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BEVEZETŐ 

Az útmutatóban foglaltak kötelező érvényűek a FATRA, a.s. Napajedla által gyártott, lágyított polivinilklorid (PVC-P) 
vagy hőre lágyuló poliolefin (TPO) bázisú FATRAFOL csapadékvíz ellen szigetelő lemezek tetőhéjazatba való 
beépítésének tervezésére és kivitelezésére az új és felújításra kerülő tetőkön. 

Az útmutató a vízszigetelő lemezek kutatása, bevizsgálása, tervezése és beépítése terén 1982 óta szerzett elméleti 
és gyakorlati ismereteket és tapasztalatokat foglalja össze. Az útmutató a FATRAFOL-S tető-vízszigetelő rendszer 
elválaszthatatlan részét képezi. A benne foglalt kritériumoktól, követelményektől és alapelvektől eltérni gazdasági, 
teljesítményi vagy üzemi érdekből csak a gyártó jóváhagyásával lehet! 

A jelen szerkezeti és technológiai útmutató kiadásával megszűnik az útmutató előző verziójának érvényessége. 

Kérdéseivel ide fordulhat: 
 
FATRA Izolfa Zrt. 
2142 Nagytarcsa 
Ganz Ábrahám utca 4. 
 
tel.: +36-1-920-0260 
fax: +36-1-920-0259 
e-mail: fatra@izolfa.cominternet:  
http//www.fatra.cz 
http//www.fatrafol.hu 

mailto:fatra@izolfa.cominternet


 8. oldal FATRAFOL-S Tetők vízszigetelése 
 

 

 

 
08/2012 

 
 

1 A FATRAFOL-S TETŐ-VÍZSZIGETELŐ RENDSZER ALKALMAZÁSI KÖRE ÉS 
JELLEMZÉSE 

1.1 Felhasználási kör 

A FATRAFOL-S rendszerű tetőszigetelés alkalmas lakóépületek, középületek, ipari létesítmények, gazdasági 
épületek, sportcsarnokok stb. lapos- vagy magasteteje szigetelésének kialakítására. Mindenfajta tetőszerkezeti 
megoldás, azaz egy-, két- és többhéjú tetők, szellőztetett és nem szellőztetett tetők, hagyományos elhelyezésű 
hőszigetelő réteggel rendelkező tetők, fordított rétegsorrendű és kombinált tetők, lapos, ferde és meredek tetők, 
gyalogosan vagy járművel járható és nem járható tetők, kaviccsal vagy földdel leterhelt tetők, zöldtetők és tetőkertek, 
vízzel elárasztott tetők, fotovoltaikus tetők stb. esetében alkalmazható.  

Az alábbiakban ismertetett alapelvek betartása mellett a FATRAFOL-S rendszerű tetőszigetelés fektethető az összes 
szokásos aljzatra (ez lehet beton, előre gyártott betonelemek, könnyített beton, fa, polisztirolhab, poliuretán, 
poliizocianurát, ásványi rostlapok, bitumenes fedőanyag stb.) új építésnél éppúgy, mint régebbi objektumok javítása, 
felújítása vagy korszerűsítése esetén. 

A FATRAFOL-S rendszer univerzalitása rendkívül sokoldalú alkalmazhatóságának köszönhető. 

     

 

     

1.2 A tetők felosztása a vízszigetelés elhelyezése és rögzítési módja alapján 

A FATRAFOL-S rendszer négy jellemző alrendszert ír le a vízszigetelés elhelyezése és rögzítési módja alapján a 
tetőhéjazatban: 
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 Mechanikusan rögzített vízszigetelés 
 A FATRAFOL lemezeket mechanikusan rögzítik a teherhordó szerkezethez. 
 Könnyű tetőszerkezeteknél jellemző. 

 Ragasztott vízszigetelés 
 A FATRAFOL lemezeket a megfelelő aljzatra ragasztják. 
 Szinte minden szerkezet, hajlásszög és alak esetében használható. 

 Kaviccsal vagy üzemi réteggel leterhelt vízszigetelés 
 A FATRAFOL lemez védett az időjárás közvetlen hatásaival és a szélterheléssel szemben. 
 Az üzemi réteg védelmet nyújt a külső tűzzel szemben. 
 A rendszer karbantartásigénye minimális. 

 Vegetációs réteggel leterhelt vízszigetelés 
 A FATRAFOL lemez védett az időjárás hatásaival és a szél szívóerejével szemben. 
 A vegetációs réteg javítja a lakótér klímáját, és pozitív hatással van a lakókra. 
 Csak a többletterhelést elviselő statikájú tetőkön alkalmazható. 

1.3 A FATRAFOL-S rendszerű tetőszigetelés használati jellemzői 

 A tetőszigetelést rendszerint egyetlen lemezréteg alkotja, melynek maximális szigetelőréteg-vastagsága 2,0 mm. 

 A szigetelés által a tetőszerkezetre ható terhelés legfeljebb 3,2 kg.m
-2

. 

 A szigetelés minden kapcsolata hegesztett, ennek köszönhetően nagy szilárdságú, vízhatlan, és lehetővé teszi a 
további biztosítást. 

 A tetőszigetelés tartósan ellenáll a légköri hatások miatti korróziós terhelésnek, az UV-sugárzást is beleértve. 

 A tetőszigetelés jól ellenáll a levegő, az ipari kibocsátások, a betonból kioldódó anyagok és számos további anyag 
agresszív vegyi hatásának. 

   

 A nagy szilárdságú, nyúlékonyságú és rugalmasságú szigetelés széles hőmérséklet-tartományban, -30 és +80 °C 
között megőrzi használati jellemzőit. 

 A tetőszigetelés megfelel a tetőkre vonatkozó épület-tűzbiztonsági követelményeknek, a cseh és európai 
szabványokkal összhangban. 

 A vízszigetelő lemez kedvező páraáteresztő képessége lehetővé teszi a nedvesség folyamatos diffúzióját a 
tetőhéjazatból a levegőbe. 

 A tetőszigetelés felülete jól visszaveri, és csak minimális mennyiségben nyeli el a napsugárzás hőjét. 

 A tetőszigetelés élettartama az eddigi sokéves tapasztalatok és laboratóriumi tesztek alapján legalább 25 év. 

 A tetőszigetelés garantáltan kompatibilis a FATRAFOL-S rendszer valamennyi kiegészítő és segédelemével. 

 A jelen útmutató alapján szakszerűen beépített FATRAFOL csapadékvíz ellen szigetelő lemezekre a gyártó 10 
éves működési garanciát vállal. 
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 A tetőszigetelési munkálatok eső és havazás kivételével, -5 °C (TPO lemezek esetében -10 °C) feletti 
hőmérsékletnél egész évben végezhetők. A szigetelés nedves aljzatra is fektethető. 

 A tetőszigetelés egész élettartama alatt nem igényel karbantartást, az adott szerkezetek ajánlott ellenőrzési 
ciklusai azonban nem változnak. 

 A sérült tetőszigetelés javítása könnyen kivitelezhető. 

 A tetőszigetelés élettartamának végén annak teljes felújítása, esetleg lebontása könnyen kivitelezhető. 
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2 A FATRAFOL-S VÍZSZIGETELŐ RENDSZER ANYAGAI 

A FATRAFOL-S rendszert az alábbi anyagok alkotják: 

 FATRAFOL csapadékvíz ellen szigetelő lemezek (a ČSN 73 1901 szabványnak megfelelő vízszigetelő réteg) 

 kiegészítő vízszigetelő anyagok 

 segédanyagok 

A szövegben említett további konkrét anyagokat kifejezetten az adott célra fejlesztették ki és gyártják. A FATRAFOL-S 
rendszer alkalmazásakor a vízszigetelő anyagok nem helyettesíthetők mással. 

     

2.1  FATRAFOL csapadékvíz ellen szigetelő lemezek 

A FATRAFOL vízszigetelő lemez a fő vízszigetelő réteg kialakításának legfőbb anyaga. 
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2.1.1 A lemezgyártás és az árukészlet alapvető felosztása 

A FATRAFOL lemezek kizárólag pontosan meghatározott tulajdonságú nyersanyagból készülnek. Az egyes 
lemeztípusok felépítése és szerkezete úgy van kialakítva, hogy a lemez technikai paraméterei megfeleljenek az adott 
rendeltetésnek. 

         

A A FATRAFOL lemezek felosztása az alapkritériumok alapján: 

a) gyártási technológia alapján: 

 hengerelt és kasírozott lemez 

 sajtolással – többszöri extrudálással gyártott lemezek 

b) bázisanyag alapján: 

 lágyított polivinilkloridból (PVC-P) készült lemezek 

 hőre lágyuló poliolefinből (TPO) készült lemezek 

c) rendeltetés alapján: 

 alaptípusok (a fő vízszigetelő rétegek kialakítására szolgáló lemezek) 

 kiegészítő típusok (a részletek kialakításához az alaptípusok kiegészítésére) 

A lemezválaszték felosztását áttekinthetően mutatja be az 1. táblázat. 

1. táblázat: A FATRAFOL lemezek választékának felosztása 

Erősítés típusa 
PVC-P lemezek 

TPO - lemezek 
kasírozott sajtolt 

A vízszigetelő lemezek alaptípusai 

nagy szilárdságú PES 
hálóerősítés 

FATRAFOL 810 
FATRAFOL 810 AA 

FATRAFOL 810/V 
FATRAFOL 810/V AA 

FATRAFOL P 916 

üvegfátyol FATRAFOL 814 
FATRAFOL 818/V 
FATRAFOL 818/V-UV 

FATRAFOL P 918 

nemszőtt textília alátétréteg 
FATRAFOL 807 
FATRAFOL 807/F 
FATRAFOL 807 AA 

FATRAFOL 807/V - 

vegyes erősítés - - FATRAFOL P 918/SG-PV 

A vízszigetelő lemezek kiegészítő típusai 

erősítő textília nélkül FATRAFOL 804 - FATRAFOL P 918/H 

2.1.2 Hőállóság és hegesztési hőmérsékletek 

A FATRAFOL csapadékvíz ellen szigetelő lemezek hosszú távon ellenállnak a korróziós terhelések legtöbb típusának, 
a hőterhelést is beleértve. A lemezek alapvető funkcionális tulajdonságai a -30 – +80 °C tartományban nem változnak 
lényegesen. A megmunkálás hőmérséklet-tartománya -5 (TPO-lemeznél -10) – +40 °C. A lemezek károsodás nélkül 
elviselik a nagyon hirtelen és ismétlődő hőmérséklet-változásokat, valamint rövid távon a szélsőséges túlhevítést is *). 
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A javasolt hegesztési hőmérséklet a PVC-P bázisú  lemezeknél 430–580 °C, a TPO-bázisúaknál pedig 380–520 °C.  
A hegesztési hőmérséklet számos tényezőtől függ, köztük például a lemez vastagságától és típusától, a 
hegesztőberendezés típusától, a hegesztés gyorsaságától, a környezet és az aljzat hőmérsékletétől és 
nedvességétől, a szél erősségétől stb. Ennélfogva az adott körülmények között, az adott építkezésen elvégzett próbán 
kell alapulnia. A gyártó ezért próbahegesztések, majd töréspróbák elvégzését javasolja a munka megkezdése előtt a 
hegesztőberendezés különböző beállításai mellett, melyek eredménye alapján kiválaszthatók az adott 
körülményeknek megfelelő optimális paraméterek. 

*) Megjegyzés: TPO-lemezeknél rövid ideig tartó szélsőséges túlhevítés is a polimer hőbomlásához vezethet, ami 
kedvezőtlen hatással van a kapcsolat minőségére. 

2.1.3 Vegyi ellenálló képesség 

Kiváló vegyi ellenálló képességüknek köszönhetően a FATRAFOL lemezek nagy vegyi terhelésű környezetben is 
alkalmazhatók. A 2. táblázat a PVC-P lemezek, a 3. táblázat a TOP-lemezek vegyi ellenálló képességének alapvető 
áttekintésével szolgál 23 °C-os normális hőmérsékleten. Mivel a vegyi ellenálló képesség nagymértékben függ az 
adott anyag koncentrációjától, hőmérsékletétől és hatásának időtartamától, minden eset egyedi megközelítést igényel; 
külön kell megvizsgálni elsősorban az itt fel nem tüntetett anyagokat, illetve az anyagok kombinációját annak 
függvényében, hogy feltételezhetően milyen körülmények között hatnak majd a lemezre. 

2. táblázat: A PVC-P FATRAFOL lemezek vegyi ellenálló képessége 

Szervetlen savak  Sós oldatok 

Kénsav, 25%-os +  Szulfátok + 

Kénsav, 98%-os ∆  Kloridok + 

Kénessav, 6%-os +  Nitrátok + 

Salétromsav, 5%-os +  Szerves anyagok 

Sósav, 10%-os +  Aceton – 

Koncentrált sósav ∆  Etilalkohol, 10%-os + 

Szerves savak  Etilén-glikol ∆ 

Benzoesav +  Benzin – 

Vajsav ∆  Gázolaj – 

Ecetsav, 10%-os +  Növényi és állati olajok ∆ 

Citromsav +  Motor- és ásványolajok ∆ 

Borkősav +  Kátrány – 

Oxálsav +  Toluol – 

Olajsav ∆  Egyebek 

Szervetlen bázisok  Aszfalt – 

Nátrium-hidroxid +  Sör + 

Kálium-hidroxid +  Szappanos oldatok + 

Ammónium-hidroxid +  Tengervíz + 

Kalcium-hidroxid +  Mosószerek + 

   Gyomirtó szerek + 

   Növényi trágyák + 

Vegyi ellenálló képesség szintje: + hosszú távon ellenáll ∆ korlátozottan ellenáll - nem áll ellen 

3. táblázat: A TPO FATRAFOL lemezek vegyi ellenálló képessége 

Szervetlen savak  Sós oldatok 

Kénsav, 25%-os +  Szulfátok + 

Kénsav, 98%-os ∆  Kloridok + 

Kénessav, 6%-os +  Nitrátok + 

Salétromsav, 5%-os +  Szerves anyagok 

Sósav, 10%-os +  Aceton ∆ 

Koncentrált sósav ∆  Etilalkohol, 10%-os + 

Szerves savak  Etilén-glikol + 

Benzoesav +  Benzin – 
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Vajsav +  Gázolaj ∆ 

Ecetsav, 10%-os +  Növényi és állati olajok ∆ 

Citromsav +  Motor- és ásványolajok ∆ 

Borkősav +  Kátrány ∆ 

Oxálsav +  Toluol – 

Olajsav ∆  Egyebek 

Szervetlen bázisok  Aszfalt + 

Nátrium-hidroxid +  Sör + 

Kálium-hidroxid +  Szappanos oldatok + 

Ammónium-hidroxid +  Tengervíz + 

Kalcium-hidroxid +  Mosószerek + 

   Gyomirtó szerek + 

   Növényi trágyák + 

Vegyi ellenálló képesség szintje: + hosszú távon ellenáll ∆ korlátozottan ellenáll - nem áll ellen 

2.1.4 Szilárdsági jellemzők 

Ami a mechanikai tulajdonságokat illeti, a FATRAFOL lemezek nagy szakító- és nyomószilárdsággal, valamint nagy 
nyúlékonysággal rendelkeznek. PVC-P lemezek esetében a deformációk jelentős mértékben visszafordíthatók 
(elasztikusak). A FATRAFOL lemezek emellett nagyon jól ellenállnak a pontszerű terhelésnek (átszúrás, beszakadás 
stb.), és a terhelés nem okoz ún. „tartósfolyást”. 

A szilárdsági jellemzők javítása érdekében bizonyos lemeztípusok nagy szilárdságú textilhálós erősítéssel 
rendelkeznek. 

2.1.5 Csomagolás, szállítás és tárolás 

A  csomagolt tekercsek fa raklapokra kerülnek, csomagolólemezzel rögzítve. 

Normál esetben 19 tekercs 1300 (1200) mm széles, illetve 21 tekercs 2000 (2050) mm széles lemez kerül egy 
raklapra. 

2000 (2050) mm széles lemezeket kisebb hosszúságú és tömegű tekercsekben nem szabványos raklapokon is el 
lehet helyezni úgy, hogy 18 tekercs 3 rétegben egymásra helyezve tömböt alkosson. 

A csomagolás alaptípusait az 1. ábra mutatja be. 

 19 tekercs a raklapon 21 tekercs a raklapon 18 tekercs a raklapon 

    

 800x1200 mm-es raklap 800x1200 mm-es raklap 1200x2000 mm-es raklap 
 800x2000 mm-es raklap 800x2000 mm-es raklap (rövidebb tekercsek) 

1. ábra: Manipulációs szállítóegységek – a hengerek raklapon való elhelyezésének sematikus rajza 

A lemezeket fedett szállítóeszközzel kell szállítani, és eredeti lezárt csomagolásában kell tárolni. 

A javasolt tárolási hőmérséklet -5 – +30 °C. Az építési területen védeni kell a lemezeket a szennyeződéstől. Ha 
lehetséges, a lemezeket a beépítésig óvni kell az időjárás hatásaitól. 
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2.1.6 A lemezek jelölése és azonosítása 

A FATRAFOL lemezek felső felületén, a szélüktől rendszerint 100 mm távolságra tintanyomatos jelölés található, 
amely megadja a méreteket (a szélességet és a vastagságot) mm-ben, a gyártás dátumát és azonosítójelzését. 
Ezenkívül a lemez teljes hosszában, 150 mm-enként „+” jelzések láthatók, amelyek lefektetéskor megkönnyítik a 
sávok átfedésének pontos beállítását. 

Minden tekercsen található egy CE-megfelelőséget jelző címke. Az anyag gyári azonosítása szempontjából a gyártási 
tétel száma és a gyártási kód a lényeges. 

 
01234 

FATRA a. s., Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla 
xx 

01234-CPD-xxxxx 

EN 13956 

 

  Termék 
megnevezése 
  Trade name 

  FATRAFOL XXX 

  Méret  -  Size   vastagság - szélesség   mm 
  Mennyiség  -  
Quantity 

     
xx  m   -   xx  m

2 

  Szín - Colour   

 

 Gyártási tétel: 
 Production lot:  
   XXXXX 

  

Gyártási kód: 

  Production code:    XX-X 

2.1.7 Biztonsági előírások 

A FATRAFOL lemezek a vegyi anyagokról szóló törvény értelmében nem minősülnek veszélyes anyagnak. 

Hulladékártalmatlanítás 

A FATRAFOL lemezek hulladékát a vonatkozó jogszabályoknak (módosított 185/2001 Tt. sz. törvény a hulladékokról) 
megfelelően kell ártalmatlanítani. 

A tiszta hulladék újrahasznosítható, az erre alkalmatlan hulladék lerakható. A veszélyes anyaggal szennyezett 
hulladékot veszélyeshulladék-égetőben meg kell semmisíteni. 

A hulladékok besorolását a Cseh Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának 381/2001 Tt. sz. rendelete 
(hulladékok katalógusa) alapján, valamint lehetséges hasznosításukat a 4. táblázat mutatja be. 

4. táblázat: FATRAFOL lemezek hulladékának besorolása és hasznosítása 

H
u

ll
a
d

é
k

k
a
t

e
g

ó
ri

a
 

K
a
ta

ló
g

u
s
s
z

á
m

 

Hulladék 
megnevezése 
katalógusszám 
alapján 

A hulladék 
pontosabb leírása, 
megjegyzés 

A hulladék 
veszélyes 
tulajdonságá
nak 
megjelölése 

A hulladék hasznosításának vagy 
ártalmatlanításának feltételezett 
módja 

O 07 02 13 
Műanyag 
hulladék 

PVC-P lemez O 
  - anyagában történő hasznosítás 
  - ártalmatlanítás (termikus 

ártalmatlanítás*, lerakás) 

O 07 02 13 
Műanyag 
hulladék 

TPO-lemez O 

  - anyagában történő hasznosítás 
  - energetikai hasznosítás 
  - ártalmatlanítás (termikus 

ártalmatlanítás*, lerakás) 

O 15 01 01 
Papír- és 
kartonpapír 
csomagolások 

Papírguriga O   - anyagában történő hasznosítás 
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O 15 01 02 
Műanyag 
csomagolások 

PE és PE stretch 
csomagolólemez 

O   - anyagában történő hasznosítás 

*) hulladékégető berendezésben 

Munkahelyi biztonság és egészségvédelem 

A lemezek lefektetése és toldása során be kell tartani a mindenkori biztonsági, higiéniai és tűzvédelmi előírásokat. 

2.1.8 Jogszabályi követelmények 

A FATRAFOL lemezek fejlesztésének és gyártásának minőségirányítási rendszere tanúsítvánnyal rendelkezik az EN 
ISO 9001:2009 szabvány alapján. 

Az EN ISO 14001:2005 alapján kiadott tanúsítvány igazolja a környezet védelmét és a környezetközpontú irányítás 
alapelveinek betartását a csapadékvíz ellen szigetelő lemezek fejlesztése és gyártása során. 

        

Az Európai Közösségek Tanácsának 93/68/EGK irányelvvel módosított 89/106/EGK irányelve, valamint a Cseh 
Köztársaság 22/1997 Tt. sz. törvénye és 190/2002 Tt. sz. törvényrendelete értelmében valamennyi csapadékvíz ellen 
szigetelő lemez  rendelkezik tanúsítvánnyal, CE megfelelőségi nyilatkozattal, és megfelel az EN 13956 sz. harmonizált 
európai szabvány követelményeinek. 
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2.1.9 A csapadékvíz ellen szigetelő lemezek egyes típusainak leírása és műszaki 
specifikációi 

2.1.9.1 PVC-P csapadékvíz ellen szigetelő lemezek 

2.1.9.1.1  FATRAFOL 807 csapadékvíz ellen szigetelő lemez 

 A TERMÉK LEÍRÁSA 

A FATRAFOL 807 (807/F, 807 AA) PVC-P bázisú, nemszőtt PES-textíliából készült alátétréteggel rendelkező 
lemez. Ellenáll az UV-sugárzásnak, és kitehető az időjárás közvetlen hatásainak. 

A sávok szélesítő toldhatósága érdekében a FATRAFOL 807 (807 AA) lemez egyik szélén nincs nemszőtt textília 
alátétréteg. 

A FATRAFOL 807/F teljes szélességében rendelkezik nemszőtt textília alátétréteggel. 

A FATRAFOL 807 AA lemeznek nagyobb a tűzállósága. 

A továbbiakban valamennyi változatra a FATRAFOL 807 néven hivatkozunk. 

    

 FELHASZNÁLÁS 

Ragasztott rendszerben, elsősorban az alábbi esetekben: 

 lapostetők régi bitumenes szigetelésének felújítása 

 tetőhéjazat utólagos hőszigetelése többletterhelés vagy mechanikus rögzítés lehetősége nélkül 

 árnyékolótetők, könnyű építmények stb. ragasztott vízszigetelése 

A lemez alsó részén található 300 g/m
2
 négyzetmétersúlyú textil alátétréteg érintkezhet bitumennel. Bitumenes 

aljzatra történő lefektetéshez javasolt PU-ragasztót használni. 

 ALKALMAZÁS 

Építkezésen a lemezt csak megfelelő képzésben részesült szakcég fektetheti le. 

A lemezt a jelen útmutatóban meghatározott és ismertetett alapelveknek megfelelően kell lefektetni. 

A lemezt ragasztással vagy mechanikusan az aljzathoz kell rögzíteni. 

A rögzítést az adott alkalmazásban úgy kell megoldani, hogy a lemez védett legyen a méretváltozásokkal és a 
szél szívóhatásával szemben. 

