5 Plast
min. 2,5%

5%

Meglévő hőszigetelés
perforálva

Meglévő összefolyó cső

RÉTEGREND:

5.4 SZERINT

5.4.2.3

5.4.2.4 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, acél trapézlemez födémen
FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE
Rétegrend és anyagok a 5.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú mechanikailag
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
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 réteggel, amelyet a tetısík fölé legalább 15-20 cmre 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 SZEGÉLYEZÉSE
Felülvilágító kupola

ISO-BIT

min. 20 max. 30 cm

Fémlemez rögzítő profil

Felülvilágító kupola lábazata
Rétegrend szerinti zárólemez
ISO-LINE FIX 4,5 33 cm
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast
Eredeti vízszigetelés

Impregnált fa
palló rögzítve

Meglévő hőszigetelés perforálva
LINDAB lemez

RÉTEGREND:

5.4 SZERINT

5.4.2.4

5.4.2.5 TETİFELÚJÍTÁS teljes felújítás két bitumenes lemez
réteggel, ISO-ROLL hıszigeteléssel, acél trapézlemez födémen
ERESZSZEGÉLY KIALAKÍTÁSA
Rétegrend és anyagok a 5.4 ajánlása szerint
Elıkészítés-aljzat
Ha a felújítandó tetıfelület részben tönkrement, felhólyagosodott, néhány lokálisan
behatárolt helyen beázott, akkor ez a legmegfelelıbb felújítási mód. A tetı megfelelı
lejtéső és közel egyenletes felülető legyen. A szigetelés állapotától függıen a
tetıfelületet elı kell készíteni, a kisebb-nagyobb gızhólyagokat ki kell vágni, a
szigetelés kiszárítása után vissza kell hegeszteni, a túlzottan elnedvesedett és
megroskadt hıszigetelést ki kell vágni és új hıszigeteléssel pótolni kell. A tetısík
egyenetlenségeit megfelelı anyaggal simítani kell.
A felújító szigetelés
Ha van jelentıs mértékő beázás és a tetıszigetelés rétegei már jelentıs mennyiségő
nedvességet tartalmaznak, valamint a tetıfelület képe utal az elıforduló mozgásokra
is, akkor ISO-ROLL hıszigetelı-gıznyomást levezetı funkciójú mechanikailag
rögzített rétegen egy jó minıségő modifikált bitumenes lemez lángolvasztásos
hegesztésével teljes értékő új szigetelés készülhet.
A tetı jó épületfizikai mőködéséhez, valamint az esetlegesen bekerült nedvesség
kiszellıztetéséhez a párakivezetı csöveket az új rétegbe is be kell építeni. Szükség
szerint a tetı megmaradó rétegei perforálhatók a párakivezetés elısegítésére.
Szegélyezés
Az eresz szegély mentén új impregnált fa alátétre új bádogos ereszszegélyt kell
készíteni. A szigetelés szegélyezését ISO-LINE FIX 4,5 vértezı sávval kell készíteni
amelyet a bádogos szegélyre legalább 10-12 cm-re rá kell vezetni és gondosan
lángolvasztásos ragasztással kell rögzíteni. A csapadékvíz elleni szigetelés
zárórétegét a vértezı sávon túl kell vezetni, a bádogos szerkezetre az elıbb említett
módon gondosan, lángolvasztással rá kell ragasztani.
Bádogos szerkezetek
Az eresz szegélyezésére szakszerően kialakított új bádogos szerkezet készüljön. A
horganyzott acélból készített rögzítı szegélyre horganylemez szegélyt kell
elhelyezni, dilatációs mozgásokat megengedı módon, szabványszerinti 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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Horg. acéllemez függőeresz csatorna
szükség szerint javítva, vagy cserélve
Horganylemez eresz szegély
Horganyzott ac.lemez rögzítőszegély

Meglévő vízszigetelés

ISO-LINE FIX 4,5 Elast 25cm
vagy ISO-LINE FIX 4,5 Plast

min. 2,5%

Meglévő hőszigetelés perforálva

RÉTEGREND:

5.4 SZERINT

5.4.2.5