A sávok szélesítő toldása kézi vagy automatikus forró levegős hegesztőberendezéssel történik a szabad szegély 
átfedésénél. Hossztoldáshoz a lemezeket közvetlenül egymáshoz kell illeszteni, majd 120 mm-es FATRAFOL 804 
kiegészítő lemezből átfedést kell készíteni, akárcsak a FATRAFOL 807/F lemez szélesítő toldásakor. 

A sávok toldásakor a levegő és az aljzat hőmérséklete legalább -5 °C legyen. A lemez ragasztását a ragasztó 
(lakk) gyártója által meghatározott körülmények között kell végrehajtani. 

 A TERMÉK ADATAI 
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 A csomagolás méretei és alapvető adatai 

Vastagság Szélesség 
Négyzetmé

tersúly*) 
Tekercs méretei 

Tekercs 
tömege *) 

Mennyiség 
a raklapon 

Raklap 
tömege *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] tekercs [m

2
] [kg] 

FATRAFOL 807, FATRAFOL 807 AA 

effektív: 1,50 
teljes: 2,60 

teljes: 1300 
szabad perem: 

50 
2,20 15,4 20 44 20 400 880 

FATRAFOL 807/F 

effektív: 1,50 1300 
2,20 

17,7 23 51 
19 

437 960 

teljes: 2,60 1000 17,7 17,7 39 336,3 740 

 *) tájékoztató jellegű értékek 

 Külső megjelenés és szín 

 matt felületű, sima lemez 

 felső oldal  - szabványszín – világosszürke RAL 7040 
  - továbbá a táblázatban szereplő árnyalatokban 
  - a lemez szélétől 100 mm-re jelek az átfedés és az esetleges rögzítőelemek 
     helyzetbeállításának megkönnyítésére 

 alsó oldal - fehér színű nemszőtt textília 
 
Minta A FATRAFOL 807 lemez 

felső oldalának színe 

Árnyalat 

Fatra színskála RAL színskála *) 

 világosszürke 2761 7040 

 sötétszürke 2003 7012 

 piros 3104 3016 

 kék 9113 5015 

 zöld 7060B 6000 

*) a RAL színskála szerinti árnyalat bizonyos színeknél elhanyagolható 
mértékben (legfeljebb a ČSN EN 20105-A02 szabvány szerinti szürkeskála 
3. fokozatáig) eltérhet 

 Műszaki paraméterek – garantált értékek 

Tulajdonság Vizsgálati előírás Garantált értékek 

Húzószilárdság EN 12311-2 
A módszer 

≥ 800 N/50 mm 

Szakadási nyúlás ≥ 60 % 

Vízzáróság EN 1928/B megfelel 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Külső tűzzel szembeni viselkedés ENV 1187 BROOF (t1) 

Illesztési varrat lefejtési ellenállása EN 12316-2 ≥ 150 N/50 mm 

Illesztési varrat nyírási ellenállása EN 12317-2 ≥ 650 N/50 mm 

Ütésállóság 
EN 12691/A megfelel, 1250 mm 

EN 12691/B megfelel, 2000 mm 

Statikus terhelhetőség EN 12730/B megfelel, 20 kg 

Továbbszakítási ellenállás EN 12310-2 ≥ 250 N 

Méretállandóság EN 1107-2 max. ± 1% 

Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -35 °C 

UV-sugárzás, megemelt hőmérséklet és víz kombinált hatása 
(5000 óra) 

EN 1297 megfelel, 0. fokozat 

Páraáteresztés – diffúziós ellenállási tényező µ 
EN 1931 

8200 ± 2000 

Egyenértékű diffúziós vastagság sd 21,3 m 

Hővezető képesség együtthatója λ EN 12667 0,068 W/m.K 

 KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 TL 5-1006-06 adatlap, FATRAFOL 807 csapadékvíz ellen szigetelő lemez, kiadó: Fatra, a. s., Napajedla 
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 A CSI, a. s., Praha, zlíni kirendeltsége által kibocsátott 1390-CPD-0028/07/Z sz. gyártás-ellenőrzési 
rendszertanúsítvány a FATRAFOL 804, FATRAFOL 807, FATRAFOL 814 csapadékvíz ellen szigetelő 
lemezekhez az EN 13956:2006 alapján 

A dokumentáció érvényessége: A lemez konkrét projektben történő alkalmazásához a termék mindenkori érvényes 
dokumentációját (adatlap, megfelelőségi nyilatkozat, engedély, tanúsítvány stb.) kell 
használni, amely megtalálható a www.fatrafol.hu címen.  

2.1.9.1.2 FATRAFOL 807/V csapadékvíz ellen szigetelő lemez 

 A TERMÉK LEÍRÁSA 

A FATRAFOL 807/V nemszőtt PES-textíliából készült alátétréteggel rendelkező, 120 g/m
2
 négyzetmétersúlyú, 

PVC-P bázisú szigetelő lemez. Ellenáll az UV-sugárzásnak, és kitehető az időjárás közvetlen hatásainak. 

A sávok szélesítő toldása érdekében a lemez egyik szélén nincs nemszőtt textília. 

       

 FELHASZNÁLÁS 

Ragasztott rendszerben, elsősorban expanzív poliuretán ragasztóval történő ragasztással a következő felületekre: 

 megfelelő hőszigetelő rétegre (pl. PIR, EPS) 

 a síksági követelményeket teljesítő, szilárd tetőhéjszerkezetre (cementkötésű forgácslap, vibrált beton 
stb.) 

A lemez nem ragasztható bitumenes felületre, és nem rögzíthető mechanikusan! 

A részletek kialakításához FATRAFOL 804 kiegészítő lemez szükséges. 

 ALKALMAZÁS 

Építkezésen a lemezt csak megfelelő képzésben részesült szakcég fektetheti le. 

A lemezt a jelen útmutatóban meghatározott és ismertetett alapelveknek megfelelően kell lefektetni. 

A lemez ragasztásához használt ragasztónak a szélterheléskor a tetőhéjazatra ható számított erők értékének 
megfelelően biztosítania kell a szükséges tapadást az adott aljzaton. A szigetelésnek a belső erők hatásaival 
szembeni védelmét a szöveg további részében ismertetjük. 

A sávok szélesítő toldása kézi vagy automatikus forró levegős hegesztőberendezéssel történik a szabad szegély 
átfedésénél. Hossztoldáshoz a lemezeket közvetlenül egymáshoz kell illeszteni, majd 120 mm-es FATRAFOL 804 
fóliából átfedést kell készíteni. 

A lemezt a ragasztó gyártója által ajánlott hőmérséklet mellett kell lefektetni. A sávok toldásakor a levegő és az 
aljzat hőmérséklete legalább -5 °C legyen.  

 A TERMÉK ADATAI 

 A csomagolás méretei és alapvető adatai 

http://www.fatrafol.cz/
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Vastagság Szélesség 
Négyzetmé

tersúly 
Tekercs méretei 

Tekercs 
tömege *) 

Mennyiség 
a raklapon 

Raklap 
tömege *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] tekercs [m

2
] [kg] 

effektív: 1,20 
teljes: 1,60 

teljes: 2050 
szabad perem: 

70 

1,67 19 38,95 66 21 817,95 1400 

effektív: 1,50 
teljes: 1,90 

2,04 16 32,8 68 21 688,8 1440 

effektív: 2,00 
teljes: 2,40 

2,52 13 26,65 68 21 559,65 1440 

 *) tájékoztató jellegű értékek 

 Külső megjelenés és szín 

 matt felületű, sima lemez 

 felső oldal  - szabványszín – világosszürke RAL 7040 
  - továbbá a táblázatban szereplő árnyalatokban 
  - a lemez szélétől 100 mm-re jelek az átfedés és az esetleges rögzítőelemek 
     helyzetbeállításának megkönnyítésére 

 alsó oldal - zöldes színű nemszőtt textília 
Minta A FATRAFOL 807/V 

lemez felső oldalának 
színe 

Árnyalat 

Fatra színskála RAL színskála *) 

 világosszürke 2761 7040 

 sötétszürke 2003 7012 

 fehér 1278 9010 

*) a RAL színskála szerinti árnyalat bizonyos színeknél elhanyagolható 
mértékben (legfeljebb a ČSN EN 20105-A02 szabvány szerinti szürkeskála 
3. fokozatáig) eltérhet 

 Műszaki paraméterek – garantált értékek 

Tulajdonság Vizsgálati előírás 
Garantált értékek a különböző vastagságok esetén 

1,60 mm 1,90 mm 2,40 mm 

Húzószilárdság EN 12311-2 
A módszer 

≥ 650 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm ≥ 950 N/50 mm 

Szakadási nyúlás ≥ 80 % 

Vízzáróság EN 1928/B megfelel 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Külső tűzzel szembeni viselkedés ENV 1187 BROOF (t1) 

Illesztési varrat lefejtési ellenállása EN 12316-2 ≥ 200 N/50 mm ≥ 250 N/50 mm ≥ 280 N/50 mm 

Illesztési varrat nyírási ellenállása EN 12317-2 ≥ 600 N/50 mm ≥ 720 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm 

Ütésállóság 
EN 12691/A megfelel, 1000 mm megfelel, 1250 mm megfelel, 1250 mm 

EN 12691/B megfelel, 1500 mm megfelel, 2000 mm megfelel, 2000 mm 

Statikus terhelhetőség EN 12730/B megfelel, 20 kg 

Továbbszakítási ellenállás EN 12310-2 ≥ 180 N ≥ 220 N ≥ 240 N 

Méretállandóság EN 1107-2 max. ± 0,3% 

Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -25 °C 

UV-sugárzás, megemelt 
hőmérséklet és víz kombinált 
hatása (5000 óra) 

EN 1297 megfelel, 0. fokozat 

Páraáteresztés – diffúziós 
ellenállási tényező µ 

EN 1931 

10000 ± 3000 

Egyenértékű diffúziós vastagság 
sd 

16 m 19 m 24 m 

 KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 TL 5-1016-09 adatlap, FATRAFOL 807/V csapadékvíz ellen szigetelő lemezek, kiadó: Fatra, a. s., 
Napajedla 
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 A CSI, a. s., Praha, zlíni kirendeltsége által kibocsátott 1390-CPD-0070/10/Z sz. gyártás-ellenőrzési 
rendszertanúsítvány a FATRAFOL 807/V csapadékvíz ellen szigetelő lemezekhez az EN 
13956:2006/AC 2006-06 alapján 

A dokumentáció érvényessége: A lemez konkrét projektben történő alkalmazásához a termék mindenkori érvényes 
dokumentációját (adatlap, megfelelőségi nyilatkozat, engedély, tanúsítvány stb.) kell 
használni, amely megtalálható a www.fatrafol.hu címen.  

2.1.9.1.3 FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA, 810/V AA) csapadékvíz ellen szigetelő lemezek 

 A TERMÉK LEÍRÁSA 

A FATRAFOL 810 (810/V, 810 AA, 810/V AA) poliészter hálós erősítéssel rendelkező, PVC-P bázisú vízszigetelő 
lemez. Ellenáll az UV-sugárzásnak, és kitehető az időjárás közvetlen hatásainak. 

A FATRAFOL 810 (810 AA) hengerléssel és kasírozással, a FATRAFOL 810/V (810/V AA) többszöri extrudálással 
készül. 

A FATRAFOL 810 AA (810/V AA) változatnak nagyobb a tűzállósága. 

A továbbiakban, ahol más megjelölés nem szerepel, valamennyi változatra a FATRAFOL 810 néven hivatkozunk. 

    

 FELHASZNÁLÁS 

Mechanikusan rögzített rendszerben az időjárás hatásainak kitett vízszigeteléssel, védő- és üzemi rétegek nélkül: 

 pontszerű rögzítéssel vagy profilozott lemezbádoggal történő soros rögzítéssel 

 rögzítőkorongra ragasztva 

Leterhelt tetőn csak kivételes esetben használatos, pl. szakaszos megoldásnál, a védő- (üzemi) rétegek 
késleltetett kivitelezésével. 

Vágott méretek: 

 160 mm-es szélesség – a rögzítőelemek befedésére a lemez utólagos pontszerű rögzítése esetén 

 215 mm-es szélesség – FATRAFOL 814 lemez toldásához és az aljzathoz való rögzítéséhez 

 650, 1000 és 1025 mm-es szélesség – sűrűbben rögzített helyeken, a tető perem- és sarokterületein 

 ALKALMAZÁS 

Építkezésen a lemezt csak megfelelő képzésben részesült szakcég fektetheti le. 

A lemezt a jelen útmutatóban meghatározott és ismertetett alapelveknek megfelelően kell lefektetni. 

A lemezt megfelelő módszerrel kell rögzíteni a tetőhéjazat stabil részéhez. A rögzítést az adott alkalmazásban úgy 
kell megoldani, hogy a lemez védett legyen a méretváltozásokkal és a szél szívóhatásával szemben. 

A sávok toldása kivitelezhető kézi vagy automatikus forró levegős hegesztőberendezéssel, illetve fűtőékes 
berendezésekkel (egyoldalas varrat). 

A munkálatok végzésekor a levegő és az aljzatréteg hőmérséklete legalább -5   legyen. 

http://www.fatrafol.cz/
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A TERMÉK ADATAI 

 A csomagolás méretei és alapvető adatai 

Vastagság Szélesség 
Négyzetmét

ersúly*) 
Tekercs méretei **) 

Tekercs 
tömege *) 

Mennyiség 
a raklapon 

Raklap 
tömege *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] tekercs [m

2
] [kg] 

FATRAFOL 810 

1,20 

1300 

1,52 

20 
26 41 19 494 780 

650 13 21 38 494 780 

215 
40 

8,6 13 36 309,6 490 

160 6,4 10 36 230,4 370 

1,50 

1300 

1,90 
20 

26 51 19 494 970 

650 13 26 38 494 970 

160 32 5,12 10 36 184,32 370 

2,00 1300 2,54 15,4 20 51 19 380 970 

FATRAFOL 810/V 

1,20 

2050 

1,52 25 

51,25 78 

21 

1076,25 1650 

2000 50 76 1050 1630 

1600 40 61 840 1290 

1025 25,625 39 
42 

1076,25 1650 

1000 25 38 1050 1630 

1,50 

2050 

1,90 20 

41 78 

21 

861 1650 

2000 40 76 840 1630 

1600 32 61 672 1290 

1025 20,5 39 
42 

861 1650 

1000 20 38 840 1630 

1,80 

2050 

2,28 16,5 

33,825 77 
21 

710,325 1650 

2000 33 75 693 1630 

1025 16,912 39 
42 

710,304 1650 

1000 16,5 38 693 1630 

2,00 
2050 

2,54 15 
30,75 78 

21 
645,75 1650 

2000 30 76 630 1630 

2,40 2000 3,05 13 26 79 21 546 1690 

FATRAFOL 810 AA 

1,50 1300 1,93 20 26 52 19 494 990 

FATRAFOL 810/V AA 

1,50 
2050 

1,93 20 
41 80 

21 
861 1690 

2000 40 78 840 1650 

 *) tájékoztató jellegű értékek 
 **) egyéb tekercshosszúságok csak a gyártó és a megrendelő külön megállapodása alapján lehetségesek 

 Külső megjelenés és szín 

 sima lemez az erősítő textília miatt finoman strukturált, matt felülettel 

 felső oldal  - szabványszín – világosszürke RAL 7040 
  - továbbá a táblázatban szereplő árnyalatokban 
  - a lemez szélétől 100 mm-re jelek az átfedés és az esetleges rögzítőelemek 
     helyzetbeállításának megkönnyítésére 

 alsó oldal - szürke 
  - fehér lemeznél fehér 
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Minta A FATRAFOL 810 
lemez felső 

oldalának színe 

Árnyalat Az egyes változatok felhasználása 

Fatra színskála RAL színskála *) 810 810/V 810 AA 810/V AA 

 világosszürke 2761 7040     

 sötétszürke 2003 7012     

 piros 3104 3016     

 kék 9113 5015     

 fehér 1278 9010     

 zöld 7060B 6000     

 rézbarna 3503 8004     

 szürkésfehér 2732 7047     

*) a RAL színskála szerinti árnyalat bizonyos színeknél elhanyagolható 
mértékben (legfeljebb a ČSN EN 20105-A02 szabvány szerinti szürkeskála 
3. fokozatáig) eltérhet 

 Műszaki paraméterek – garantált értékek 

FATRAFOL 810, FATRAFOL 810 AA 

Tulajdonság Vizsgálati előírás 
Garantált értékek a különböző vastagságok esetén 

1,20 mm 1,50 mm 2,00 mm 

Húzószilárdság – H/K EN 12311-2 
A módszer 

≥ 1000/950 N/50 
mm 

≥ 1000/950 N/50 
mm 

≥ 1000/950 N/50 
mm 

Szakadási nyúlás ≥ 15 % 

Vízzáróság (400 kPa) EN 1928/B megfelel 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Külső tűzzel szembeni viselkedés ENV 1187 BROOF (t1), BROOF (t3), CROOF (t4) 

Illesztési varrat lefejtési ellenállása EN 12316-2 ≥ 260 N/50 mm ≥ 260 N/50 mm ≥ 260 N/50 mm 

Illesztési varrat nyírási ellenállása 
– H/K 

EN 12317-2 ≥ 900/850 N/50 mm ≥ 900/850 N/50 mm ≥ 900/850 N/50 mm 

Ütésállóság 
EN 12691/A megfelel, 1000 mm megfelel, 1250 mm megfelel, 1250 mm 

EN 12691/B megfelel, 2000 mm megfelel, 2000 mm megfelel, 2000 mm 

Statikus terhelhetőség EN 12730/B megfelel, 20 kg 

Továbbszakítási ellenállás EN 12310-2 ≥ 180 N 

Méretállandóság EN 1107-2 max. ± 0,3% 

Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -25 °C 

UV-sugárzás, megemelt 
hőmérséklet és víz kombinált 
hatása (5000 óra) 

EN 1297 megfelel, 0. fokozat 

Páraáteresztés – diffúziós 
ellenállási tényező µ 

EN 1931 

21000 ± 3000 

Egyenértékű diffúziós vastagság 
sd 

25,2 m 31,5 m 42 m 

Hővezető képesség együtthatója λ EN 12667 0,141 W/(m.K) 

H – hosszanti, K – keresztirányú 
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FATRAFOL 810/V, FATRAFOL 810/V AA 

Tulajdonság Vizsgálati előírás 
Garantált értékek a különböző vastagságok esetén 

1,20 mm 1,50-1,80-2,00 mm 2,40 mm 

Húzószilárdság – H/K EN 12311-2 
A módszer 

≥ 1000/1000 N/50 
mm 

≥ 1000/1100 N/50 
mm 

≥ 1100/1200 N/50 
mm 

Szakadási nyúlás – H/K ≥ 15/20 % 

Vízzáróság (400 kPa) EN 1928/B megfelel 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Külső tűzzel szembeni viselkedés ENV 1187 BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) 

Illesztési varrat lefejtési ellenállása EN 12316-2 ≥ 260 N/50 mm ≥ 260 N/50 mm ≥ 260 N/50 mm 

Illesztési varrat nyírási ellenállása 
– H/K 

EN 12317-2 ≥ 1000 N/50 mm ≥ 1000 N/50 mm ≥ 1100 N/50 mm 

Ütésállóság 
EN 12691/A megfelel, 1000 mm megfelel, 1250 mm megfelel, 1750 mm 

EN 12691/B megfelel, 2000 mm megfelel, 2000 mm megfelel, 2000 mm 

Statikus terhelhetőség EN 12730/B megfelel, 20 kg 

Továbbszakítási ellenállás – H/K EN 12310-2 ≥ 200/220 N ≥ 200/220 N ≥ 250/270 N 

Méretállandóság EN 1107-2 max. ± 0,3% 

Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -25 °C 

UV-sugárzás, megemelt 
hőmérséklet és víz kombinált 
hatása (5000 óra) 

EN 1297 megfelel, 0. fokozat 

Páraáteresztés – diffúziós 
ellenállási tényező µ 

EN 1931 

21000 ± 3000 

Egyenértékű diffúziós vastagság 
sd 

25,2 m 31,5-37,8-42 m 50,4 m 

Hővezető képesség együtthatója λ EN 12667 0,141 W/(m.K) 

Gyökérállóság prEN 13948, FLL  megfelel 

SRI index ASTM E 1980-01 108 (csak a RAL 9010 fehér árnyalatra érvényes) 

H – hosszanti, K – keresztirányú 

 KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 TL 5-1008-06 adatlap, FATRAFOL 810 csapadékvíz ellen szigetelő lemezek, kiadó: Fatra, a. s., 
Napajedla 

 A CSI, a. s., Praha, zlíni kirendeltsége által kibocsátott 1390-CPD-0026/06/Z sz. gyártás-ellenőrzési 
rendszertanúsítvány a FATRAFOL 810 csapadékvíz ellen szigetelő lemezekhez az EN 13956:2006 
alapján 

 A CSI, a. s., Praha, zlíni kirendeltsége által kibocsátott 1390-CPD-0033/06/Z sz. gyártás-ellenőrzési 
rendszertanúsítvány a FATRAFOL 810 csapadékvíz ellen szigetelő lemezekhez az EN 13956:2006 
alapján 

 ETA-12/0013 sz. európai műszaki engedély – FATRAFOL-S, mechanikusan rögzített, hajlékony tető-
vízszigetelő lemezekből álló rendszerek 

A dokumentáció érvényessége: A lemez konkrét projektben történő alkalmazásához a termék mindenkori érvényes 
dokumentációját (adatlap, megfelelőségi nyilatkozat, engedély, tanúsítvány stb.) kell 
használni, amely megtalálható a www.fatrafol.hu címen.  

http://www.fatrafol.cz/
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2.1.9.1.4 FATRAFOL 814 csapadékvíz ellen szigetelő lemez 

 A TERMÉK LEÍRÁSA 

A FATRAFOL 814 integrált üvegfátyolt tartalmazó, lágyított polivinilklorid PVC-P bázisú vízszigetelő lemez. A 
lemez felső oldala speciális csúszásgátló mintázattal van ellátva. 

Ellenáll az UV-sugárzásnak, és kitehető az időjárás közvetlen hatásainak. 

     

 FELHASZNÁLÁS 

Vízszigetelő járóréteg: 

 lakóházak nyitott teraszain és erkélyein 

 FATRAFOL PVC-P lemezzel szigetelt lapostetők járósávjain 

A ČSN 74 4505 szabvány szerint a FATRAFOL 814 megfelel a száraz és nedves körülmények közötti 
csúszósúrlódási együttható legalább 0,5 értékére vonatkozó követelménynek, ezért korlátozás nélkül alkalmas az 
épületek nyilvánosság által használt járófelületeinek burkolására. 

 ALKALMAZÁS 

Építkezésen a lemezt csak megfelelő képzésben részesült szakcég fektetheti le. 

Az általában csak vízszintes felületeken használatos lemezt a jelen útmutatóban meghatározott és ismertetett 
alapelveknek megfelelően kell lefektetni. Az aljzat síkságával és megfelelő lejtésével kell biztosítani, hogy a 
lemezen ne alakuljanak ki helyi tócsák. 3%-nál nagyobb lejtésnél rendszerint nincs tócsaképződés. 

A lemezsávokat általában közvetlenül egymás mellé fektetik, a szélüket pedig forró levegővel vízhatlan módon 
hozzáhegesztik egy segédlemezsávhoz, amely speciális rögzítőelemekkel van az aljzat stabil részéhez erősítve. A 
rögzítést az adott alkalmazásban úgy kell megoldani, hogy a lemez védett legyen a méretváltozásokkal és a szél 
szívóhatásával szemben. A lemez végét a falon vagy a tető szélén lemezbádog profilra kell hegeszteni. A tagolt 
tetőelemek, áttörések, korlátoszlopok stb. problémája FATRAFOL 804 homogén részletkialakító lemezzel oldható 
meg. 

Ha a lemezt járdán alkalmazzák, a sávokat forró levegővel a tetőhéjazat FATRAFOL lemezből készült 
vízszigeteléséhez kell hegeszteni. 

A munkálatok végzésekor a levegő és az aljzatréteg hőmérséklete legalább 0 ℃ legyen. 
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 A TERMÉK ADATAI 

 A csomagolás méretei és alapvető adatai 

Vastagság Szélesség 
Négyzetmét

ersúly*) 
Tekercs méretei **) 

Tekercs 
tömege *) 

Mennyiség 
a raklapon 

Raklap 
tömege *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] tekercs [m

2
] [kg] 

2,50 1000 3,10 12 12 42 19 228 800 

 *) tájékoztató jellegű értékek 
 **) A tekercs elején lévő megnyomódó lemez pótlása érdekében minden tekercs 1,5 m-rel hosszabb (1,5 m

2
-

rel nagyobb) a névleges értéknél, tehát 13,5 m (13,5 m
2
) kerül egy tekercsre. 

 Külső megjelenés és szín 

 mintázattal ellátott lemez fényes profilozott felülettel 

 felső oldal  - a táblázatban meghatározott színárnyalatokban 

 alsó oldal - fekete 
 

Minta A FATRAFOL 814 lemez felső 
oldalának színe 

Árnyalat 

Fatra színskála RAL színskála *) 

 világosszürke 2761 7040 

 sötétszürke 2003 7012 

 zöld 7060B 6000 

 rézbarna 3503 8004 

*) a RAL színskála szerinti árnyalat bizonyos színeknél elhanyagolható 
mértékben (legfeljebb a ČSN EN 20105-A02 szabvány szerinti szürkeskála 
3. fokozatáig) eltérhet 

 Műszaki paraméterek – garantált értékek 

Tulajdonság Vizsgálati előírás Garantált értékek 

Húzószilárdság EN 12311-2  
B módszer 

≥ 8 MPa 

Szakadási nyúlás ≥ 150 % 

Vízzáróság EN 1928/B megfelel 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Külső tűzzel szembeni viselkedés ENV 1187 BROOF (t1) 

Illesztési varrat lefejtési ellenállása EN 12316-2 ≥ 250 N/50 mm 

Illesztési varrat nyírási ellenállása EN 12317-2 ≥ 650 N/50 mm 

Ütésállóság 
EN 12691/A megfelel, 1750 mm 

EN 12691/B megfelel, 2000 mm 

Statikus terhelhetőség EN 12730/B megfelel, 20 kg 

Továbbszakítási ellenállás EN 12310-2 ≥ 130 N 

Méretállandóság EN 1107-2 max. ± 0,2% 

Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -35 °C 

UV-sugárzás, megemelt hőmérséklet és víz kombinált hatása 
(5000 óra) 

EN 1297 megfelel, 0. fokozat 

Páraáteresztés – diffúziós ellenállási tényező µ 
EN 1931 

10500 ± 2500 

Egyenértékű diffúziós vastagság sd 26,3 m 

Hővezető képesség együtthatója λ EN 12667 0,145 W/(m.K) 

Száraz és nedves körülmények közötti csúszósúrlódási 
együttható 

ČSN 74 4507 min. 0,6 

 KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 TL 5-1010-06 adatlap, FATRAFOL 814 vízszigetelő lemez, kiadó: Fatra, a. s., Napajedla 

 A CSI, a. s., Praha, zlíni kirendeltsége által kibocsátott 1390-CPD-0028/07/Z sz. gyártás-ellenőrzési 
rendszertanúsítvány a FATRAFOL 804, FATRAFOL 807, FATRAFOL 814 vízszigetelő  lemezekhez 
az EN 13956:2006 alapján 
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A dokumentáció érvényessége: A lemez konkrét projektben történő alkalmazásához a termék mindenkori érvényes 
dokumentációját (adatlap, megfelelőségi nyilatkozat, engedély, tanúsítvány stb.) kell 
használni, amely megtalálható a www.fatrafol.hu címen.  

2.1.9.1.5 FATRAFOL 818/V vízszigetelő lemez 

 A TERMÉK LEÍRÁSA 

A FATRAFOL 818/V (818/V-UV) integrált üvegfátyolt tartalmazó, PVC-P bázisú tetőlemez. Többszöri 
extrudálással készül. 

A 818/V-UV változat UV-stabilizált. 

     

 FELHASZNÁLÁS 

Lapostetők egyrétegű lemezes szigetelésének létrehozása: 

 kaviccsal leterhelve 

 üzemi réteggel – alátétre rakott burkolólapokkal vagy járművel járható felülettel 

 vegetációs rétegekkel 

A FATRAFOL 818/V (818/V-UV) nem alkalmas mechanikusan rögzített, leterhelőréteg nélküli lemezes 
szigetelésre. 

Mivel a FATRAFOL 818/V hosszú távon nem UV-álló, a leterhelőrétegnek tartós védelmet kell biztosítania a lemez 
számára a közvetlen időjárási hatásokkal szemben. Azokon a területeken, ahol a lemez ki lesz téve az időjárás 
hatásainak, FATRAFOL 818/V-UV vagy FATRAFOL 810 lemezt kell alkalmazni. 

A FATRAFOL 818/V-UV hosszú távon UV-álló, ezért elsősorban olyan alkalmazásokban használatos, ahol nem 
biztosítható a tetőhéjazat teljes felületének védelme az időjárás közvetlen hatásaival szemben, pl. alátétre rakott 
burkolólapok esetén. A FATRAFOL 818/V-UV attikán is alkalmazható. 

Az áttörések és a tetőt tagoló felépítmények problémája FATRAFOL 804 részletkialakító lemezzel oldható meg. 

 ALKALMAZÁS 

Építkezésen a lemezt csak megfelelő képzésben részesült szakcég fektetheti le. 

A lemezt a jelen útmutatóban meghatározott és ismertetett alapelveknek megfelelően kell lefektetni. 

A tetőhéjazat vízszigetelését sík felületen szabadon, az aljzathoz való rögzítés nélkül kell lefektetni, legalább 50 
mm-es átfedéssel a sávok között. A tető szegélye mentén, nagyobb hajlásszögváltozásoknál és tetőelemeknél a 
lemezt lemezbádog profillal kell a teherhordó szerkezethez rögzíteni. 

A sávok toldása kivitelezhető kézi vagy automatikus forró levegős hegesztőberendezéssel, illetve fűtőékes 
berendezésekkel (egyoldalas varrat). 

A munkálatok végzésekor a levegő és az aljzatréteg hőmérséklete legalább -5 ℃ legyen. 

 A TERMÉK ADATAI 

http://www.fatrafol.cz/
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 A csomagolás méretei és alapvető adatai 

Vastagság Szélesség 
Négyzetmét

ersúly*) 
Tekercs méretei 

Tekercs 
tömege *) 

Mennyiség 
a raklapon 

Raklap 
tömege *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] tekercs [m

2
] [kg] 

1,50 2050 1,92 20 41 79 21 861 1670 

1,80 2050 2,30 16,5 33,825 78 21 710,32 1650 

2,00 2050 2,56 15 30,75 79 21 645,75 1670 

 *) tájékoztató jellegű értékek 

 Külső megjelenés és szín 

 matt felületű, sima lemez 

 felső oldal  - 818/V lemez - szürkészöld 
  - 818/V-UV lemez - a táblázatban szereplő árnyalatokban 
  - azonosítóadatokat tartalmazó nyomat 100 mm-re a  lemez szélétől 

 alsó oldal - 818/V lemez - szürkésszöld 
  - 818/V-UV lemez - szürke 

 
Minta A FATRAFOL 818 lemez 

felső oldalának színe 

Árnyalat Az egyes változatok felhasználása 

Fatra színskála RAL színskála *) 818/V 818/V-UV 

 szürkészöld 7646B 7033   

 világosszürke 2761 7040   

*) a RAL színskála szerinti árnyalat bizonyos színeknél elhanyagolható 
mértékben (legfeljebb a ČSN EN 20105-A02 szabvány szerinti szürkeskála 
3. fokozatáig) eltérhet 

 Műszaki paraméterek – garantált értékek 

Tulajdonság Vizsgálati előírás 
Garantált értékek a különböző vastagságok esetén 

1,50 mm 1,80 mm 2,00 mm 

Húzószilárdság EN 12311-2  
B módszer 

≥ 11 MPa 

Szakadási nyúlás ≥ 200 % 

Vízzáróság EN 1928/B megfelel 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Külső tűzzel szembeni viselkedés ENV 1187 BROOF (t1) 

Illesztési varrat lefejtési ellenállása EN 12316-2 ≥ 250 N/50 mm ≥ 250 N/50 mm ≥ 250 N/50 mm 

Illesztési varrat nyírási ellenállása EN 12317-2 ≥ 650 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm 

Ütésállóság 
EN 12691/A megfelel, 1250 mm megfelel, 1500 mm megfelel, 1500 mm 

EN 12691/B megfelel, 2000 mm megfelel, 2000 mm megfelel, 2000 mm 

Statikus terhelhetőség EN 12730/B megfelel, 20 kg 

Továbbszakítási ellenállás EN 12310-2 ≥ 120 N ≥ 150 N ≥ 150 N 

Méretállandóság EN 1107-2 max. ± 0,1% 

Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -30 °C 

UV-sugárzás, megemelt 
hőmérséklet és víz kombinált 
hatása (5000 óra) 

EN 1297 megfelel, 0. fokozat 

Páraáteresztés – diffúziós 
ellenállási tényező µ 

EN 1931 

20000 ± 4000 

Egyenértékű diffúziós vastagság 
sd 

30 m 36 m 40 m 

Hővezető képesség együtthatója λ EN 12667 0,145 W/(m.K) 

Gyökérállóság prEN 13948, FLL  megfelel 

 KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 TL 5-1017-09 adatlap, FATRAFOL 818 vízszigetelő lemez, kiadó: Fatra, a. s., Napajedla 

 A CSI, a. s., Praha, zlíni kirendeltsége által kibocsátott 1390-CPD-0140/09/Z sz. gyártás-ellenőrzési 
rendszertanúsítvány a FATRAFOL 818/V vízszigetelő lemezhez az EN 13956:2006 alapján 
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A dokumentáció érvényessége: A lemez konkrét projektben történő alkalmazásához a termék mindenkori érvényes 
dokumentációját (adatlap, megfelelőségi nyilatkozat, engedély, tanúsítvány stb.) kell 
használni, amely megtalálható a www.fatrafol.hu címen.  

2.1.9.1.6 EKOPLAN 819/V vízszigetelő lemez 

 A TERMÉK LEÍRÁSA 

Az EKOPLAN 819/V poliészter hálós erősítéssel rendelkező, PVC-P bázisú tetőlemez. Ellenáll az UV-
sugárzásnak, és kitehető az időjárás közvetlen hatásainak. 

Az EKOPLAN 819/V többszöri extrudálással készül. 

 FELHASZNÁLÁS 

Lapostetők ideiglenes, az aljzathoz mechanikusan rögzített, terhelőréteg nélküli, egyrétegű lemezes 
szigetelésének létrehozására szolgál. 

 ALKALMAZÁS 

Építkezésen a lemezt csak megfelelő képzésben részesült szakcég fektetheti le. 

A lemezt a jelen útmutatóban meghatározott és ismertetett alapelveknek megfelelően kell lefektetni. 

A lemezt megfelelő módszerrel kell rögzíteni a tetőhéjazat stabil részéhez. A rögzítést az adott alkalmazásban úgy 
kell megoldani, hogy a  lemez védett legyen a méretváltozásokkal és a szél szívóhatásával szemben. 

A sávok toldása kivitelezhető kézi vagy automatikus forró levegős hegesztőberendezéssel, illetve fűtőékes 
berendezésekkel (egyoldalas varrat). 

A munkálatok végzésekor a levegő és az aljzatréteg hőmérséklete legalább 0 ℃ legyen. 

 A TERMÉK ADATAI 

 A csomagolás méretei és alapvető adatai 

Vastagság Szélesség 
Négyzetmét

ersúly*) 
Tekercs méretei 

Tekercs 
tömege *) 

Mennyiség 
a raklapon 

Raklap 
tömege *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] tekercs [m

2
] [kg] 

1,20 

2000 

1,54 25 

50 78 21 1050 1650 

1600 40 62 21 840 1320 

1000 25 39 42 1050 1650 

1,50 

2000 

1,93 20 

40 78 21 840 1650 

1600 32 62 21 672 1320 

1000 20 39 42 840 1650 

1,80 
2000 

2,31 16,5 
33 77 21 693 1630 

1000 16,5 39 42 693 1630 

 *) tájékoztató jellegű értékek 

 Külső megjelenés és szín 

 sima  lemez az erősítő textília miatt finoman strukturált, matt felülettel 

 felső oldal  - szabványszín – világosszürke RAL 7040 
  - továbbá a táblázatban szereplő árnyalatokban 
  - a  lemez szélétől 100 mm-re jelek az átfedés és az esetleges rögzítőelemek 
     helyzetbeállításának megkönnyítésére 

 alsó oldal - fekete 
 

http://www.fatrafol.cz/
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Minta Az EKOPLAN 819/V lemez 
felső oldalának színe 

Árnyalat 

Fatra színskála RAL színskála *) 

 világosszürke 2761 7040 

 sötétszürke 2003 7012 

 piros 3104 3016 

 kék 9113 5015 

 zöld 7060B 6000 

 szürkésfehér 2732 7047 

*) a RAL színskála szerinti árnyalat bizonyos színeknél elhanyagolható 
mértékben (legfeljebb a ČSN EN 20105-A02 szabvány szerinti szürkeskála 
3. fokozatáig) eltérhet 

 

 Műszaki paraméterek – garantált értékek 

Tulajdonság Vizsgálati előírás Garantált értékek 

Húzószilárdság EN 12311-2 
A módszer 

≥ 1000 N/50 mm 

Szakadási nyúlás ≥ 15 % 

Vízzáróság EN 1928/B megfelel 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Külső tűzzel szembeni viselkedés ENV 1187 BROOF (t1) 

Illesztési varrat lefejtési ellenállása EN 12316-2 ≥ 150 N/50 mm 

Illesztési varrat nyírási ellenállása EN 12317-2 ≥ 800 N/50 mm 

Ütésállóság 
EN 12691/A megfelel, 1000 mm 

EN 12691/B megfelel, 1500 mm 

Statikus terhelhetőség EN 12730/B megfelel, 20 kg 

Továbbszakítási ellenállás – H/K EN 12310-2 ≥ 200/220 N 

Méretállandóság EN 1107-2 max. ± 0,5% 

Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -10 °C 

UV-sugárzás, megemelt hőmérséklet és víz kombinált hatása 
(5000 óra) 

EN 1297 megfelel, 0. fokozat 

Páraáteresztés – diffúziós ellenállási tényező µ 

EN 1931 

15000 ± 5000 

Egyenértékű diffúziós vastagság sd (1,2/1,5/1,8 mm-es 
vastagság) 

18/23/27 m 

H – hosszanti, K – keresztirányú 

 KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 TL 5-1026-11 adatlap, EKOPLAN 819 vízszigetelő lemez, kiadó: Fatra, a. s., Napajedla 

 A CSI, a. s., Praha, zlíni kirendeltsége által kibocsátott 1390-CPD-0161/11/Z sz. gyártás-ellenőrzési 
rendszertanúsítvány az EKOPLAN 819/V vízszigetelő lemezhez az EN 13956:2006/AC:2006 alapján 

A dokumentáció érvényessége: A  lemez konkrét projektben történő alkalmazásához a termék mindenkori érvényes 
dokumentációját (adatlap, megfelelőségi nyilatkozat, engedély, tanúsítvány stb.) kell 
használni, amely megtalálható a www.fatrafol.hu címen.  

http://www.fatrafol.cz/
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2.1.9.1.7 FATRAFOL 804 vízszigetelő lemez 

    

 A TERMÉK LEÍRÁSA 

A FATRAFOL 804 (804 AA) erősítés nélküli, lágyított polivinilklorid (PVC-P) bázisú tetőlemez. Ellenáll az UV-
sugárzásnak, és kitehető az időjárás közvetlen hatásainak. 

A FATRAFOL 804 AA változatnak nagyobb a tűzállósága. 

A továbbiakban mindkét változatra a FATRAFOL 804 néven hivatkozunk. 

 FELHASZNÁLÁS 

Kizárólag az erősített FATRAFOL tetőlemezek kiegészítőjeként: 

 FATRAFOL lemezzel szigetelt tetők részleteinek és tagolt elemeinek kialakításához 

 a FATRAFOL 807 (807/V) lemezek hossztoldásához 

A  lemez nem alkalmas a teljes tetőfelület mechanikus rögzítésű lemezes szigetelésére. 

Javasolt mindig legalább olyan vastagságú lemezt használni, amely a táblázat szerint a tényleges vízszigetelés 
vastagságához legközelebbi nagyobb vastagság. 

 ALKALMAZÁS 

Építkezésen a lemezt csak megfelelő képzésben részesült szakcég fektetheti le. 

A lemezt a jelen útmutatóban meghatározott és ismertetett alapelveknek megfelelően kell lefektetni. 

A sávok toldása kézi forró levegős hegesztőberendezéssel történik. Normál illesztésnél az átfedés legalább 50 
mm, a homogén kapcsolat legalább 30 mm széles kell hogy legyen. A térrészletek (pl. a tetőhéjazat szokatlan 
alakú és méretű áttörései) kialakításakor az előírt minimális átfedés és hegesztési szélesség nem mindig tartható. 

A munkálatok végzésekor a levegő és az aljzatréteg hőmérséklete legalább -5 ℃ legyen. 

 A TERMÉK ADATAI 

 A csomagolás méretei és alapvető adatai 

Vastagság Szélesség 
Négyzetmét

ersúly*) 
Tekercs méretei 

Tekercs 
tömege *) 

Mennyiség 
a raklapon 

Raklap 
tömege *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] tekercs [m

2
] [kg] 

1,50 1300 1,90 20 26 50 19 494 940 

1,80 1200 2,28 15 18 41 19 342 780 

2,00 1200 2,54 15 18 46 19 342 870 

2,00 120 2,54 35 4,2 11 32   134,4 340 

 *) tájékoztató jellegű értékek 
 
 
 

 Külső megjelenés és szín 
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 matt felületű, sima lemez 

 felső oldal  - szabványszín – világosszürke RAL 7040 
  - továbbá a táblázatban szereplő árnyalatokban 
  - azonosítóadatokat tartalmazó nyomat 100 mm-re a lemez szélétől 

 alsó oldal - szürke 
 - fehér lemeznél – fehér 
   VIGYÁZAT! Ügyeljen a helyes lefektetésre a felső réteg UV-stabilizációja miatt! 

 
Minta A FATRAFOL 804  lemez felső 

oldalának színe 

Árnyalat 

Fatra színskála RAL színskála *) 

 világosszürke 2761 7040 

 sötétszürke 2003 7012 

 piros 3104 3016 

 kék 9113 5015 

 fehér 1278 9010 

 zöld 7060B 6000 

 rézbarna 3503 8004 

 szürkésfehér 2732 7047 

*) a RAL színskála szerinti árnyalat bizonyos színeknél elhanyagolható 
mértékben (legfeljebb a ČSN EN 20105-A02 szabvány szerinti szürkeskála 
3. fokozatáig) eltérhet 

 Műszaki paraméterek – garantált értékek 

Tulajdonság Vizsgálati előírás 
Garantált értékek a különböző vastagságok esetén 

1,50 mm 1,80 mm 2,00 mm 

Húzószilárdság EN 12311-2  
B módszer 

≥ 13 MPa 

Szakadási nyúlás ≥ 220 % 

Vízzáróság EN 1928/B megfelel 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Külső tűzzel szembeni viselkedés ENV 1187 BROOF (t1) 

Illesztési varrat lefejtési ellenállása EN 12316-2 ≥ 250 N/50 mm ≥ 250 N/50 mm ≥ 250 N/50 mm 

Illesztési varrat nyírási ellenállása EN 12317-2 ≥ 720 N/50 mm ≥ 850 N/50 mm ≥ 960 N/50 mm 

Ütésállóság 
EN 12691/A megfelel, 1000 mm megfelel, 1000 mm megfelel, 1000 mm 

EN 12691/B megfelel, 2000 mm megfelel, 2000 mm megfelel, 2000 mm 

Statikus terhelhetőség EN 12730/B megfelel, 20 kg megfelel, 20 kg megfelel, 20 kg 

Továbbszakítási ellenállás EN 12310-2 ≥ 100 N ≥ 115 N ≥ 130 N 

Méretállandóság EN 1107-2 max. ± 2% 

Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -35 °C 

UV-sugárzás, megemelt 
hőmérséklet és víz kombinált 
hatása (5000 óra) 

EN 1297 megfelel, 0. fokozat 

Páraáteresztés – diffúziós 
ellenállási tényező µ 

EN 1931 

16300 ± 3000 

Egyenértékű diffúziós vastagság 
sd 

24,5 m 29,3 m 32,6 m 

Hővezető képesség együtthatója λ EN 12667 0,145 W/(m.K) 

 KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 TL 5-1005-06 adatlap, FATRAFOL 804 vízszigetelő lemez, kiadó: Fatra, a. s., Napajedla 

 A CSI, a. s., Praha, zlíni kirendeltsége által kibocsátott 1390-CPD-0028/07/Z sz. gyártás-ellenőrzési 
rendszertanúsítvány a FATRAFOL 804, FATRAFOL 807, FATRAFOL 814 vízszigetelő lemezekhez az 
EN 13956:2006 alapján 

A dokumentáció érvényessége: A  lemez konkrét projektben történő alkalmazásához a termék mindenkori érvényes 
dokumentációját (adatlap, megfelelőségi nyilatkozat, engedély, tanúsítvány stb.) kell 
használni, amely megtalálható a www.fatrafol.hu címen.  

http://www.fatrafol.cz/
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2.1.9.2 PVC-P vízszigetelő lemezek 

2.1.9.2.1 FATRAFOL P 916 vízszigetelő lemez 

 A TERMÉK LEÍRÁSA 

A FATRAFOL P 916 hőre lágyuló poliolefin (TPO) bázisú vízszigetelő tetőlemez PES hálóerősítéssel. 
Extrudálással készül. 

Ellenáll az UV-sugárzásnak, kitehető az időjárás közvetlen hatásainak, ellenáll a leggyakoribb vegyi anyagoknak, 
elviseli a bitument és a polisztirolt. 

 

 FELHASZNÁLÁS 

Lapostetők az aljzathoz mechanikusan rögzített, terhelőréteg nélküli, egyrétegű lemezes szigetelésének 
létrehozására szolgál. 

 ALKALMAZÁS 

Építkezésen a lemezt csak megfelelő képzésben részesült szakcég fektetheti le. 

A FATRAFOL P 916 lemezt a jelen útmutatóban meghatározott és ismertetett alapelveknek megfelelően kell 
lefektetni. 

A rögzítést az adott alkalmazásban úgy kell megoldani, hogy a  lemez védett legyen a méretváltozásokkal és a 
szél szívóhatásával szemben. 

A  lemez forró levegős vagy fűtőékes hegesztéssel toldható, fokozatmentes hőfokszabályozóval ellátott 
hegesztőberendezés használatával. A hegesztés hőmérsékletének és sebességének beállítása az adott 
körülmények között, az adott építkezésen elvégzett próbákon kell hogy alapuljon! A tökéletes összekapcsoláshoz 
nem szükséges oldószerrel kezelni a lemezt. 

A bonyolult részletek kialakítására a FATRAFOL P 918/H homogén kiegészítő  lemez szolgál. 

A munkálatok végzésekor a levegő és az aljzatréteg hőmérséklete legalább -10 ℃ legyen. 

 A TERMÉK ADATAI 

 A csomagolás méretei és alapvető adatai 

Vastagság Szélesség 
Négyzetmét

ersúly*) 
Tekercs méretei 

Tekercs 
tömege *) 

Mennyiség 
a raklapon 

Raklap 
tömege *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] tekercs [m

2
] [kg] 

1,50 
2000 

1,65 
20 40 66 21 840 1420 

1000 20 20 33 42 840 1420 

 *) tájékoztató jellegű értékek 
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 Külső megjelenés és szín 

 matt felületű, sima lemez 

 felső oldal  - szürkésfehér a RAL 7035 szerint 

 alsó oldal - szürke a RAL 7037 szerint 
 

Minta A FATRAFOL P 916  lemez 
felső oldalának színe 

Árnyalat 

Fatra színskála RAL színskála 

 szürkésfehér - 7035 

 Műszaki paraméterek – garantált értékek 

Tulajdonság Vizsgálati előírás Garantált értékek 

Húzószilárdság EN 12311-2 
A módszer 

≥ 1000 N/50 mm 

Szakadási nyúlás ≥ 15 % 

Vízzáróság EN 1928/B megfelel 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Külső tűzzel szembeni viselkedés ENV 1187 BROOF (t1) 

Illesztési varrat lefejtési ellenállása EN 12316-2 ≥ 280 N/50 mm 

Illesztési varrat nyírási ellenállása EN 12317-2 ≥ 800 N/50 mm 

Ütésállóság 
EN 12691/A megfelel, 1250 mm 

EN 12691/B megfelel, 1500 mm 

Statikus terhelhetőség EN 12730/B megfelel, 20 kg 

Továbbszakítási ellenállás EN 12310-2 ≥ 250 N 

Méretállandóság EN 1107-2 max. ± 1,5% 

Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -40 °C 

UV-sugárzás, megemelt hőmérséklet és víz kombinált hatása 
(5000 óra) 

EN 1297 megfelel, 0. fokozat 

Páraáteresztés – diffúziós ellenállási tényező µ 
EN 1931 

90000 ± 15000 

Egyenértékű diffúziós vastagság sd 135 m 

 KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 TL 5-1013-11 adatlap, FATRAFOL P 916 vízszigetelő lemez, kiadó: Fatra, a. s., Napajedla 

 A CSI, a. s., Praha, zlíni kirendeltsége által kibocsátott 1390-CPD-0013/11/Z sz. gyártás-ellenőrzési 
rendszertanúsítvány a FATRAFOL P 916 vízszigetelő lemezhez az EN 13956:2006/AC:2006 alapján 

A dokumentáció érvényessége:  A  lemez konkrét projektben történő alkalmazásához a termék mindenkori 
érvényes dokumentációját (adatlap, megfelelőségi nyilatkozat, engedély, tanúsítvány stb.) kell 
használni, amely megtalálható a www.fatrafol.hu címen. 

 

http://www.fatrafol.cz/
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2.1.9.2.2 FATRAFOL P 918 vízszigetelő lemez 

 A TERMÉK LEÍRÁSA 

A FATRAFOL P 918 integrált üvegfátyolt tartalmazó, hőre lágyuló poliolefin (TPO) bázisú vízszigetelő tetőlemez. 
Többszöri extrudálással készül. 

Ellenáll az UV-sugárzásnak, kitehető az időjárás közvetlen hatásainak, ellenáll a leggyakoribb vegyi anyagoknak, 
elviseli a bitument és a polisztirolt. 

    

 FELHASZNÁLÁS 

Lapostetők egyrétegű lemezes szigetelésének létrehozása: 

 kaviccsal leterhelve 

 üzemi réteggel – alátétre rakott burkolólapokkal vagy járművel járható felülettel 

 vegetációs rétegekkel 

 mechanikus rögzítéssel 

 ALKALMAZÁS 

Építkezésen a lemezt csak megfelelő képzésben részesült szakcég fektetheti le. 

A FATRAFOL P 918 lemezt a jelen útmutatóban meghatározott és ismertetett alapelveknek megfelelően kell 
lefektetni. A szigetelés stabilizálását az adott alkalmazásban úgy kell megoldani, hogy a  lemez védett legyen a 
méretváltozásokkal és a szél szívóhatásával szemben. 

A  lemez forró levegős vagy fűtőékes hegesztéssel toldható, fokozatmentes hőfokszabályozóval ellátott 
hegesztőberendezés használatával. A hegesztés hőmérsékletének és sebességének beállítása az adott 
körülmények között, az adott építkezésen elvégzett próbákon kell hogy alapuljon! A tökéletes összekapcsoláshoz 
nem szükséges oldószerrel kezelni a lemezt a hegesztés helyén. 

A bonyolult részletek kialakítására a FATRAFOL P 918/H homogén kiegészítő  lemez szolgál. 

A munkálatok végzésekor a levegő és az aljzatréteg hőmérséklete legalább -10 ℃ legyen. 

 A TERMÉK ADATAI 

 A csomagolás méretei és alapvető adatai 

Vastagság Szélesség 
Négyzetmét

ersúly*) 
Tekercs méretei 

Tekercs 
tömege *) 

Mennyiség 
a raklapon 

Raklap 
tömege *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] tekercs [m

2
] [kg] 

1,50 2050 1,50 20 41 62 21 861 1320 

1,80 2050 1,80 16,5 33,825 61 21 710,325 1300 

2,00 2050 2,00 15 30,75 62 21 645,75 1320 

 *) tájékoztató jellegű értékek 
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 Külső megjelenés és szín 

 matt felületű, sima lemez 

 felső oldal  - a táblázatban meghatározott színárnyalatokban 

 alsó oldal - fekete 
 

Minta A FATRAFOL P 918  lemez 
felső oldalának színe 

Árnyalat 

Fatra színskála RAL színskála 

 szürkésfehér - 7035 

 szürke - 7037 

 Műszaki paraméterek – garantált értékek 

Tulajdonság Vizsgálati előírás 
Garantált értékek a különböző vastagságok esetén 

1,50 mm 1,80 mm 2,00 mm 

Húzószilárdság EN 12311-2 
A módszer 

≥ 400 N/50 mm ≥ 450 N/50 mm ≥ 500 N/50 mm 

Szakadási nyúlás ≥ 500 % 

Vízzáróság EN 1928/B megfelel 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Külső tűzzel szembeni viselkedés ENV 1187 BROOF (t1) 

Illesztési varrat lefejtési ellenállása EN 12316-2 ≥ 300 N/50 mm ≥ 300 N/50 mm ≥ 300 N/50 mm 

Illesztési varrat nyírási ellenállása EN 12317-2 ≥ 400 N/50 mm ≥ 450 N/50 mm ≥ 500 N/50 mm 

Ütésállóság 
EN 12691/A megfelel, 800 mm megfelel, 800 mm megfelel, 1000 mm 

EN 12691/B megfelel, 1000 mm megfelel, 1000 mm megfelel, 1250 mm 

Statikus terhelhetőség EN 12730/B megfelel, 20 kg megfelel, 20 kg megfelel, 20 kg 

Továbbszakítási ellenállás EN 12310-2 ≥ 150 N ≥ 170 N ≥ 200 N 

Méretállandóság EN 1107-2 max. ± 0,5% 

Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -40 °C 

UV-sugárzás, megemelt 
hőmérséklet és víz kombinált 
hatása (5000 óra) 

EN 1297 megfelel, 0. fokozat 

Páraáteresztés – diffúziós 
ellenállási tényező µ 

EN 1931 

140000 ± 20000 

Egyenértékű diffúziós vastagság 
sd 

210 m 252 m 280 m 

 

 KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 TL 5-1012-07 adatlap, FATRAFOL P 918 vízszigetelő lemez, kiadó: Fatra, a. s., Napajedla 

 A CSI, a. s., Praha, zlíni kirendeltsége által kibocsátott 1390-CPD-0265/07/Z sz. gyártás-ellenőrzési 
rendszertanúsítvány a FATRAFOL P 918 vízszigetelő lemezhez az EN 13956:2006 alapján 

A dokumentáció érvényessége:  A  lemez konkrét projektben történő alkalmazásához a termék mindenkori 
érvényes dokumentációját (adatlap, megfelelőségi nyilatkozat, engedély, tanúsítvány stb.) kell 
használni, amely megtalálható a www.fatrafol.hu címen.  

http://www.fatrafol.cz/
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2.1.9.2.3 FATRAFOL P 918/SG-PV vízszigetelő lemez 

 A TERMÉK LEÍRÁSA 

A FATRAFOL P 918/SG-PV hőre lágyuló poliolefin bázisú vízszigetelő tetőlemez integrált poliészter hálós-
üvegfátylas vegyes erősítéssel. Többszöri extrudálással készül. 

Rendkívül nagy a szilárdsága és kitűnő a méretállandósága. Nagyon jól ellenáll az időjárás közvetlen hatásainak, 
beleértve az UV-sugárzást; ellenáll a leggyakoribb vegyi anyagoknak, elviseli a bitument és a polisztirolt. 

   

 FELHASZNÁLÁS 

Olyan lapostetők egyrétegű lemezes szigetelésének létrehozásához használható, ahol a legkomolyabbak a 
tetőhéjazat vízszigetelésének problémamentes működésével és hosszú élettartamával kapcsolatos 
követemények: 

 naperőművek szigetelése a FATRASOL rendszerben 

 mechanikusan rögzített szigetelés terhelőréteg nélkül 

 üzemi vagy vegetációs réteggel leterhelt tetők 

 ALKALMAZÁS 

Építkezésen a lemezt csak megfelelő képzésben részesült szakcég fektetheti le. 

A FATRAFOL P 918/SG-PV lemezt a jelen útmutatóban meghatározott és ismertetett alapelveknek megfelelően 
kell lefektetni.  

A rögzítést az adott alkalmazásban úgy kell megoldani, hogy a  lemez védett legyen a méretváltozásokkal és a 
szél szívóhatásával szemben. 

A FATRASOL fotovoltaikus  lemez lefektetésekor a tetőhéjazatra az ilyen modulok alkalmazására vonatkozó 
minden speciális követelményt be kell tartani. Ezeket a FATRASOL PV modulok beépítési útmutatója ismerteti. 

A  lemez forró levegős vagy fűtőékes hegesztéssel toldható, fokozatmentes hőfokszabályozóval ellátott 
hegesztőberendezés használatával. A hegesztés hőmérsékletének és sebességének beállítása az adott 
körülmények között, az adott építkezésen elvégzett próbákon kell hogy alapuljon! A tökéletes összekapcsoláshoz 
nem szükséges oldószerrel kezelni a lemezt. 

A bonyolult részletek kialakítására a FATRAFOL P 918/H homogén kiegészítő  lemez szolgál. 

A munkálatok végzésekor a levegő és az aljzatréteg hőmérséklete legalább -10 ℃ legyen. 

 A TERMÉK ADATAI 

 A csomagolás méretei és alapvető adatai 
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Vastagság Szélesség 
Négyzetmét

ersúly*) 
Tekercs méretei 

Tekercs 
tömege *) 

Mennyiség 
a raklapon 

Raklap 
tömege *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] tekercs [m

2
] [kg] 

1,50 2050 1,50 20 41 62 21 861 1320 

1,80 2050 1,80 16,5 33,825 61 21 710,325 1300 

2,00 2050 2,00 15 30,75 62 21 645,75 1320 

 *) tájékoztató jellegű értékek 

 Külső megjelenés és szín 

 matt felületű, sima lemez 

 felső oldal  - szürkésfehér a RAL 7035 szerint 

 alsó oldal - szürke a RAL 7037 szerint 
 

Minta A FATRAFOL P 918/SG-PV  
lemez felső oldalának színe 

Árnyalat 

Fatra színskála RAL színskála 

 szürkésfehér - 7035 

 Műszaki paraméterek – garantált értékek 

Tulajdonság Vizsgálati előírás 
Garantált értékek a különböző vastagságok esetén 

1,50 mm 1,80 mm 2,00 mm 

Húzószilárdság EN 12311-2 
A módszer 

≥ 1100 N/50 mm ≥ 1100 N/50 mm ≥ 1250 N/50 mm 

Szakadási nyúlás ≥ 15 % ≥ 15 % ≥ 20 % 

Vízzáróság EN 1928/B megfelel 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Külső tűzzel szembeni viselkedés ENV 1187 BROOF (t1) 

Illesztési varrat lefejtési ellenállása EN 12316-2 ≥ 300 N/50 mm ≥ 300 N/50 mm ≥ 300 N/50 mm 

Illesztési varrat nyírási ellenállása EN 12317-2 ≥ 800 N/50 mm ≥ 800 N/50 mm ≥ 900 N/50 mm 

Ütésállóság 
EN 12691/A megfelel, 1500 mm megfelel, 1500 mm megfelel, 2000 mm 

EN 12691/B megfelel, 2000 mm megfelel, 2000 mm megfelel, 2000 mm 

Statikus terhelhetőség EN 12730/B megfelel, 20 kg megfelel, 20 kg megfelel, 20 kg 

Továbbszakítási ellenállás EN 12310-2 ≥ 350 N ≥ 350 N ≥ 400 N 

Méretállandóság EN 1107-2 max. ± 0,3% 

Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -40 °C 

UV-sugárzás, megemelt 
hőmérséklet és víz kombinált 
hatása (5000 óra) 

EN 1297 megfelel, 0. fokozat 

Páraáteresztés – diffúziós 
ellenállási tényező µ 

EN 1931 

95000 ± 15000 

Egyenértékű diffúziós vastagság 
sd 

143 m 171 m 190 m 

 KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 TL 5-1018-10 adatlap, FATRAFOL P 918/SG-PV vízszigetelő lemez, kiadó: Fatra, a. s., Napajedla 

 A CSI, a. s., Praha, zlíni kirendeltsége által kibocsátott 1390-CPD-0129/11/Z sz. gyártás-ellenőrzési 
rendszertanúsítvány a FATRAFOL P 918/SG és FATRAFOL P 918/SG-PV vízszigetelő lemezekhoz 
az EN 13956:2006/AC 2006-06 alapján 

A dokumentáció érvényessége:  A  lemez konkrét projektben történő alkalmazásához a termék mindenkori 
érvényes dokumentációját (adatlap, megfelelőségi nyilatkozat, engedély, tanúsítvány stb.) kell 
használni, amely megtalálható a www.fatrafol.hu címen.  

http://www.fatrafol.hu/
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2.1.9.2.4 FATRAFOL P 918/H vízszigetelő lemez 

 A TERMÉK LEÍRÁSA 

A FATRAFOL P 918/H hőre lágyuló poliolefin (TPO) bázisú homogén vízszigetelő lemez. Extrudálással készül. 

Ellenáll az UV-sugárzásnak, kitehető az időjárás közvetlen hatásainak, ellenáll a leggyakoribb vegyi anyagoknak, 
elviseli a bitument és a polisztirolt. 

 

 FELHASZNÁLÁS 

Kizárólag az erősített TPO-bázisú FATRAFOL P tetőlemezek kiegészítőjeként, a részletek kialakításához. 

A  lemez nem alkalmas a teljes felület szigetelésére, mechanikus rögzítésű vagy egyéb módon stabilizált lemezes 
szigetelésre. 

 ALKALMAZÁS 

Építkezésen a lemezt csak megfelelő képzésben részesült szakcég fektetheti le. 

A FATRAFOL P 918/H lemezt a jelen útmutatóban meghatározott és ismertetett alapelveknek megfelelően kell 
lefektetni.  

Normál illesztésnél az átfedés legalább 50 mm, a homogén kapcsolat legalább 30 mm széles kell hogy legyen. A 
térrészletek (pl. a tetőhéjazat szokatlan alakú és méretű áttörései) kialakításakor az előírt minimális átfedés és 
hegesztési szélesség nem mindig tartható. 

A  lemez forró levegős vagy fűtőékes hegesztéssel toldható, fokozatmentes hőfokszabályozóval ellátott 
hegesztőberendezés használatával. A hegesztés hőmérsékletének és sebességének beállítása az adott 
körülmények között, az adott építkezésen elvégzett próbákon kell hogy alapuljon! A tökéletes összekapcsoláshoz 
nem szükséges oldószerrel kezelni a lemezt a hegesztés helyén. 

A munkálatok végzésekor a levegő és az aljzatréteg hőmérséklete legalább -10 ℃ legyen. 

 A TERMÉK ADATAI 

 A csomagolás méretei és alapvető adatai 

Vastagság Szélesség 
Négyzetmét

ersúly*) 
Tekercs méretei 

Tekercs 
tömege *) 

Mennyiség 
a raklapon 

Raklap 
tömege *) 

[mm] [mm] [kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] tekercs [m

2
] [kg] 

2,00 
2050 

2,00 
15 30,75 62 21 645,75 1320 

1025 15 15,375 62 42 645,75 1320 

 *) tájékoztató jellegű értékek 

 Külső megjelenés és szín 

 matt felületű, sima lemez 

 a táblázatban meghatározott színárnyalatokban 
 

Minta A FATRAFOL P 918/H  lemez 
színe 

Árnyalat 

Fatra színskála RAL színskála 

 szürkésfehér - 7035 



Tetők vízszigetelése FATRAFOL-S  43. oldal 
 

 

 

 
08/2012 

 
 

 szürke - 7037 

 Műszaki paraméterek – garantált értékek 

Tulajdonság Vizsgálati előírás Garantált értékek 

Húzószilárdság EN 12311-2 
A módszer 

≥ 750 N/50 mm 

Szakadási nyúlás ≥ 800 % 

Vízzáróság EN 1928/B megfelel 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Külső tűzzel szembeni viselkedés ENV 1187 BROOF (t1) 

Illesztési varrat lefejtési ellenállása EN 12316-2 ≥ 250 N/50 mm 

Illesztési varrat nyírási ellenállása EN 12317-2 ≥ 450 N/50 mm 

Ütésállóság 
EN 12691/A megfelel, 1250 mm 

EN 12691/B megfelel, 1750 mm 

Statikus terhelhetőség EN 12730/B megfelel, 20 kg 

Továbbszakítási ellenállás EN 12310-2 ≥ 180 N 

Méretállandóság EN 1107-2 max. ± 2% 

Hideghajlíthatóság EN 495-5 ≤ -40 °C 

UV-sugárzás, megemelt hőmérséklet és víz kombinált hatása 
(5000 óra) 

EN 1297 megfelel, 0. fokozat 

Páraáteresztés – diffúziós ellenállási tényező µ 
EN 1931 

100000 ± 20000 

Egyenértékű diffúziós vastagság sd 200 m 

 KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 TL 5-1022-10 adatlap, FATRAFOL P 918/H vízszigetelő lemez, kiadó: Fatra, a. s., Napajedla 

 A CSI, a. s., Praha, zlíni kirendeltsége által kibocsátott 1390-CPD-0010/11/Z sz. gyártás-ellenőrzési 
rendszertanúsítvány a FATRAFOL P 918/H vízszigetelő lemezhez az EN 13956:2006 alapján 

A dokumentáció érvényessége:  A  lemez konkrét projektben történő alkalmazásához a termék mindenkori 
érvényes dokumentációját (adatlap, megfelelőségi nyilatkozat, engedély, tanúsítvány stb.) kell 
használni, amely megtalálható a www.fatrafol.hu címen. 

http://www.fatrafol.cz/
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2.2 Kiegészítő vízszigetelő anyagok 

A kiegészítő vízszigetelő anyagok a FATRAFOL-S tető-vízszigetelő rendszer olyan elemei, amelyek segítségével 
könnyebben elérhető a tetőszigetelés teljes vízzárása, a tetőrészleteket is beleértve. Közéjük tartoznak az erősítés 
nélküli lemezek vákuummal formázott elemei a térrészletek kialakításához (kúp, hullámprofil), a fóliából kivágott 
síkelemek, a vízelvezető elemek, a tetőszellőztető berendezések, a lemezbádog profilok, valamint a lemezhez nagyon 
jól tapadó tömítőanyagok. Minden ilyen anyag (a poliuretán kitt kivételével) a FATRA, a.s., Napajedla által gyártott 
vízszigetelő lemezek egyes típusain alapul. Ez garantálja a kölcsönös kompatibilitást és az anyagegységet a 
FATRAFOL-S tető-vízszigetelő rendszeren belül. 

2.2.1 A PVC-P lemezek kiegészítői 

2.2.1.1 Téridom – kúp 

FATRAFOL 804 fóliából vákuummal formázott elem 

Gyártó: FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Dokumentáció: vállalati szabvány – PND 5-101-97, ML 1/1997 

Szín: a FATRAFOL 804  lemez színeiben 

Gyártási méretek: magasság 50 mm, átmérő 120 mm 

Csomagolás: 40 darabonként tasakban, 400 darabonként kartondobozban 

Felhasználás: sarkak és szögletek kialakítása és szigetelése  

2.2.1.2 Téridom – hullámprofil 

FATRAFOL 804 fóliából vákuummal formázott elem 

Gyártó: FATRA, a.s., 763 61 Napajedla 

Dokumentáció: vállalati szabvány – PND 5-101-97, ML 2/1997 

Szín: a FATRAFOL 804  lemez színeiben 

Gyártási méretek: magasság 25 mm, átmérő 160 mm 

Csomagolás: 30 darabonként tasakban, 240 darabonként kartondobozban 

Felhasználás: szögletek kialakítása és szigetelése  

2.2.1.3 Szellőzőkémények 

Kémények PVC-P bázisú karimával, amelyhez forró levegővel 
hozzáhegeszthető a lemez. 

Méretek: magasság min. 300 mm, nyílás átmérője kb. 100 mm 

Felhasználás: az építés során bezárt nedvesség elvezetése minden 
tetőtípusnál. A javasolt mennyiség 3 db 100 m

2
-re. 
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2.2.1.4 Tetőösszefolyók 

Összefolyók PVC-P bázisú karimával, amelyhez forró levegővel 
hozzáhegeszthető a lemez. 

Méretek: nyílásátmérő 60–110 mm (10 mm-enként), 125 mm, 150 mm 

Felhasználás: esővíz elvezetésének biztosítása. A beépített víznyelőket 
lomb- vagy kavicsfogóval kell ellátni. 

 

2.2.1.5 Vízköpők és túlfolyók 

Vízelvezető idomok integrált PVC-bázisú karimával, amelyhez forró levegővel 
hozzáhegeszthető a lemez. 

Méretek: kerek cső átmérője 40 mm, 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm 
négyszögletes méretek 50x100 – 100x300 mm 

Felhasználás: esővíz elvezetésének biztosítása függőleges falon, például 
attikán keresztül  

 
 

2.2.1.6 Áttörésidomok 

Megfelelő alakú elemek integrált PVC-P bázisú karimával, amely forró 
levegővel a lemezhez hegeszthető. 

Méretek: széles méretskála a típusnak megfelelően 

Felhasználás: tévéantennák, elektromos vezetékek, a tetőhéjazatot áttörő 
kerek és szögletes zárt profilok szigetelése 

 

2.2.1.7 Novoplast 1871-es „A” profil 

Kiegészítő profil a FATRAFOL tetőlemezekhoz (1871-es, fej sz.: 2291). 

Felhasználás: A lemezes tetőszigetelés felületének optikai felosztása 
kisebb részekre, bádogtető imitálása. A profilokat a kész 
szigetelésre kell rögzíteni, nincs szigetelőfunkciójuk. 

Előnyök: a tető síkjának szegmentálása, a csapadékvíz elfolyási arányának 
optimalizálása, esztétikai hatás 

Összetétel: lágyított PVC – sajtolt profil, UV-stabilizálás 

Szín: világosszürke (2761), sötétszürke (2003) 

Méretek: szélesség 31,5 mm; magasság 24,5 mm, hosszúság 2,5 m 

Csomagolás: teljes hosszúságú kartoncsomagolás  

Megjegyzés: Hófogóként nem alkalmazható! 
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2.2.1.8 Lemezbádog szerelőelemek 

Rendelésre készített acélelemek PVC-bevonattal (pl. kavicsléctartó, 
klímaberendezés bakja stb.). 

 

Gyártási méretek: tetszés szerint, csupán a bevonóberendezés 
lehetőségei jelentenek korlátot 

Felhasználás: a tetőhéjazaton elhelyezett szerkezetek rögzítése és 
tartása 

 

2.2.1.9 Síkidom – folt 

Kör alakú kivágat a FATRAFOL 804 vízszigetelő fóliából 

Gyártó: FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Dokumentáció: vállalati szabvány – PND 5-101-97, ML 3/1997 

Szín: a FATRAFOL 804  lemez színeiben 

Gyártási méretek: átmérő 160 mm 

Csomagolás: 25 darabonként tasakban, 300 darabonként kartondobozban 

Felhasználás: a vízszigetelő héj rögzítőelemeinek vagy sérüléseinek lefedése  

 

2.2.1.10 Síkidom – rögzítőkorong, körgyűrű 

Gyűrű alakú kivágat a FATRAFOL 804 és FATRAFOL 810 vízszigetelő fóliából. 

Gyártó: FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Dokumentáció: vállalati szabvány – PND 5-101-97, ML 4/1997 

Szín: a FATRAFOL 804  lemez színeiben 

Gyártási méretek: külső átmérő/belső átmérő 

           - FATRAFOL 804 fóliából 400/20 mm 
           - FATRAFOL 810 fóliából 183/14 mm 

 

Csomagolás:  10 darabonként PE-tasakban, 140 darbonként kartondobozban 

Felhasználás:  Körgyűrű FATRAFOL 804 fóliából – idomok készítése a lemezes vízszigetelés kör alakú áttöréseihez 

Körgyűrű FATRAFOL 810 fóliából (rögzítőkorong) – segédanyag a FATRAFOL 810 (810/V)  lemez 
rögzítéséhez mechanikusan rögzített rendszerben, a lemezt a körgyűrűhöz ragasztva 
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2.2.1.11 Z-01 beágyazóanyag 

PVC és adalékok oldata szerves oldószerekben. 

Szín: sötétszürke, világosszürke, zöld 

Csomagolás: 0,5 és 2,5 literes bádogdobozban 

Felhasználás: A PVC-P bázisú FATRAFOL lemezek varratai zárásának 
biztosítására. PE-flakonnal hordható fel, a kupak kinyomócsövén 
keresztül. Felhordás után 2 óra alatt szárad meg. A beágyazó 
anyag esetleges hígítása céljából a gyártó L-494 kereskedelmi 
jelzéssel hígítót forgalmaz. Irányadó érték a varratok kezeléséhez 
a teljes felületen: 1 csomag = 300 m

2
 

Figyelmeztetés: Gőzei az egészségre ártalmasak! Az I. tűzveszélyességi 
osztályba tartozik! Használat előtt a doboz tartalmát jól fel kell 
rázni!  

2.2.1.12 L-494 hígítószer 

Színtelen folyadék. 

Csomagolás:  2,5 literes bádogdobozban 

Felhasználás: PVC-P bázisú FATRAFOL lemezek varratai zárásának 
biztosítására szolgáló beágyzóanyagok készítésére és hígítására 
szolgál. Összetevők aránya: 20% aprított lemez, 80% hígító. 
Kivételes esetekben, speciális feltételek teljesülése esetén PVC-P 
vízszigetelő lemezek hideg összekapcsolásához is alkalmazható. 

Figyelmeztetés: ............................ Az L-494 hígító tetra-hidro-furánt (THF) 
tartalmaz, ami illó, könnyen gyulladó, mérgező, színtelen 
folyadék. Gőzei az egészségre ártalmasak! Az I. 
tűzveszélyességi osztályba tartozik!  

2.2.1.13 Poliuretán kitt 

Lemezekhoz és építőanyagokhoz jól tapadó, erősen elasztikus és rugalmas kitt. 
Közvetlen időjárási terhelés mellett – UV-sugárzást is beleértve – is hosszú 
élettartamú. 

Csomagolás:  - kartus 310 ml – 25 Sh A 
 - tasak 600 ml – 40 Sh A 
 - vödör 5 kg – 15 Sh A 

Felhasználás: Vízszigetelő  lemez és fémek, műanyagok vagy építőanyagok 
közötti érintkezés hosszú távú elasztikus tömítése. A kittezett terület 
legyen száraz és tiszta. Hígítani nem kell. Kittpisztollyal vagy 
spatulával hordható fel. 

Felhordási hőmérséklet: +5 – +40 ℃  

2.2.1.14 Polimerkitt 

MS-polimer bázisú, egykomponensű, elasztikus hibrid tömítőkitt. A széles körben 
használható tömítőanyag a levegőnedvesség hatására megkötve lágyan elasztikus, 
vízálló kötést hoz létre, amely kitűnően ellenáll az időjárás és a vegyi anyagok 
hatásainak. Oldószert, izocianátot, szilikont nem tartalmaz, zsugorodása 
elhanyagolható.  

Csomagolás:  - kartus – 20 x 290 ml (fehér, világosszürke, fekete) – 25 Sh A 
 - tasak – 20 x 600 ml (fehér, fekete, sötétbarna, antracit, a szürke 

különféle árnyalatai) – 25 Sh A 

Felhasználás: Illesztési és dilatációs hézagok tömítése és kitöltése bel- és kültéri 
környezetben. A kittezett terület legyen száraz és tiszta. 

http://drizoro.cz/show_img.php?id=335&typ=2
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Felhordási hőmérséklet: +5 – +40 ℃ 

2.2.1.15 FATRANYL lemezbádog profilok 

A termék leírása: A FATRANYL mindkét oldalán védőlakkréteggel bevont tűzihorganyzott lemez, a felső oldalán 
lágyított PVC réteggel. 

 A lemezbádog használati jellemzőit elsősorban az építőipari alkalmazásra megfelelő minőségű 
fémlemez, valamint a PVC-réteg összetétele határozza meg, amely nagy UV-állóságot, forró levegős 
hegesztéskor pedig a hőlebomlással szembeni ellenállást biztosít. A FATRANYL lemezek egész 
élettartamuk alatt nem igényelnek karbantartást, sem a PVC-réteg felújítását. 

 A FATRANYL megfelel az EN 14783 szabvány előírásainak. 

Felhasználás: A lemezbádog rendeltetése: 

 PVC-P fóliából készített lemezes vízszigetelés soros rögzítése és szegélyezőelemei 

 bádogoselemek – tetők, teraszok, erkélyek, lodzsák, párkányzatok, párkányok stb. bádogozásához 

Alkalmazás: A FATRANYL lemezek megmunkálása (vágás, hajlítás, alakítás stb.) hasonlít a PVC-P réteg nélküli 
fémlemezek megmunkálásához, azzal a különbséggel, hogy nem kapcsolhatók össze forrasztással vagy 
hegesztéssel. Összekapcsolás dilatációs hézaggal történő egymás mellé illesztéssel vagy átrakással-
átlapolással lehetséges. 

 A FATRANYL lemezbádog a FATRAFOL-S rendszer valamennyi PVC-P bázisú vízszigetelő fóliájával 
összehegeszthető forró levegős hegesztőberendezés segítségével. 

A csomagolás méretei és alapvető adatai: 

 fémlemez vastagsága 0,6 mm, PVC-P réteg vastagsága min. 0,6 mm 

 standard kiszerelés 2 x 1 méteres táblákban 

 alakított profilok – az alakokat és métereket lásd itt: 5. táblázat 

Külső megjelenés és szín: 

 standard színe világosszürke 

 ezenkívül a táblázatban ismertetett árnyalatokban 
 

Minta A FATRANYL lemez felső 
oldalának színe 

Árnyalat 

Fatra színskála RAL színskála *) 

 világosszürke 2761 7040 

 sötétszürke 2003 7012 

 piros 3104 3016 

 kék 9113 5015 

 zöld 7060B 6000 

 rézbarna 3503 8004 

*) a RAL színskála szerinti árnyalat bizonyos színeknél elhanyagolható 
mértékben (legfeljebb a ČSN EN 20105-A02 szabvány szerinti szürkeskála 
3. fokozatáig) eltérhet 

Műszaki paraméterek – garantált értékek: 

Tulajdonság Vizsgálati előírás Garantált értékek 

Időjárás-állóság EN ISO 4892-3 megfelel 

PVC-réteg tapadása a fémlemezhez PZN 1005-11 megfelel 

Hegesztett kötések szilárdsága öregedéskor vízben és 
levegőn 

PZN 1001-11 szakadás a kötésen kívül 

Külső tűzzel szembeni viselkedés ENV 1187 BROOF (t3) 

Műszaki dokumentáció: Adatlap, FATRANYL, kiadó: 3VH Plastics, Uherský Brod 
EK megfelelőségi nyilatkozat az EN 14783:2006 alapján – 1020-CPD-060034118 sz. 
típusbevizsgálási jegyzőkönyv, kibocsátó: a TZÚS Praha tanúsító intézet brünni 
kirendeltsége 
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5. táblázat: Lemezbádog profilok javasolt alapvető alakjai 

Típus 
Javasolt alak 

és méretek [mm] 
Megnevezés 

Szélesség 
szétterítve 

[mm] 
Felhasználás 

 

1 

  

léc visszahajtott 
szegéllyel 

71 
függőleges 
szegélyezés 

 

2 

 

belső és külső 
sarokléc  

70 
rögzítés a belső 
és külső éleken 

 

3 

 

széles csurgólemez 200–250 
eresz és attika 
lezárása 

 

4 

 

oromdeszkaszegély 250 
párkányzat oldalsó 
lezárása 

 

5 

 

hajlított 
oromdeszkaszegély 

330 
oldalsó lezárás a 
falszerkezeten 

 

A profilozott lemezbádogok teljes kínálata megtalálható a www.fatrafol.hu címen. 
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2.2.2 A TPO-lemezek kiegészítői 

2.2.2.1 Téridom – kúp 

FATRAFOL P 918/H fóliából vákuummal formázott elem 

Gyártó: FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Dokumentáció: vállalati szabvány – PND 5-101-97, ML 1/1997 

Szín: a FATRAFOL P 918/H  lemez színeiben 

Gyártási méretek: magasság 50 mm, átmérő 120 mm 

Csomagolás: 40 darabonként tasakban, 400 darabonként kartondobozban 

Felhasználás: sarkak és szögletek kialakítása és szigetelése  

2.2.2.2 Téridom – hullámprofil 

FATRAFOL P 918/H fóliából vákuummal formázott elem 

Gyártó: FATRA, a.s., 763 61 Napajedla 

Dokumentáció: vállalati szabvány – PND 5-101-97, ML 2/1997 

Szín: a FATRAFOL P 918/H  lemez színeiben 

Gyártási méretek: magasság 25 mm, átmérő 160 mm 

Csomagolás: 30 darabonként tasakban, 240 darabonként kartondobozban 

Felhasználás: tetőélek kialakítása és szigetelése 
 

2.2.2.3 Szellőzőkémények 

Kémények integrált TPO-bázisú karimával, amelyhez forró levegővel 
hozzáhegeszthető a lemez. 

Méretek: magasság 225 mm és 270 mm, nyílásátmérő 50, 75, 110 és 125 mm 

Felhasználás: az építés során bezárt nedvesség elvezetése minden 
tetőtípusnál. A javasolt mennyiség 3 db 100 m

2
-re. 

 

2.2.2.4 Tetőösszefolyók 

Összefolyók integrált TPO-bázisú karimával, amelyhez forró levegővel 
hozzáhegeszthető a lemez. 

Méretek: nyílásátmérő 70 mm, 110 mm, 125 mm 

Felhasználás: esővíz elvezetésének biztosítása. A beépített víznyelőket 
lomb- vagy kavicsfogóval kell ellátni. 
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2.2.2.5 Vízköpők (sarokvíznyelők) és túlfolyók 

Vízelvezető idomok integrált TPO-bázisú karimával, amelyhez forró levegővel 
hozzáhegeszthető a lemez. 

Méretek: kerek cső átmérője 40 mm, 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm 
négyszögletes méretek 50x100 – 100x300 mm 

Felhasználás: esővíz elvezetésének biztosítása függőleges falon, például 
attikán keresztül 

 

2.2.2.6 Áttörésidomok 

A gyártók korlátozott kínálata miatt a TPO-lemezek áttörését a FATRAFOL P 
918/H részletkialakító lemezzel javasoljuk megoldani. 

 

 

2.2.2.7 TPO lemezbádog profilok 

Táblák, sík kivágott elemek vagy alakítottprofilok0,6 mm vastag horganyzott acéllemezből, egyik oldalán 1,0 mm TPO-
bevonattal, amelyhez hozzáhegeszthetők a FATRAFOL-S rendszer TPO-bázisú fóliái. 

Gyártási méretek: 2x1 méteres táblák, alakított profilok – alakok és méretek 
mint a Fatranyl lemezeknél – lásd 5. táblázat. 

Felhasználás: lemezes vízszigetelés soros rögzítése az aljzathoz. A rögzítés 
rögzítőelemekkel történik. A TPO-lemezek forró levegővel 
hegeszthetők a FATRAFOL P lemezekkal, a fedetlen szélek nem 
igényelnek karbantartást vagy védőbevonatot. 

 

2.3 SEGÉDANYAGOK 

A segédanyagok elsősorban arra szolgálnak, hogy biztosítsák a vízszigetelő köpeny érintkezését a tető többi 
szerkezeti elemével. Közéjük tartoznak az elválasztó- és védőtextíliák és a tetőhéjazat befejezéséhez szükséges 
további anyagok. A felsorolt termékeket az adott célra kipróbáltuk és bevizsgáltuk, de más gyártók azonos 
tulajdonságokkal bíró termékeivel kiválthatók. A segéd- és kiegészítő anyagok aktuális választéka megtalálható a 
mindenkor érvényes árjegyzékben. 

Amennyiben a konkrét alkalmazás megoldásához itt nem említett anyagra van szükség, ennek megfelelősége 
érdekében javasolt konzultálni a FATRAFOL  lemez gyártójával. 

2.3.1 Párazárók 

2.3.1.1 FATRAPAR 

A termék leírása: A PE-lemez bázisú FATRAPAR párazáró 0,15; 0,20 és 0,30 mm vastagságban készül. 

Felhasználás:  A vízpára és nedvesség tető- és egyéb épületszerkezeteken 
történő áthatolását megakadályozó párazáró réteg. 

A  lemez lapos- és ferdetetőkön, falszerkezeteken, födémeken és 
padlókon is alkalmazható. 

Alkalmazás:  A FATRAPAR lemezt a jelen útmutatóban meghatározott és 
ismertetett alapelveknek megfelelően kell lefektetni. 
A párazáró lemezt a hőszigetelő réteg alatt szokás elhelyezni, a 
tetőszerkezet belső felülete közelében. Lehetőség szerint lejtős 
részre helyezik, összekapcsolása pedig kétoldalas butilkaucsuk, 
esetleg Al-ragasztószalaggal történik, a szalag gyártójának 
útmutatása alapján. 
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A csomagolás méretei és alapvető adatai: 

Vastagság Szélesség 
Négyzetmét

ersúly*) 
Tekercs méretei 

Tekercs 
tömege *) 

[mm] [mm] [kg.m
2
] [m] [m

2
] [kg] 

0,15 
2000 

0,14 
50 

100 

15 
4000 25 

0,20 
2000 

0,19 
50 

20 
4000 25 

0,30 
2000 

0,28 
50 

30 
4000 25 

 *) tájékoztató jellegű értékek 

Szín: sárga 

Műszaki paraméterek – garantált értékek: 

Tulajdonság Vizsgálati előírás Garantált értékek 

Húzószilárdság EN 12311-2  
B módszer 

≥ 15 MPa 

Szakadási nyúlás (H/K) ≥ 300/350 % 

Vízzáróság EN 1928/A megfelel 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 F osztály 

Továbbszakítási ellenállás (0,15 / 0,20 / 0,30 mm) EN 12310-1 ≥ 40 N / 70 N / 100 N 

Mesterséges öregítés hatása a páraáteresztő képességre EN 1296, EN 1931 megfelel 

Páraáteresztés – diffúziós ellenállási tényező µ 
EN 1931 

600 000 

Egyenértékű diffúziós vastagság sd (0,15 / 0,20 / 0,30 mm) 90 m / 120 m / 180 m 

H – hosszanti (a gyártás irányában) 
K – keresztirányú (a gyártás irányára merőlegesen) 

Műszaki dokumentáció:  Az Eurosystem, Polska Sp. z o.o. által kiadott adatlap 
Nyilatkozat a PN EN 13984:2006 és PR EN 13984:2006/A1:2007 szabványnak való 
megfelelőségről 

2.3.1.2 SK VAP 108 

A termék leírása: Az SK VAP 108 öntapadó bitumenes párazáró alumíniumbetéttel és poliészter erősítéssel. Jó a 
tapadása az aljzathoz, a vegyi ellenálló képessége, az UV-stabilitása és a rugalmassága. 

Felhasználás: Az öntapadó párazáró  lemez ferde- és lapostetőkön is alkalmazható, a trapézlemezeket is beleértve. 

Alkalmazás: A 
párazáró réteg zsírmentesített sima, tiszta és száraz felületre alkalmazható. Erősen nedvszívó aljzat, 
például beton esetén VERNIS ANTAC penetrációs bevonatot kell felvinni. A lerakás módját az adatlap 
vagy a gyártó szerelési útmutatása ismerteti. 

Alkalmazási hőmérséklet: +5 – +40 ℃ 

Méretek: vastagság 1,2 mm 
 szélesség 1080 mm 

  



Tetők vízszigetelése FATRAFOL-S  53. oldal 
 

 

 

 
08/2012 

 
 

Műszaki paraméterek – garantált értékek: 

Tulajdonság Vizsgálati előírás Garantált értékek 

Húzószilárdság 
EN 12311-1 

≥ 200 N/50 mm 

Szakadási nyúlás ≥ 20 % 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Továbbszakítási ellenállás EN 12310-1 ≥ 20 N 

Páraáteresztés – diffúziós ellenállási tényező µ 
EN 1931 

1 250 000 

Egyenértékű diffúziós vastagság sd  1500 m 

Mesterséges öregítés hatása a páraáteresztő képességre: 

EN 1296, EN 1931 

 
Páraáteresztés – diffúziós ellenállási tényező µ 625 000 

Egyenértékű diffúziós vastagság sd (öregítés után) 750 m 

Csomagolás: Az 
öntapadó  lemez 25 méteres tekercsekben, függőleges helyzetben kerül a raklapra, magas hőmérséklet és 
nedvesség ellen védett környezetben. A raklapokat tilos rakásolni. 

Műszaki dokumentáció: A termék AXTER (Franciaország) cég által kiadott adatlapja 

2.3.1.3 VAP AL THERM 

A termék leírása: A VAP AL THERM SBS eljárással módosított olvasztható bitumenlemez vegyes 
alumíniumulemez-üvegpaplan betéttel. Felső oldala THERM rendszerrel van ellátva, az alsó oldalt 
könnyen égő  lemez védi. 

      
 
Felhasználás: A párazáró  lemez bármilyen aljzatra ráolvasztható. 

Alkalmazás: A párazáró réteg zsírmentesített sima, tiszta és száraz felületre alkalmazható. Az aljzatszerkezetre 
VERNIS ANTAC penetrációs bevonatot kell felvinni. A THERM rendszer a szalag felső felületén lehetővé 
teszi az EPS hőszigetelő lemezek közvetlen ragasztás nélküli lerakását. A lerakás módját az adatlap vagy 
a gyártó szerelési útmutatása ismerteti. 

Csomagolás: A párazáró szalag 8 méteres tekercsekben, függőleges helyzetben kerül a raklapra, magas 
hőmérséklet és nedvesség ellen védett környezetben. 

Méretek: vastagság: 3,0 mm 
 szélesség: 1000 mm 

Műszaki paraméterek – garantált értékek: 

Tulajdonság Vizsgálati előírás Garantált értékek 

Húzószilárdság – H/K 
EN 12311-1 

≥ 500/350 N/50 mm 

Szakadási nyúlás – H/K ≥ 15/40 % 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Továbbszakítási ellenállás – H/K EN 12310-1 ≥ 160/150 N 

Mesterséges öregítés hatása a páraáteresztő képességre EN 1296, EN 1931 megfelel 

Páraáteresztés – diffúziós ellenállási tényező µ 
EN 1931 

500 000 

Egyenértékű diffúziós vastagság sd 1500 m 

H – hosszanti (a gyártás irányában) 
K – keresztirányú (a gyártás irányára merőlegesen) 

Műszaki dokumentáció: A termék AXTER (Franciaország) cég által kiadott adatlapja 
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2.3.2 Hőszigetelés 

2.3.2.1 Ásványi szálas hőszigetelés 

  

Előnyök: 

 éghetetlenség, ami védelmet biztosít a láng és tűz terjedése ellen 

 kiváló hőállóság és méretállandóság 

 jó hangelnyelő képesség 

 jó páraáteresztő képesség 

 összeférés a PVC-P lemezekkal, nincs szükség elválasztótextíliára 

Hátrányok: 

 nagy vízfelszívó képesség 

 többszörös tömeg, vagyis nagyobb terhelés a tetőszerkezeten 

 viszonylag kis pontszerű terhelhetőség a standard típusoknál 

A termék leírása:  Szerves gyantával ragasztott kőgyapotból készült kemény lemez, teljes terjedelmében 
hidrofobizálva. 

Felhasználás: Épületek hő-, tűzvédelmi és hangszigetelése. Kombinált szigetelés esetén elsősorban a vízszigetelés 
alatti legfelső rétegként a tetőhéjazat jobb tűzvédelmi jellemzőinek biztosítása érdekében. Mechanikusan 
rögzített rendszerben vagy kaviccsal, esetleg járólappal leterhelt tetőn használható. 

Alkalmazás:Egy vagy több rétegben kell lerakni, legfeljebb 5 mm-es érintkezési hézagokkal. Egyréteges lerakás 
esetén a minimális javasolt vastagság 60 mm. 

Csomagolás: Blokkokban vagy raklapon, csomagolólemezzel védve. 

Méretek: szélesség x hosszúság: 600 x 1000 mm, 1200 x 2000 mm 
 vastagság: 30–120 mm 

Műszaki paraméterek – szokásos értékek: 

Tulajdonság Vizsgálati előírás Értékek 

Hővezető képesség együtthatója λD EN 12667 0,040 W/m.K 

Nyomószilárdság 10%-os összenyomásnál EN 826 ≥ 60 kPa 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 A1 osztály 

Vízfelvétel hosszú ideig tartó bemerítéskor EN 12087 ≤ 3 kg/m
2
 

Pontszerű terhelés EN 12430 ≥ 500 N 

Térfogatsúly EN 1602 kb. 220 kg/m
3
 

Műszaki dokumentáció: EC Certificate of Conformity 
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2.3.2.2 Polisztirolhab (EPS) 

    

Előnyök: 

 kis térfogatsúly 

 az egyéb szigetelőlemezeknél alacsonyabb ár 

Hátrányok: 

 rosszabb tűzvédelmi jellemzők 

 nagyobb vízfelszívó képesség 

 kölcsönös egymásra hatás a PVC-P lemezzel (120 g/m
2
-es elválasztó üvegfátyol szükséges) 

 kis hőállóság (pl. térfogatváltozások veszélye a szigetelőlemez forró levegős hegesztésekor) 

 nagyobb hőtágulás 

A termék leírása:  Méretstabilizált hőszigetelő lemezek a lapostetők hőszigetelési követeményeinek megfelelő 
paraméterekkel. 

Felhasználás: Minden tetőtípusnál, a fordított rétegsorrendű tetők kivételével. 

Alkalmazás: Az EPS 70 S-től (szigetelő aljzatrétegek) az EPS 200 S-ig (nagy terhelésű szigetelés). 

 A szigetelés felső rétegeként min. EPS 100 S (nem üzemi tetőknél). 

Csomagolás:Blokkokban, csomagolólemezzel védve. 

Méretek: szélesség x hosszúság: 500 x 1000 mm, max. 1000 x 6000 mm 
 vastagság: 10 mm-enként, egészen 250 mm-ig 

Műszaki paraméterek – szokásos értékek: 

Tulajdonság Vizsgálati előírás Értékek 

Hővezető képesség együtthatója λD EN 12667 0,033 W/m.K 

Nyomószilárdság 10%-os összenyomásnál EN 826 ≥ 70–200 kPa 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Vízfelvétel hosszú ideig tartó bemerítéskor EN 12087 ≤ 5 % 

Pontszerű terhelés EN 12430 n.a. 

Térfogatsúly EN 1602 kb. 15–30 kg/m
3
 

Műszaki dokumentáció: EC Certificate of Conformity 
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2.3.2.3 Extrudált polisztirol (EPS) 

    

Előnyök: 

 kis térfogatsúly 

 nagyon kis vízfelszívó képesség 

 nagy nyomószilárdság 

Hátrányok: 

 rosszabb tűzvédelmi jellemzők 

 kölcsönös egymásra hatás a PVC-P lemezzel (120 g/m
2
-es elválasztó üvegfátyol szükséges) 

 kis hőállóság (pl. térfogatváltozások veszélye a szigetelőlemez forró levegős hegesztésekor) 

 nagyobb hőtágulás 

A termék leírása:  Extrudálással gyártott, zárt cellaszerkezetű hőszigetelő lemezek a lapostetők hőszigetelési 
követeményeinek megfelelő paraméterekkel. 

Felhasználás: Fordított rétegsorrendű tetőknél, esetleg nagy üzemi terhelésű vagy zöldtetőknél. 

Alkalmazás: A félhoronyos vagy egyenes élképzésű lemezeket rendszerint egy rétegben, szorosan egymáshoz 
illesztve rakják le. 

Csomagolás: Blokkokban, csomagolólemezzel védve. 

Méretek: szélesség x hosszúság: 600 x 1250 mm 
 vastagság: 20–200 mm 

Műszaki paraméterek – szokásos értékek: 

Tulajdonság Vizsgálati előírás Értékek 

Hővezető képesség együtthatója λD EN 12667 0,035 W/m.K 

Nyomószilárdság 10%-os összenyomásnál EN 826 ≥ 300 kPa 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Vízfelvétel hosszú ideig tartó bemerítéskor EN 12087 ≤ 0,5 % 

Pontszerű terhelés EN 12430 n.a. 

Térfogatsúly EN 1602 kb. 30 kg/m
3
 

Műszaki dokumentáció: EC Certificate of Conformity 
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2.3.2.4 Poliizocianurát-bázisú szigetelőlemezek (PIR) 

  

Előnyök: 

 kis térfogatsúly 

 nagy nyomószilárdság 

 kis vízfelszívó képesség a zárt szerkezetnek köszönhetően 

 méretállandóság; a lemezek nem szublimálnak a felület napsugárzás miatti felmelegedése miatt 

 átlagon felüli hőszigetelő tulajdonságok – a hagyományos anyagoknál kisebb vastagsággal érhető el azonos 
hővezetési ellenállás 

 összeférhetőség a PVC-P lemezekkal, amelyek közvetlenül a hőszigetelésre helyezhetők, nincs szükség 
elválasztótextíliára 

Hátrányok: 

 magasabb beszerzési költségek 

 fordított rétegsorrendű tetőn nem használható 

2.3.2.4.1 Powerdeck F 

  

A termék leírása:  A POWERDECK F kemény poliizocianurát maggal rendelkező hőszigetelő lemez speciális, 
TAUfoam by Recticel elnevezésű cellaszerkezettel. Felületi rétegét mindkét oldalon ásványi 
bevonatú üvegfátyol képezi. 

Felhasználás: Tetők hőszigetelése; mechanikus rögzítésű és ragasztott rendszerben egyaránt használható. 
Ragasztott rendszerben csak a FATRAFOL 807/V vízszigetelő lemezzel. 

Alkalmazás: Ragasztott rendszer vagy kaviccsal leterhelt vízszigetelés esetén csak az 1200x600 mm-es lemezek 
használhatók. 

 Mechanikus rögzítésű rendszer esetében 1200x1000 vagy 1200x2500 mm-es lemezek használatosak. 

Csomagolás: Blokkokban, csomagolólemezzel védve. 

Méretek: szélesség: 1200 mm 
 hosszúság: 600 mm, 1000 mm, 2500 mm 
 vastagság: 30–120 mm 
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Műszaki paraméterek – garantált értékek: 

Tulajdonság Vizsgálati előírás Garantált értékek 

Hővezető képesség együtthatója λD EN 12667 0,026 W/m.K 

Nyomószilárdság 10%-os összenyomásnál EN 826 ≥ 120 kPa 

Tűzzel szembeni viselkedés EN 13501-1 E osztály 

Vízfelvétel hosszú ideig tartó bemerítéskor EN 12087 ≤ 2 % 

Pontszerű terhelés EN 12430 n.a. 

Térfogatsúly EN 1602 kb. 30 kg/m
3
 

Műszaki dokumentáció: EC Certificate of Conformity: BC1-514-0004-0019-W002 

2.3.3 Elválasztó- és védőtextíliák 

2.3.3.1 FATRATEX 

Tűnemezeléssel, kétoldali hőkezeléssel előállított nemszőtt textília 100% regenerált szintetikus szálból, fehér színben. 

Méretek: - szélesség 2000 mm 
 - négyzetmétersúly 200–500 g/m² 

Felhasználás: lapos- és ferdetetők lemezes vízszigetelésének védő- és 
elválasztórétege 

Előnyök: hőkezelt felület = problémamentes rögzítés, a geotextília nem tekeredik 
a fúrószárra. 

Csomagolás: élénksárga PE-fóliába csomagolt tekercsek  

2.3.3.2 FATRATEX S 

Tűnemezeléssel, hőkezelés nélkül előállított nemszőtt textília 100% regenerált szintetikus szálból, fehér színben. 

Méretek: - szélesség 2800 mm 
 - négyzetmétersúly 200–1300 g/m² 

Felhasználás: ömlesztett anyaggal, üzemi réteggel vagy vegetációs rétegekkel 
leterhelt lapos és kis hajlásszögű tetők lemezes vízszigetelésének 
védelme 

Előnyök: fokozott ellenállás a biológiai korrózióval szemben 

Csomagolás: neonzöld PE-fóliába csomagolt tekercsek   

2.3.3.3 Üvegfátyol 

Üvegszálból előállított, fehér színű nemszőtt textília. 

Méretek: - szélesség 2000 mm 

 - négyzetmétersúly 120 g/m² 

Felhasználás: FATRAFOL  lemez vagy EPS-bázisú hőszigetelés elválasztórétege 

Előnyök: gátolja a tűz terjedését a tetőhéjazaton keresztül 

Csomagolás: 100 m
2
-es tekercsek  
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2.3.4 Ragasztók 

2.3.4.1 PUK 

Egykomponensű expanziós poliuretán ragasztó zöld színben. 

Felhasználás: Textil hátoldalú lemezek adhéziós (egyoldalas) ragasztása mindenfajta 
anyagra, az ásványi szálakból készült lemezek kivételével. 

Alkalmazás:A ragasztási felület száraz, pormentes és egyenes legyen. A ragasztó 
közvetlenül a dobozból öntve vagy PUK-KOBOLD kocsival hordható fel az 
aljzatra. A lemezt késedelem nélkül a ragasztócsíkokra kell fektetni, és a 
kötést azonnal össze kell nyomni az egész felületen. Egyenetlen felületen a 
reakció teljes időtartamára (2–24 óra) le kell terhelni. 

Alkalmazási hőmérséklet: +5 – +50 ℃ 

Kiadósság:legalább 120 g/m² (3-4 ragasztócsík 8 mm-es vastagságban a tetőfelület 
belső részének 1 m

2
-én). 

Csomagolás: bádogdobozban, 2 kg vagy 6,5 kg  

Tisztítószer: Aceton 

 

2.3.4.2 ISOLEMFI 50119 D MONO 

Egykomponensű reaktív poliuretán ragasztó; átlátszó krémszínű. 

Felhasználás: Textil hátoldalú lemezek adhéziós ragasztása mindenfajta anyagra, a polisztirolból és ásványi 
szálakból készült hőszigetelő lemezeket is beleértve. 

Alkalmazás:A ragasztási felület száraz, pormentes és egyenes legyen. A ragasztót fogas spatulával, hengerrel, 
géppel vagy szórópisztollyal hordjuk fel. A  lemez lefektetése előtt a ragasztófilmet vízköddel be kell 
nedvesíteni (kb. 10 g víz/100 g ragasztó). 

Alkalmazási hőmérséklet: +5 – +35 ℃ 

Kiadósság: 120–250 g/m² a felhordás módjától és az aljzat típusától függően 

Csomagolás: bádogdobozban, 8 kg és 40 kg 

Tisztítószer: EMFI 683 

2.3.4.3 Millennium One Step 

Oldószermentes univerzális kétkomponensű poliuretán habragasztó. 

    

Felhasználás: Jóváhagyott típusú hőszigetelő anyagok ragasztása a tető teherhordó szerkezetéhez, bitumenes 
párazáróhoz, egyéb típusú hőszigeteléshez, szórt vagy sima felületű bitumenlemezhez. 
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 Jóváhagyott hőszigetelő anyagok és aljzattípusok: 

 poliizocianurát (PIR) 

 polisztirol (EPS, XPS) 

 bitumenes lemezek 

 farostlemezek, facementlemezek 

 perlitlemezek, min. 20 mm 

 gipszkarton lemezek, gipsz, DensDeck lemezek 

 beton és könnyített beton 

 fa vagy acél 

 szórt felületű módosított bitumenlemezek vagy homokszórt aljzatlemezek 

 jóváhagyott hőszigetelés – többrétegű tetőszerkezet 

 meglévő bitumenes tető 

Alkalmazás: Az aljzatnak tisztának, száraznak, por- és olajmentesnek kell lennie, nem lehet rajta szabad vagy 
ragasztott kavics, nem tartó bevonat, málló vízszigetelő vagy egyéb olyan anyag, amely miatt az aljzat nem 
összetartó vagy egyenetlen lehet. Ha a ragasztás friss vagy oxidálatlan bitumenre történik, akkor a felületet 
előbb Millenium Surface Treatment oldattal kell kezelni, meglévő málló bitumenre pedig először Millenium 
Universal Primer-réteget kell felhordani. 

 A ragasztott szigetelőlemezeknek teljes lapjukkal az aljzaton kell feküdniük, hajlás vagy hullámosodás 
nélkül. Nem javasoljuk 1,2 x 1,2 méternél nagyobb lemezek ragasztását. 

 A ragasztót mechanikus vagy akkumulátoros kézi pisztollyal, esetleg speciális többkartusos kocsival kell 
felhordani. 

    

Alkalmazási hőmérséklet: +5 – +35 ℃ 

Kiadósság: kb. 12 m
2
/ikerkartus egymástól 300 mm-es távolságban felhordott, 6–13 mm vastag ragasztócsíkok 

esetén 

Csomagolás: 4, egyenként 1,5 literes ikerkartus papírkartonban 

Tárolás: Felhasználás előtt a kartusokat 24 órára 18–30 °C-os környezetbe kell helyezni. Nem tárolható 
közvetlen napsütésnek kitett vagy 32 °C-nál melegebb helyen. 

Tisztítószer: aceton 
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2.3.4.4 Millennium PG1 

Oldószermentes kétkomponensű, enyhén expanziós poliuretán habragasztó perces nagyságrendű megkötési idővel. 
Hosszabb ideig megmunkálható, mint a Millennium One Step ragasztó. 

    

Felhasználás: FATRAFOL 807/V (807) tetőlemez ragasztása a tető teherhordó szerkezetéhez, hőszigeteléshez vagy 
sima bitumenlemezhez (csak FATRAFOL 807 esetében). Hőszigetelés ragasztására is alkalmas. 

 Jóváhagyott hőszigetelő anyagok és aljzattípusok: 

 poliizocianurát (PIR) 

 polisztirol (EPS, XPS) 

 bitumenes lemezek 

 farostlemezek, facementlemezek 

 perlitlemezek, min. 20 mm 

 gipszkarton lemezek, gipsz 

 beton és könnyített beton 

 fa vagy acél 

 szórt felületű módosított bitumenlemezek vagy homokszórt aljzatlemezek 

 jóváhagyott hőszigetelés – többrétegű tetőszerkezet 

 meglévő bitumenes tető 

Alkalmazás: Az aljzatnak tisztának, száraznak, por- és olajmentesnek kell lennie, nem lehet rajta szabad vagy 
ragasztott kavics, nem tartó bevonat, málló vízszigetelő vagy egyéb olyan anyag, amely miatt az aljzat nem 
összetartó vagy egyenetlen lehet. Ha a ragasztás friss vagy oxidálatlan bitumenre történik, akkor a felületet 
előbb Millenium Surface Treatment oldattal kell kezelni, meglévő málló bitumenre pedig először Millenium 
Universal Primer-réteget kell felhordani. 

 A ragasztott szigetelőlemezeknek teljes lapjukkal az aljzaton kell feküdniük, hajlás vagy hullámosodás 
nélkül. Nem javasoljuk 1,2 x 1,2 méternél nagyobb lemezek ragasztását. 

 A ragasztót mechanikus vagy akkumulátoros kézi pisztollyal, esetleg többkartusos kocsival kell felhordani, 
közvetlenül az aljzatra. 

 Normál körülmények között a  lemez lefektetésére és hengerlésére kb. 6 perc áll rendelkezésre. Nagyon 
meleg és párás időben ez az idő rövidebb, hidegben hosszabb. 

Alkalmazási hőmérséklet: +5 – +35 ℃ 

Kiadósság: kb. 12 m
2
/ikerkartus egymástól 300 mm-es távolságban felhordott, 15-20 mm vastag ragasztócsíkok 

esetén 

Csomagolás: 4, egyenként 1,5 literes ikerkartus papírkartonban 

Tárolás: Keverőfejjel felfelé, 7 és 35 °C között. Nem tárolható közvetlen napsütésnek kitett vagy 35 °C-nál 
melegebb helyen. Fagy nem érheti. 

Tisztítószer: aceton 
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2.3.4.5 FF855 (C/88) poliuretán ragasztó 

Kifejezetten az erősített PVC-P tetőlemezek ragasztásához kifejlesztett, kis viszkozitású oldószeres poliuretán 
ragasztó. 

Felhasználás: FATRAFOL 810  lemez ragasztása rögzítőkorongra (körgyűrű 
– lásd 2.2.1.10). Nem alkalmas lemezragasztásra a varratoknál. 

Alkalmazás:A ragasztási felület száraz, por-, zsír- és szennyeződésmentes 
legyen. A szennyezett felület a leghatékonyabban MEK oldószerrel 
vagy acetonnal tisztítható. A ragasztót ecsettel kel felhordatni a 
rögzítőkorongra. VIGYÁZAT, a ragasztó csak nagyon rövid ideig 
lehet szabadon! A felhordását követő 30. és 60. másodperc között 
meg kell történnie a kötés leterhelésének és a levegő 
kinyomásának belőle. A ragasztót óvni kell a nedvesség és víz 
okozta szennyeződéstől. 

 A kötés végső szilárdsága az oldószer tökéletes elpárolgásával 
érhető el, ami normál klimatikus körülmények között mintegy 7 
napot igényel. 

 Alacsony hőmérséklet vagy nagy levegő-páratartalom mellett a 
felhordott ragasztó felületén kicsapódott nedvesség jelenhet meg, 
ami kedvezőtlen hatással van a kötés szilárdságára. 

    

Alkalmazási hőmérséklet: +13 – +30 °C 

Kiadósság: 1 liter ragasztó kb. 3-4 m
2
 ragasztott felületre 

Csomagolás: bádogdoboz, 5 l 

Tisztítószer: MEK, esetleg aceton 

Figyelmeztetés: tűzveszélyes anyag 

2.3.5 A víz- és hőszigetelés rögzítőelemei 

A statikai számításnak és a tetőszerkezet tervezésének teljesíteni kell az alább ismertetett előírások és szabványok 
követelményeit. A rögzítőelemeknek biztosítaniuk kell a tetőhéjazat egyes rétegei belső és külső erőknek ellenálló, 
biztonságos rögzítését. 

A tetők és teherhordó szerkezetük terhelésének meghatározása a ČSN EN 1991-1-1 szabvány szerint történik. 

A teherhordó szerkezetek és teherbíró rétegek tervezéséhez a ČSN EN 1991-1-3 alapján kell meghatározni a 
hóterhelést. 

A tető teherhordó szerkezetének, valamint az egyes rétegek és tetőrészek összekapcsolásának tervezéséhez a ČSN 
EN 1991-1-4 alapján kell meghatározni a tető szélterhelését. 

2.3.5.1 Rögzítés acél trapézlemezhez 

 Aljzatminőségi követelmények: 

A tető trapézlemezes teherhordó szerkezetének tervezésekor figyelembe kell venni a vonatkozó szabványok által 
meghatározott terhelési értékeket. A szerkezetnek a tető mechanikus terhelése, rétegeinek hőmérsékleti, alak- és 
térfogatváltozásai által okozott meghajlása és egyéb deformációi nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a tető 
működését, sem a felületen, sem a kapcsolódó szerkezeteket illetően. A meghajlások nem léphetik túl a 
vonatkozó szabványokban meghatározott határértékeket. A teherhordó szerkezet tervében foglalkozni kell 
bizonyos fémek kölcsönhatásával (lásd ČSN 73 3610). 

A tető vízelvezető vápáinak minimális megengedett hosszirányú esése 0,5%. 

A tartó tetőszerkezet esését úgy kell tervezni, hogy a szigetelés felszínén ne alakuljanak ki tócsák. A 
lemezvastagság tervezésekor figyelembe kell venni a tócsák kialakulásának veszélyét. 

Vízszigetelő  lemez nem fektethető közvetlenül trapézlemezre megfelelő teherhordó réteg nélkül, amely forró 
levegős hegesztéskor elviseli a nyomóerőt (min. nyomószilárdság 60 kPa). 

Tilos könnyített betonnal kitölteni a profilozott acéllemezek hullámait. 
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 Anyag: 

 nemesített szénacélból készült csavarok korrózióvédelemmel (pl. Durocoat) 

 csavarok ausztenites rozsdamentes acélból 

 teleszkópok kiváló minőségű polipropilénből vagy poliamidból 

 acéllemezből készült kerek nyomóalátét megfelelő felületkezeléssel (pl. Al/Zn) 

 Felhasználás:  

 vízszigetelő réteg rögzítése hőszigetelő lemezekkel együtt csavarok és műanyag teleszkópok vagy kerek 
nyomóalátétek segítségével 

 lemezbádogból vagy bevont fémlemezből készült fogó lécelemek rögzítése, csupán a csavarok 
segítségével 

 Kivitelezés: 

 A teleszkóp és a csavar együttes használatával akár 700 mm-es becsavarási hossz is elérhető; a csavarok 
önálló használata esetén ez az érték rendszerint legfeljebb 300 mm. 

 A kerek nyomóalátétek alaptípusai puha és kemény aljzathoz való változatban is készülnek. 

 A rögzítőelemeket külön szállítjuk, normál csomagolásban, vagy szalagos csomagolásban a 
szerelőautomatákhoz. 

 A felső menet nélküli csavarok kerek nyomóalátéttel együtt csak olyan hőszigeteléshez használhatók, 
amelynek legalább 500 N a pontszerű terhelhetősége. 

 A csavar hossza a TRP feletti összes réteg együttes vastagsága + 20 mm legyen. Teleszkóp és csavar 
együttes használata esetén számolni kell a csavarhosszveszteséggel a teleszkóp szárában (kb. 15 mm). 

 A szerkezetek és tetőrétegek rögzítéséhez használatos rögzítőelemeknek el kell viselniük a feltételezett 
korróziós terhelést a tetőszerkezetben. 

 A rögzítőelemek sorainak merőlegesen vagy ferdén kell húzódniuk a trapézlemez hullámainak irányához 
képest. A rögzítőelemek mindig a hullám felső részébe kerüljenek. A szomszédos rögzítőelemek 
tengelytávolsága nem lehet kisebb, mint 150 mm. 

2.3.5.2 Rögzítés betonhoz vagy vasbetonhoz 

 Aljzatminőségi követelmények: 

Az aljzatrétegnek összefüggőnek és megfelelő szilárdságúnak kell lennie (min. 14 nap a betonozástól). Lapostető 
felújítása esetén szakítóvizsgálatot kell végezni. Az aljzatról el kell távolítani minden szennyeződést és helyi 
egyenetlenséget. A felület nedvessége nem jelent problémát, tócsa, hó vagy jég azonban nem lehet rajta. 
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A ČSN 731901 értelmében figyelembe kell venni a dilatációt. 

A tető hajlását úgy kell tervezni, hogy a felületén ne alakulhassanak ki tócsák (≥ 3%). A lemezvastagság 
tervezésekor figyelembe kell venni a tócsák kialakulásának veszélyét. 

A fóliából készült vízszigetelő réteget legalább 300 g.m
-2

 négyzetmétersúlyú nemszőtt textíliával kell elválasztani a 
beton aljzatrétegtől. Kisebb négyzetmétersúlyú elválasztótextília használatát (pl. géppel simított beton esetén) a 
műszaki felügyelőnek előzetesen jóvá kell hagynia. 

 Anyag: 

 nemesített szénacélból készült szegek korrózióvédelemmel (pl. Durocoat) 

 könnyűfémötvözet csavarok és feszítőszegecsek 

 acéllemezből készült kerek nyomóalátét megfelelő felületkezeléssel (pl. Al/Zn) 

 teleszkópok kiváló minőségű polipropilénből vagy poliamidból 

 Felhasználás:  

 vízszigetelő réteg rögzítése hőszigetelő lemezekkel együtt tömör betonhoz vagy előre gyártott 
betonelemekhez csavarok és műanyag teleszkópok segítségével 

 víz- és hőszigetelő réteg együttes rögzítése legalább B 25 minőségű betonhoz szegek és 
feszítőszegecsek, valamint kerek nyomóalátét használatával; felújítás esetén szakítóvizsgálatot kell 
végezni 

 lemezbádogból vagy bevont fémlemezből készült fogó lécelemek rögzítése csavarok, szegek vagy 
feszítőszegecsek önálló használatával 

 Kivitelezés: 

 A teleszkóp és a csavar együttes használatával akár 530 mm-es becsavarási hossz is elérhető; a csavarok 
önálló használata esetén ez az érték rendszerint legfeljebb 250 mm. 

 Az acélszeg a kerek nyomóalátéttel legfeljebb 300 mm-es becsavarási hosszig használható; rendelésre 
hosszabb (max. 800 mm) szeg is szállítható. 

 A rögzítőelemeket külön szállítjuk, normál csomagolásban. 

 A szegek és csavarok számára a gyártó által ajánlott paraméterű betonfúrószárral elő kell fúrni a lyukakat a 
betonba. 

 A hőszigetelés pontszerű terhelhetősége legalább 500 N kell hogy legyen. 

 A csavar hossza a beton feletti összes réteg együttes vastagsága + 25 mm (szeg esetén + 32 mm) legyen. 
Teleszkóp és csavar együttes használata esetén számolni kell a csavarhosszveszteséggel a teleszkóp 
szárában (kb. 15 mm). 

 A szerkezetek és tetőrétegek rögzítéséhez használatos rögzítőelemeknek el kell viselniük a feltételezett 
fokozott korróziós terhelést a rögzítési rétegben. Használt rögzítőelemet tilos újból felhasználni! 
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2.3.5.3 Rögzítés vékony falú előre gyártott betonelemekhez 

 Aljzatminőségi követelmények: 

Az aljzatréteg – az előre gyártott elemek – felületének összefüggőnek kell lennie, nem tartalmazhat éles éleket és 
kiugrásokat. Az érintkezési hézagokat megfelelő anyaggal kell kitölteni. Az aljzatról el kell távolítani minden 
szennyeződést és helyi egyenetlenséget. A felület nedvessége nem jelent problémát, tócsa, hó vagy jég azonban 
nem lehet rajta. 

A tetőszerkezet hajlását úgy kell tervezni, hogy a felületén ne alakulhassanak ki tócsák (≥ 3%). A lemezvastagság 
tervezésekor figyelembe kell venni a tócsák kialakulásának veszélyét. 

A fóliából készült vízszigetelő réteget legalább 300 g.m
-2

 négyzetmétersúlyú nemszőtt textíliával kell elválasztani 
az aljzatrétegtől. 

      

 Anyag: 

 nemesített szénacélból készült csavarok korrózióvédelemmel (pl. Durocoat) 

 teleszkópok kiváló minőségű polipropilénből vagy poliamidból 

 acéllemezből készült kerek nyomóalátét megfelelő felületkezeléssel (pl. Al/Zn) 

 Felhasználás: 

 vízszigetelő réteg rögzítése hőszigetelő lemezekkel együtt csavarok és műanyag teleszkópok vagy kerek 
nyomóalátétek segítségével 

 lemezbádogból vagy bevont fémlemezből készült fogó lécelemek rögzítése csavarok segítségével 

 Kivitelezés: 

 A teleszkóp és a csavar együttes használatával akár 515 mm-es becsavarási hossz is elérhető; a csavarok 
önálló használata esetén ez az érték rendszerint legfeljebb 125 mm. 

 A rögzítőelemeket külön szállítjuk, normál csomagolásban. 

 A csavar hossza az előre gyártott elem feletti összes réteg együttes vastagsága + 25 mm legyen. A 
teleszkóp szárában általában 15 mm-es csavarhosszveszteséggel kell számolni. 

 Az előfúrás javasolt minimális mélysége a vékony falú előre gyártott elemeknél 25 mm, a javasolt minimális 
csavarbehajtási mélység pedig 18 mm. 

 A szerkezetek és tetőrétegek rögzítéséhez használatos rögzítőelemeknek el kell viselniük a feltételezett 
fokozott korróziós terhelést a rögzítési rétegben. 

 A csavarlyukakat betonfúróval kell előfúrni a konkrét gyártók ajánlása alapján – lásd alább.  
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 A hőszigetelés pontszerű terhelhetősége legalább 500 N kell hogy legyen. 
 

 

2.3.5.4 Rögzítés sejtbetonhoz 

 Aljzatminőségi követelmények: 

A könnyítettbeton (üvegbeton, habbeton és gázbeton) aljzatrétegnek összetartónak kell lennie. 500 kg/m
3
 alatti 

térfogatsúly esetén legalább 30 mm vastagságú cementsimítással kell javítani a felület szilárdságát. 

A ČSN 731901 értelmében figyelembe kell venni a dilatációt. 

A tetőszerkezet hajlását úgy kell tervezni, hogy a felületén ne alakulhassanak ki tócsák (≥ 3%). A lemezvastagság 
tervezésekor figyelembe kell venni a tócsák kialakulásának veszélyét. 

A fóliából készült vízszigetelő réteget legalább 300 g.m
-2

 négyzetmétersúlyú nemszőtt textíliával kell elválasztani 
az aljzatrétegtől. 

 Anyag: 

 nemesített szénacélból készült csavarok korrózióvédelemmel (pl. Durocoat) 

 csavarok ausztenites rozsdamentes acélból 

 teleszkópok kiváló minőségű polipropilénből vagy poliamidból 

 acéllemezből készült mintázott kerek nyomóalátét felületkezeléssel (pl. Al/Zn) 

 Felhasználás:  

 vízszigetelő réteg rögzítése hőszigetelő lemezekkel együtt csavarok és műanyag teleszkópok vagy kerek 
nyomóalátétek segítségével 

 lemezbádogból vagy bevont fémlemezből készült fogó lécelemek rögzítése csavarok segítségével 

 Kivitelezés: 

 Az ilyen típusú aljzathoz mindig szakítóvizsgálatok alapján kell meghatározni a megfelelő rögzítőelemet. 

 A teleszkóp és a csavar együttes használatával akár 455 mm-es becsavarási hossz is elérhető; a csavarok 
önálló használata esetén ez az érték rendszerint legfeljebb 240 mm. 

 Kemény aljzathoz konvex (domború), puha aljzathoz konkáv (homorú) mintázatú kerek nyomóalátétet kell 
használni. 

 A rögzítőelemeket külön szállítjuk, normál csomagolásban. 

 A csavar hossza a sejtbeton feletti összes réteg együttes vastagsága + 60 mm legyen. A teleszkóp 
szárában általában 15 mm-es csavarhosszveszteséggel kell számolni. 

 A hőszigetelés pontszerű terhelhetősége legalább 500 N kell hogy legyen. 

 A szerkezetek és tetőrétegek rögzítéséhez használatos rögzítőelemeknek el kell viselniük a feltételezett 
fokozott korróziós terhelést a rögzítési rétegben (nedvesség, agresszív vegyi hatás stb.). 



 68. oldal FATRAFOL-S Tetők vízszigetelése 
 

 

 

 
08/2012 

 
 

 

2.3.5.5 Rögzítés faaljzathoz 

 Aljzatminőségi követelmények: 

A faszerkezet (tömör fa, nagyméretű lemezek hozzáadott faanyaggal) minden elemét, a cementkötésű lemezek 
kivételével hatékonyan kezelni kell a biotikus kártevőkkel szemben. A szerkezetbe 16%-osnál nagyobb 
nedvességtartalommal beépített vagy ott a víz esetleges hatásának (pl. lecsapódás miatt) kitett faelemek 
tartósságát megfelelő építéstechnikai intézkedésekkel kell biztosítani, pl. szellőztetett levegőréteggel rendelkező 
kéthéjú tető tervezésével, biztonsági vízszigetelő réteggel stb. A tető külső héjának alsó felületén a levegőréteg 
hatékony szellőztetése mellett is lecsapódhat a vízpára, mégpedig az ún. „derült éjszakák” esetén. A tetőhéjazat 
tervezésekor figyelembe kell venni ezt a jelenséget. Ajánlott úgy tervezni a szerkezetet, hogy a fa tartóelemek 
annak teljes élettartama során hozzáférhetők legyenek ellenőrzés, javítás vagy a faanyag vegyvédelmének 
megújítása céljából. 

A deszkákat szorosan egymáshoz kell illeszteni. Minimális vastagságuk 25 mm legyen, illetve 30 mm, ha a támasztóelemek 
tengelytávolsága ≥ 900 mm. 

A faanyagból sajtolt kemény tetőlemezeket és a rétegelt elemeket a gyártó által ajánlott dilatációs hézagokkal kell lerakni. A 
dilatációs hézagokat a térfogatváltozások (nedvesség, hőmérséklet) teszik szükségessé.  

OSB lemezek ajánlott rögzítése és dilatációs hézagai: 

 

A dilatációs hézag ajánlott szélessége a szerkezetet áttörő helyeken (nyílás kitöltése, szellőző- és légkondicionáló berendezés, 
vízelvezetés stb.) legalább 3 mm, a szerkezethez illeszkedő helyeken (attika, falfelépítmény) pedig kb. 15 mm. 

A vízszigetelő réteg elválasztását az aljzattól legalább 500 g/m
2
, illetve (nagyméretű elemek esetén) 300 g/m

2
 

négyzetmétersúlyú nemszőtt biocid aljzattextíliával kell biztosítani. 

A tető hajlását úgy kell tervezni, hogy a felületén ne alakulhassanak ki tócsák (általában ≥ 3% szükséges). A lemezvastagság 
tervezésekor figyelembe kell venni a tócsák kialakulásának veszélyét. 
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 Anyag: 

 nemesített szénacélból készült csavar korrózióvédelemmel – pl. Durocoat (legalább 12 Kesternich-ciklus) 

 csavar ausztenites rozsdamentes acélból  

 teleszkópok kiváló minőségű polipropilénből vagy poliamidból 

 acéllemezből készült kerek nyomóalátét felületkezeléssel (pl. Al/Zn)  

 Felhasználás:  

 víz- és hőszigetelő réteg együttes rögzítése lencsefejű süllyesztett csavarok és műanyag teleszkópok 
segítségével tömör fához vagy nagyméretű lemezekhez; később vízszigetelő réteggel befedett fogó 
lécelemek rögzítése csak csavarokkal 

 víz- és hőszigetelő réteg együttes rögzítése hatszögfejű csavarok, valamint kerek nyomóalátét 
használatával; felújítás esetén szakítóvizsgálatot kell végezni 

 Kivitelezés: 

 A teleszkóp és a csavar együttes használatával akár 490 mm-es becsavarási hossz is elérhető; a csavarok 
önálló használata esetén ez az érték rendszerint legfeljebb 130 mm. 

 A rögzítőelemeket külön szállítjuk, normál csomagolásban, vagy szalagos csomagolásban a 
szerelőautomatákhoz. 

 Csavar és kerek nyomóalátét együttes használata esetén a hőszigetelés pontszerű terhelhetősége 
legalább 500 N kell hogy legyen. 

 A csavar szükséges hossza a rögzítőréteg feletti összes réteg együttes vastagsága + 30 mm legyen. 
Teleszkóp és csavar együttes használata esetén számolni kell a csavarhosszveszteséggel a teleszkóp 
szárában (kb. 15 mm). 

 Facement, forgács-, rétegelt lemezek és egyéb nagyméretű elemek minimális vastagsága 22 mm; felújítás 
esetén szakítóvizsgálatot kell végezni. 

 A szerkezetek és tetőrétegek rögzítéséhez használatos rögzítőelemeknek el kell viselniük a feltételezett 
fokozott korróziós terhelést a rögzítési rétegben. 

2.3.5.6 Problematikus aljzatok 

 Aljzatminőségi követelmények: 

A mechanikus rögzítésű szigetelőrendszerek szempontjából problematikus aljzatok közé tartoznak elsősorban a 
profilozott alumíniumlemezek, az integrált hőszigetelő réteget tartalmazó tetőpanelek, a vékonyfalú betonhéjak, a 
facementlemezek, az eredeti bitumenlemezes szigetelések hőszigetelő rétegen EPS előszerelt elemekből stb. 

Minden ilyen aljzatnál javasolt szakítóvizsgálatokat végezni, valamint ellenőrizni, hogy az aljzat pontszerű 
terhelhetősége eléri-e az 500 N minimális értéket. 
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Általánosságban a problematikus vékonyfalú anyagok esetében az alábbi, tapasztalati úton meghatározott 
minimális vastagságok javasolhatók: 

acéllemez > 0,5 mm 
alumíniumlemez > 0,6 mm 
betonpanel > 13,0 mm 
facementlemez > 13,0 mm  

         

A vízszigetelő réteget legalább 300 g/m
2
 négyzetmétersúlyú nemszőtt biocid aljzattextíliával kell elválasztani az 

aljzattól. 

A tető hajlását úgy kell tervezni, hogy a felületén ne alakulhassanak ki tócsák (általában ≥ 3% szükséges). A 
lemezvastagság tervezésekor figyelembe kell venni a tócsák kialakulásának veszélyét. 

 Anyag: 

 nemesített szénacélból készült csavar korrózióvédelemmel – pl. Durocoat (legalább 15 Kesternich-ciklus) 

 teleszkópok kiváló minőségű polipropilénből vagy poliamidból 

 szétnyíló popszegecs edzett magnézium-alumínium ötvözetből horganyzottacél maggal 

 tárcsafejű ütőcsavar üvegszál-erősítésű polipropilénből vagy poliamidból  

 acéllemezből készült kerek nyomóalátét felületkezeléssel (pl. Al/Zn) 

 Felhasználás: 

 víz- és hőszigetelő réteg együttes rögzítése vékonyfalú betonlemezekhez süllyesztett fejű csavarok és 
műanyag teleszkópok segítségével; fogó lécelemek rögzítése csak csavarokkal 

 tárcsafejű műanyag csavarok közvetlen felhasználása víz- és hőszigetelő rétegek eredeti bitumenes 
szigeteléshez történő együttes rögzítéséhez előszerelt EPS-elemeken, könnyített PU-anyagokon és 
farostlemezeken 

 szétnyíló popszegecsek kerek alátéttel vízszigetelő lemezek, illetve négyszögalátéttel hőszigetelés 
rögzítésére alumíniumlemezhez, vékonyfalú betonlemezekhez, facementlemezekhez és egyéb 
problematikus aljzatokhoz 

 Kivitelezés: 

 Teleszkóp és csavar együttes használatával akár 515 mm-es becsavarási hossz is elérhető; a csavarok 
önálló használata esetén ez az érték rendszerint legfeljebb 130 mm. 

 Szétnyíló popszegecsek kerek alátéttel legfeljebb 222 mm-es becsavarási hossz elérését teszik lehetővé. 
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 A tárcsafejű műanyag csavarok a teljes 290 mm-es becsavarási hosszal használhatók. 

 A rögzítőelemeket külön szállítjuk, normál csomagolásban. Csavar és kerek nyomóalátét együttes 
használata esetén a hőszigetelés pontszerű terhelhetősége legalább 500 N kell hogy legyen. 

 A csavar szükséges hosszának meghatározása: a rögzítőréteg feletti összes réteg együttes vastagsága + 
az elemnek a gyártó által ajánlott csavarbehajtási mélysége (mm). Teleszkóp és csavar együttes 
használata esetén számolni kell a csavarhosszveszteséggel a teleszkóp szárában (kb. 15 mm). 

 A szerkezetek és tetőrétegek rögzítéséhez használatos rögzítőelemeknek el kell viselniük a feltételezett 
fokozott korróziós terhelést a rögzítési rétegben. 

 Szendvicspanelhez (pl. KINGSPAN) történő rögzítéskor a rögzítőelemet a felső lemez hullámának alsó 
részébe kell helyezni. 

2.3.6 Drenázsréteg 

A drenázsréteg feladata a vízszigetelő réteg feletti víz elvezetése. Kialakítható semleges hatású ömlesztett anyagból, 
szőtt és nemszőtt textíliából, térorientált műszálas betétből, illetve profilozott műanyag lemezből vagy fóliából, esetleg 
egyéb, vízáteresztő anyagból. Rendszerint üzemi vagy zöldtetőkbe építik be. 

         

A fő vízszigetelés felett elhelyezett drenázsrétegnek ellenállónak kell lennie a biológiai korrózióval szemben. 

Biztosítani kell a drenázsréteg vízelvezetését. A vízelvezetés nélküli drenázsréteg elválasztó vagy víztározási funkciót 
tölthet be. 

A zöldtetőkhöz készült speciális típusok víztározási funkciót is betöltenek. 

2.3.6.1 LITHOPLAST DREN drenázs- és víztározó lemez 

A termék leírása: Formázott perforált  lemez tetőkertekhez. 

Felhasználás:  Zöldtetők víztározó és drenázsrétege az esővíz tározására és a felesleg elvezetésére. 

 A víznek a tározórétegen átjutó része a vízszigetelő rétegen a tető víznyelőibe folyik. A  lemez felett a 
biológiai korrózióval szemben ellenálló textíliából készült szűrőréteget kell elhelyezni, hogy ne kerüljön föld a 
drenázsrétegbe. 

Alkalmazás:  A LITHOPLAST DREN lemezt közvetlenül a tetőszerkezet vízszigetelő rétegére kell fektetni. Az egyes 
sávokat egy domborulatsornyi átfedéssel, szabadon kell lefektetni, az átfedésnél kétoldalas polietilén-
ragasztóval összeragasztva őket. Az így elkészített felületre kerül a szűrőtextília, majd erre a további 
rétegek (könnyű kavics, táptalaj stb.). 

 A LITHOPLAST DREN lemezhez legalább 2%-os tetőhajlásszög javasolt. 

Méretek:  A LITHOPLAST DREN  lemez 10, 20, 40 és 60 mm-es domborulatmagasságú változatban készül. A 
víztározó  lemez méretét a kertépítész határozza meg a tetőkert terve alapján.  

Csomagolás: Tekercsben vagy lemezek formájában. 
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2.3.6.2  Petexdren drenázslemez 

A termék leírása: Polietilén szálakból készült geoszintetikus paplan. Nagy vízáteresztő képességét további szerkezeti 
rétegekkel leterhelve is megőrzi. Fekete és fehér színben készül. 

 Szállítás: önállóan vagy szendvicsként, PE-bázisú nemszőtt textíliával. 

       

Felhasználás: Üzemi, vegetációs vagy kavicsréteggel leterhelt, illetve ellenőrző és felújítási rendszerrel rendelkező 
lapostetők szerkezetének drenázs és elválasztórétege. 

Alkalmazás: A Petexdren paplant közvetlenül a vízszigetelő fóliára kell lefektetni, egymás mellé illesztve. Nemszőtt 
textília nélküli Petexdren esetében ezt a textíliát külön le kell fektetni a lerakott paplanra. Mivel a Petexdren 
csak kismértékben viseli el az időjárás közvetlen hatásait, a lefektetése után mielőbb sort kell keríteni a 
projekt terve szerint következő réteg kivitelezésére. 

Méretek: 

- Petexdren 400 – vastagság 3,0 mm 
- Petexdren 900 – vastagság 6,0 mm 
- Petexdren 600 + 300 (kompozit) – vastagság 7,0 mm 

Csomagolás: 1500 mm széles tekercsekben. 

2.3.7 Egyebek 

2.3.7.1 MIRELON szigetelőzsinór 

Csökkentett gyúlékonyságú, könnyített PE-ből készült, kör keresztmetszetű profil szürkésfekete színben. 

Méretek: Ø 6, 8, 10, 12, - 70 mm 

Felhasználás: lemezbádog záró szegélyprofilok, takarólécek és 
felújításkor dilatációs rések szigetelése 

Előnyök: kis térfogatsúly, hőállóság a -65 – +90 °C tartományban, kis hővezető 

képesség: l=0,038 W/m.K 

Csomagolás: orsóra tekerve 

 

2.3.7.2 Kavicsléc 

L alakú perforált rozsdamentesacél léc, a szélein visszahajtással merevítve. 

Gyártási méretek: 50 (100) x 30 x 2500 mm 

Felhasználás: ömlesztett anyaggal vagy alátétre rakott burkolólapokkal leterhelt 
tetőhéjazat stabilizálórétegeinek biztosítása és szegélyezése a tetősík 
szegélye mentén. 
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2.3.7.3 Villámhárító-tartó 

Tartóelemek acél-, műanyag vagy betontalppal és a villámhárító vezeték rögzítésére szolgáló betéttel, esetleg teljesen 
műanyag kivitel gallérral. 

Gyártási méretek: a jóváhagyott típusnak megfelelően 
típus szerint - Ø 80–100 mm, magasság 55–100 mm – acél/műanyag  

- Ø165 (140) mm, magasság 100 (70 mm) – műanyag/beton 
- - 65 x 105 mm, magasság 135 mm – műanyag 

Felhasználás:  villámhárító vezeték megtámasztása lapostetők síkján és 
szegélyszerkezetein 

 

 

2.3.7.4 SAFEPOINT lezuhanásgátló rendszer 

Tartós használatra szolgáló biztonsági megtartóelem rozsdamentes acélból, amelyhez ideiglenesen rögzíthetők a 
zuhanásgátló egyéni védőeszközök. Az egyes termékváltozatok lehetővé teszik a vasbetonra, faaljzatra, 
acélgerendára, illetve trapézlemezre történő szerelést. 

Felhasználás: A felfüggesztőszem legalább 1,5 m magas (illetve ilyen 
mélységbe történő szabadesés veszélyét okozó) lapostetőre 
szerelhető fel. A felfüggesztőszem a kivitelező cégek 
dolgozóinak, illetve a tető ellenőrzését, karbantartását és javítását 
végző személyeknek a biztonságát szolgálja. Anyagmozgatáshoz 
nem használható. 

Alkalmazás: A vasbetonba vagy fába lyukat kell fúrni, majd ennek felső részét 
kitágítani. A lyukba kell beépíteni a speciális csavart, erre 
rácsavarni a csövet, ez utóbbira pedig kézzel a 
felfüggesztőszemet, rugós alátéttel biztosítva azt. Az 
acélgerendába fúrt lyukba hatszögletű fejjel és metrikus menettel 
rendelkező csavar segítségével kell rögzíteni a csövet. 
Trapézlemezhez való rögzítéshez kétrétegű fémlemez talapzat 
szükséges, melyet a trapézlemez hullámának felső részéhez kell 
rögzíteni rozsdamentesacél csavarokkal. 

Méretek: A cső külső átmérője minden változatnál 20 mm, a hossza 300–600 
mm. 

Csomagolás: Az egyes változatoknál a szükséges rögzítőanyagok is a 
csomagolás részét képezik. 

Műszaki dokumentáció: SAFEPOINT adatlap, kiadó: TOPWET s.r.o. 

 

2.3.7.5 Butilkaucsuk szalag 

UV-stabil kétoldalas butilkaucsuk ragasztószalag fekete színben. 

Felhasználás: párazáró lemezek légmentes összekapcsolása, részletek és 
áttörések szigetelése, kapcsolódás a szegélyszerkezetekhez 

Előnyök: rendkívüli öregedésállóság és nagy húzószilárdság, méretállandóság, 
alkalmazási hőmérséklet +5 – +40 °C, hőállóság -30 – + 80 °C 

Méretek: szélesség 15 mm, tekercshossz 45 m (egyéb hosszúságokban is) 

Csomagolás: papírkartonban 
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2.3.7.6 Folyékony vízszigetelő anyagok 

2.3.7.6.1 Triflex ProDetail 

A Triflex ProDetail kétkomponensű polimetakrilát gyanta bázisú vízszigetelő bevonat, melyet Triflex Speciál Fleece 
110 g/m² betét erősít. Alapszíne RAL 7032 (homokszürke), RAL 7035 (világosszürke) és RAL 7043 (forgalomszürke). 

      

Műszaki paraméterek: 

 ETA-06/0269 európai műszaki engedély az ETAG 005 alapján  

 klímaálló 

 gyökérálló 

 hidrolízisálló, elviseli a víz tartós hatását 

 gátolja a tűz terjedését a tetőhéjazaton keresztül – Broof (t3) besorolás 

Felhasználás: Nem szokványosan tagolt részletek kialakítása. Lényegében minden aljzattípuson használható a 
FATRAFOL PVC-P lemezekkal. Ecsettel vagy speciális hengerrel hordható fel. 

 Jóváhagyott aljzattípusok: 

 aszfalt, bitumen, SBS és APP eljárással módosított bitumenlemezek 

 beton, polimerbeton, kiegyenlítőmáz, könnyített beton, vakolat 

 acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz, cink, ólom 

 üveg, fa 

 PVC-P bázisú vízszigetelő lemez 

 műanyag felületek (lemez, burkolatok, elemek) – PVC-P, PU, PMMA, epoxi- és 
poliésztergyanta, EPDM 

Alkalmazás: Az alkalmazást csak megfelelő képzésben részesült cég végezheti. 

 Minden aljzatnak tisztának, száraznak, por-, olaj- és zsírmentesnek kell lennie, nem tartó bevonat vagy 
egyéb szennyeződés nélkül. Az aljzatok kezelése (általában érdesítés, csiszolás stb.) a gyártó ajánlása 
alapján történjen. 

 rendszerint: megfelelő penetrációs anyag + felhordás két rétegben behelyezett erősítőfátyollal 

 Az így kialakított vízszigetelés 30 perc (járófelület esetén 45 perc) után vízhatlan. 

 Megjegyzés: A ténylegesen alkalmazott anyag az alapkomponens és a Triflex Katalysator 
összekeverésével készül el (100 g katalizátor 5 kg anyaghoz). Az így előkészített anyagot kb. 
30 percen belül fel kell használni. 

Alkalmazási hőmérséklet: - 5 – 40 °C 

Kiadósság: kb. 3 kg / 1 m
2
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Csomagolás:  - Triflex ProDetail – bádogdoboz 15,0 kg 
 - Triflex Catalysator – műanyag tasak 0,10 kg 
 - Triflex Specialvlies – erősítőfátyol szélessége 20 cm, 52,5 cm, 105 cm; tekercshossz 50 m 
 - Triflex Cryl Primer 222 a 276 – bádogdoboz 10 kg 

Tisztítószer: Triflex Cleaner (bádogdoboz 9 l) 

2.3.7.6.2 Triflex ProFibre 

A Triflex ProFibre véletlenszerűen irányított szálakkal erősített, kétkomponensű polimetakrilát gyanta bázisú 
vízszigetelő bevonat. 

Felhasználás: Nem szokványosan tagolt részletek kialakítása. Lényegében minden aljzattípuson használható a 
FATRAFOL PVC-P lemezekkal. Ecsettel vagy speciális hengerrel hordható fel. 

 A jóváhagyott aljzattípusokat és kezelésüket lásd a Triflex ProDetail terméknél. 

Műszaki paraméterek: 

 klímaálló 

 gyökérálló 

 hidrolízisálló, elviseli a víz tartós hatását 

 gátolja a tűz terjedését a tetőhéjazaton keresztül – Broof (t1) besorolás 

Alkalmazás:   Minden aljzatnak tisztának, száraznak, por-, olaj- és zsírmentesnek 
kell lennie, nem tartó bevonat vagy egyéb szennyeződés nélkül. Az aljzatok kezelése (általában érdesítés, 
csiszolás stb.) a gyártó ajánlása alapján történjen. 

 A Triflex ProFibre felhordása a felületkezelt, penetrációs anyaggal lekent aljzatra gyapjúhengerrel vagy 
ecsettel történik, legalább 3,0 kg/m

2
 mennyiségben. 

 Az így kialakított vízszigetelés 30 perc (járófelület esetén 45 perc) után vízhatlan. 

Alkalmazási hőmérséklet: 0 – +40 °C 

Kiadósság: kb. 3 kg / 1 m
2
 

Csomagolás:  - Triflex ProFibre – bádogdoboz 15,0 kg 
 - Triflex Catalysator – műanyag tasak 0,10 kg 
 - Triflex Cryl Primer 222 a 276 – bádogdoboz 10 kg 

Tisztítószer: Triflex Cleaner (bádogdoboz 9 l) 

2.3.7.7 Thermoperl lapostető-kiegyenlítő 

Lapostetők kiegyenlítésére szolgáló anyag természetes perlitből, bitumennel burkolva. 

Felhasználás: Lapostetők egyenetlenségeinek kiegyenlítése, elsősorban 
bitumenes szigetelések felújításakor; esés kialakítása. 

Alkalmazás: Perlmix emulzióval összekeverve, léc segítségével 
elegyengetjük az aljzaton, majd ledöngöljük (kb. 30%-os 
tömörítés).  

Előnyök: Egyszerű használat. 

Műszaki paraméterek: 

- kiadósság kb. 13 liter 1 m
2
-re, 10 mm-es vastagsággal 

- hővezető képesség: 0,07 W/(m.K) 
- térfogatsúly 300 kg/m

3
 

Csomagolás: 100 l/zsák 
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3 SZERKEZETI ALAPELVEK 

3.1 Általános tetőtervezési követelmények 

A tetőhéjazat szerkezetével kapcsolatos alapkövetelmények: 

 mechanikai ellenálló képesség és stabilitás 

 tűzbiztonság 

 higiénia, egészség- és környezetvédelem 

 a környezet zajvédelme 

 üzembiztonság 

 energiatakarékosság és hővédelem 

 a beruházó további szempontjai (a tető vagy egyes részei külső megjelenése, tartóssága, megbízhatósága stb.) 

A tetőt úgy kell megtervezni, hogy élettartama során ellenálljon a mechanikai és dinamikus terhelésnek, a korróziós, 
vegyi, biológiai, elektromágneses és atmoszferikus hatásoknak, továbbá ne eressze át a vizet és a nedvességet a 
tetőszerkezetbe. Meg kell felelnie a hőszigetelési követelményeknek a ČSN 73 0540-2 alapján, és a hangszigetelési 
számításokkal meghatározott akusztikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie, biztosítva a zajra vonatkozó higiéniai 
követelmények teljesülését. 

A tető tervének hiánytalanul és egyértelműen meg kell határoznia a tető anyag-, technológiai, szerkezeti és üzemi 
megoldását. A tetőszerkezet tervének meg kell felelnie a vonatkozó szabványok által meghatározott terhelési 
értékeknek. 

A tetőhéjazatnak ellenállónak kell lennie minden adott és teljes élettartama során feltételezett terheléssel szemben, 
elsősorban az önsúly, az üzemi és stabilizálórétegek, a tetőn elhelyezett technológiai és üzemi berendezések, a hó, 
víz és jég jelentette terheléssel, beleértve ezek mechanikai hatásait, továbbá a szél szívó- és nyomóereje, a 
hőmérséklet-változások, valamint a tényleges használat és karbantartás okozta terheléssel szemben. 

Semmilyen típusú terhelés nem okozhatja a tető, az egyes tetőrétegek vagy -részek funkcióvesztését, károsodását, 
tartósságának vagy megbízhatóságának csökkenését. 

A tetőhéjazat vízszigetelő rétegeinek FATRAFOL-S rendszer segítségével történő kialakításakor figyelembe kell venni 
bizonyos sajátosságokat, amelyek jellemzőek a műanyag vízszigetelő lemezekkal létrehozott lemezes szigetelésekre. 

Ebben a fejezetben ismertetjük a tetőhéjazat egyes részeinek minőségére, szerkezeti megoldására és stabilizálására 
vonatkozó követelményeket a FATRAFOL vízszigetelő lemezek használatát illetően a következő szerkezetekben: 

- mechanikus rögzítésű rugalmas vízszigetelés 
- ragasztott vízszigetelés 
- kaviccsal vagy üzemi réteggel leterhelt vízszigetelés 
- vegetációs réteggel leterhelt vízszigetelés 
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3.2 Aljzatszerkezet 

3.2.1 Az aljzattal szemben támasztott követelmények új tetőhéj esetén 

      

A fő, illetve biztonsági vízszigetelő réteg aljzata lehet cement vagy beton kiegyenlítőréteg, beton födém- vagy 
tetőlemez és -panel, acél trapézlemez, deszka vagy fa, habszilikát, műanyag, illetve elasztomer alapanyagú lemez, 
ásványi szálakból készült kemény lemez és egyéb anyagok. Az aljzat felső felülete legyen összefüggő és megfelelő 
szilárdságú (legalább 60 kPa nyomószilárdság 10%-os összenyomódásnál). Üzemi tető esetén az aljzat szükséges 
szilárdságát a rá ható terhelés és az üzemi rétegek szerkezete alapján kell meghatározni. Az aljzatról el kell távolítani 
minden szennyeződést és helyi egyenetlenséget. 

Az aljzat minőségét a mechanikusan rögzített műanyag vízszigeteléshez az ajánlott rögzítőelemeknek megfelelően a 
2.3.5 „A víz- és hőszigetelés rögzítőelemei” szakasz ismerteti. 

A ČSN 73 1901 szabvány értelmében az aljzat síksága nincs közvetlenül meghatározva, ezért mindig figyelembe kell 
venni a műszaki szabványok és a beruházó követelményeit, lehetőleg az építési terület átadás-átvételi 
jegyzőkönyvében. Az aljzat lehet nedves, de tócsa, hó vagy jég nem lehet rajta. 

Amennyiben a tetőszigetelés FATRAFOL fóliából készül, e  lemez alatt a tetőhéjazat egyetlen rétege sem 
tartalmazhat kátrányt vagy olyan anyagot, amelyből szerves oldószer párologhat.  

A FATRAFOL lemezek faaljzatát tilos olyan anyaggal impregnálni, amely olajat, illetve nehezen illanó szerves 
oldószert tartalmaz. 

Ajánlott úgy tervezni a szerkezetet, hogy a fa tartóelemek annak teljes élettartama során hozzáférhetők legyenek 
ellenőrzés, javítás vagy a faanyag vegyvédelmének megújítása céljából. 

A fa szerkezeti védelmének elsősorban olyan nedvességtartalmat kell biztosítania a fában, amely nem teszi lehetővé 
a farontó gombák és rovarok tevékenységét. A farontó rovarok közép-európai fajtáinak tevékenysége a fa 10%-os, a 
farontó gombáké a fa 20%-os nedvességtartalma alatt áll le. Kivételt csupán a könnyező házigomba (Serpula 
lacrymans) jelent, amely már 16%-os nedvességnél aktív. 

                 



 78. oldal FATRAFOL-S Tetők vízszigetelése 
 

 

 

 
08/2012 

 
 

3.2.2 Az aljzattal szemben támasztott követelmények felújítás esetén 

Az aljzattal szemben támasztott követelményeket a 3.2.1. pontban ismertetjük. 

Megfelelő elválasztóréteg alkalmazásával az új vízszigetelő réteg aljzata lehet bitumenbevonat, sima bádogburkolat, 
különféle kiegyenlítő anyagok, szórt poliuretán, az eredeti gumi és műanyag bevonat, üzemi réteg stb. Minden 
esetben komplex módon ellenőrizni kell az aljzatréteg minőségét és összetartását, valamint kopásának mértékét. A 
tető nedvességi állapotát és nedvességkezelését érdemes hőtechnikai számítással kiértékelni. Elengedhetetlen a 
beépített anyagok alak- és térfogatváltozásai hatásának értékelése, a hajlásszögek megfelelőségének és a tetősíkok 
meglévő vízelvezetése működésének ellenőrzése, a tető ellenőrzéséhez és karbantartásához szükséges biztonsági 
elemek beépítése stb. 

            

Rendkívül fontos kritérium az adott rögzítési réteg statikai állapotának felmérése és a tervben szereplő rögzítőelemek 
kihúzási erejének jegyzőkönyvi megállapítása. Az egyes rögzítési pontok minimális kihúzási ereje nem lehet kisebb 
1000 N-nál. Amennyiben a kihúzási erő nem éri el a megkövetelt értéket, ezt figyelembe kell venni a rögzítés 
módjának tervében (több rögzítőelem, a tetőszigetelés különböző stabilizálási módjainak kombinálása). 

Az anyagokat úgy kell a tetőben elhelyezni és kombinálni, hogy közvetlen érintkezéssel, illetve más réteg vagy 
vízáramlás közvetítésével ne hassanak egymásra kedvezőtlen módon. Az anyagok elválasztóréteggel elkülöníthetők. 

Amennyiben a tető teherbíró képessége és az eredeti anyagok állapota lehetővé teszi, felújításkor az eredeti 
anyagokat érdemes minél nagyobb részben a tetőn hagyni. A felújításkor leszerelt anyagok lehetőleg 
újrahasznosíthatók  vagy normál hulladéklerakó telepen lerakhatók legyenek. 

A felület legyen sík, kidudorodások és nagyobb hullámzások nélkül. Minden jelentősebb egyenetlenséget el kell 
távolítani vagy megfelelő anyaggal (pl. Thermoperl) ki kell tölteni. 

Kedvezőtlen páraegyensúlyú egyhéjú bitumenes tető felújításakor, amennyiben utólagos hőszigetelésre nincs 
szükség, a bitumenlemezt a tető minden m

2 
-én legalább öt db 50 mm átmérőjű lyukkal kell perforálni (ez a teljes 

felület 1%-a), hogy a pára szabadon távozhasson a bitumenes szigetelésen keresztül. Amennyiben a hőszigetelés is 
részét képezi a felújításnak, az eredeti bitumenes vízszigetelés szolgál párazárásként. A bezárt nedvesség 
kiszellőztetése bitumengallérral rendelkező kéményekkel oldható meg – lásd a részletek megoldásánál. 

Az aljzat nedvességtartalmával szemben támasztott követelményeket a 6. táblázat ismerteti; az ajánlások az új 
tetőhéjazatok aljzataira is érvényesek. Ha a mérőszonda a tető nem megfelelő nedvességkezelését jelzi, akkor 
intézkedéseket kell tennie az aljzatrétegek nedvességtartalmának csökkentése érdekében. 
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6. táblázat: A tetőszerkezetbe beépített anyagok ajánlott maximális nedvességtartalma 

Anyag 
a nedvesség 

maximális 
tömegaránya 

[%] 

450–700 kg.m
-3

 térfogatsúlyú könnyített beton 35 

450 kg.m
-3

 alatti térfogatsúlyú könnyített beton 40 

40 kg.m
-3

 alatti térfogatsúlyú könnyített műanyagok (EPS, PU, PE, PVC, fenolos anyagok) 25 

40 kg.m
-3

 feletti térfogatsúlyú könnyített műanyagok (EPS, PU, PE, PVC, fenolos anyagok) 20 

40 kg.m
-3

 alatti térfogatsúlyú, a tető külső felületére szórt speciális könnyített műanyagok (XPS, 
PU) 

10 

40 kg.m
-3

 feletti térfogatsúlyú, a tető külső felületére szórt speciális könnyített műanyagok (XPS, 
PU) 

8 

110 kg.m
-3

 alatti térfogatsúlyú paplanok és ásványi vagy üvegszálakból készült termékek 10 

Habüveg 5 

Facementlemezek 15 

Fa (fűrészáru) 16 

Zúzott kő 4 

7–30 mm-es kavics 2 

Keramzit 8 

Habsalak 7 

Habsalakhomok 7 

Agloporit 8 

Salak 15 

400–700 kg.m
-3

 térfogatsúlyú könnyített üvegbeton 35 

3.3 Párazáró réteg 

A párazáró rétegek funkciója a tetőhéjazatban a vízpára diffúziós áramlásának megakadályozása a helyiségekből a 
tetőhéjazatba, és így a páralecsapódás megelőzése, ennek minden negatív következményével együtt. 

                

A párazáró réteg nagy diffúziós ellenállású anyagokból készül. Javasolt homogén összekapcsolást lehetővé tevő 
anyagot használni; ezt az áttörő- és lezárószerkezetekhez ugyancsak légmentesen kell csatlakoztatni. 

A párazáró réteg feladatát a tetőhéjazat utólagos hőszigetelése esetén a sérülésmentes bitumenes szigetelés is 
betöltheti. 

A légmentesen összekapcsolt párazáró anyagból kialakított párazáró réteget a hőszigetelő réteg alatt kell elhelyezni, a 
tetőszerkezet belső felülete irányába; ha van a tetőben hajlást kialakító réteg, akkor erre kell ráhelyezni. A rétegek 
páraáteresztő képességének a tető külső felülete irányában növekednie kell, hogy a párazáró réteg fölé bekerülő pára 
fokozatosan kiszellőzhessen. 

Nem helyezhető a párazáró réteg monolitikus hajlást kialakító vagy hőszigetelő réteg alá, hacsak nincs biztosítva, 
hogy ennek a rétegnek a bezárt nedvessége felfelé ki tudjon szellőzni. 
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Könnyűlemez párazáró réteg alá, a szilikátanyagokból készült monolitikus vagy előre gyártott aljzat- vagy 
hajláskialakító rétegre javasolt megfelelő textíliából készült védő- és elválasztóréteget fektetni. 

A párazáró réteg méretezéséhez nedvességszámításokat kell végezni. Amennyiben a tetőhéjazat a vízszigetelés alatt 
nem tartalmaz régi, bitumenlemezekből vagy egyéb, diffúziósan zárt anyagból készült réteget, diffúziósan nyitott 
FATRAFOL lemezek használata esetén az esetek többségében megfelelnek az 50 m diffúziós hosszal rendelkező 
párazáró lemezek. 

Habüveg hőszigetelő réteg használata esetén a párazáró réteg elhagyható, ehhez azonban hőtechnikai számítások, a 
tetőszerkezet párakiegyenlítése és a tetőhéjazat rétegeinek megfelelő elrendezése szükséges a hőáteresztő 
képesség és a diffúziós ellenállás együtthatójának figyelembevételével. 

Az illesztéseknek a réteg egész felületén a tető élettartamának végéig jól kell működniük, vagy pedig a számításokban 
figyelembe kell venni a nem tökéletes zárást. 

A párazáró réteg működéséhez elengedhetetlen, hogy a réteg a tető teljes felületén összefüggő legyen. Amennyiben 
a párazáró réteg a felület 0,1%-án rosszul zár, diffúziós ellenállása az eredeti érték kb. 30%-ára csökken, ha pedig a 
rossz zárás a felület 1%-ára kiterjed, akkor a párazáró réteg teljesen hatástalan! 

A rögzítőelemek okozta perforációt nem kell figyelembe venni. A perforáció tényleges értéke a PE-lemezeknál 
elhanyagolható, mivel a nyílást kitölti a rögzítőelem szára. Bitumenes párazárás esetén ez az érték még kedvezőbb. 

A párazáró réteg egyúttal légzáró vagy biztonsági vízszigetelő rétegként is működhet. Amennyiben a párazáró réteg a 
biztonsági vízszigetelő réteg feladatát is betölti, akkor gondoskodni kell a vízelvezetéséről. A vízelvezető elemeket 
ajánlatos külön lefolyócsőre kötni, vagy visszacsapó szeleppel csatlakoztatni a fő vízszigetelő réteg vízelvezető 
rendszerének közös lefolyócsövéhez. 

3.4 Hőszigetelés 

A hőszigetelés meg kell, hogy feleljen a lapostetőkkel szemben támasztott követelményeknek, hőállónak és 
méretállandónak kell lennie, alak- és térfogatváltozások nélkül, az anyaga csak korlátozott mértékben szívhatja fel a 
vizet és a nedvességet, és ellenállónak kell lennie a biológiai károsodással szemben. 

A hőszigetelő anyagoknak tartósan el kell viselniük minden olyan terhelést, amelynek a tetőszerkezetekben ki vannak 
téve. 

A részekből álló hőszigetelő rétegeket összefüggően kell kialakítani. Amennyiben az aljzat vagy a hőszigetelő 
lemezek meghajlása, illetve méret- vagy alakváltozásai miatt várhatóan hézag alakulhat ki a hőszigetelő lemezek 
között, akkor félhornyos lemezek használata javasolt. A lemezes anyagokat kötéssel kell lefektetni. 

Ha a hőszigetelő rendszert egymásra fektetett lemezek képezik, a felső réteg fugái ne essenek egybe az alsó réteg 
fugáival. 

A fordított rétegsorrendű tetők hőszigetelő rétegét a víz hatásával szemben ellenálló anyagból kell kialakítani, melynek 
a gyártója deklarálja a hőszigetelési tulajdonságokat a várható vízterhelés mellett. Kis vízfelszívó képességű anyagok 
felelnek meg erre a célra. 

Az aljzat elégséges keménységének biztosítása érdekében – ami egyebek mellett szükséges a vízszigetelő 
tetőlemezek megfelelő illesztéséhez – a hőszigetelő lemezek meg kell, hogy feleljenek a következő 
követelményeknek: 

 A nyomószilárdság 10%-os összenyomódásnál az EN 826 alapján ≥ 0,06 N/mm
2
 (60 kPa). Ez a 

követelmény a homogén anyagokra, ill. a többrétegű vagy kompozit termékek felső rétegére vonatkozik. 

 Az EN 12430 alapján ≥ 500 N pontszerű terhelésnél 5 mm-es a deformáció. 

3.5 Védő- és elválasztóréteg 

A védő- és elválasztórétegek a vízszigetelés mechanikus védelmére és más rétegektől való elkülönítésére szolgálnak, 
amennyiben fennáll a veszélye, hogy közvetlen érintkezés esetén a rétegek kedvezőtlen hatással lehetnek egymásra. 

Az integrált nemszőtt textília nélküli FATRAFOL fóliából készült vízszigetelő réteget minden típusú aljzattól teljes 
felületen el kell választani legalább 300 g/m

2
 négyzetmétersúlyú nemszőtt textíliával. 

Kivételt csupán a következő aljzatszerkezetek képeznek, ahol másféle elválasztóréteget kell használni, vagy 
egyáltalán nincs szükség elválasztórétegre:  
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- Deszkából készült faaljzat esetén legalább 500 g/m
2
 négyzetmétersúlyú nemszőtt textíliát kell 

használni. 
- A habosított vagy extrudált PS-ből készült aljzatokat legalább 120 g/m² négyzetmétersúlyú üvegfátyollal 

kell elválasztani, amennyiben a tetőhéjazat legfelső, fedetlen rétegét PVC-P  lemez alkotja. *) 
- A habosított vagy extrudált PS-ből készült aljzatokat legalább 200 g/m² négyzetmétersúlyú nemszőtt 

textíliával kell leválasztani, amennyiben a PVC-P fóliából készült vízszigetelő réteget további rétegek 
védik. Ebben az esetben is használható azonban 120 g/m

2
 négyzetmétersúlyú üvegfátyol. *) 

- Az ásványi szálakból, könnyített poliuretánból vagy PIR-ből készült kemény hőszigetelő tetőlemezekből 
kialakított aljzatokat nem kell védő- és elválasztóréteggel ellátni, a  lemez közvetlenül a hőszigetelésre 
kerül. 

*) TPO-lemeznél nincs szükség elválasztásra 

3.6 Fő vízszigetelő réteg 

A fő vízszigetelő réteg olyan vízzáró szerkezet, amely az épület tervezési állapotában meggátolja az eső-, technikai és 
technológiai víz bejutását a tetőbe vagy az tető alá. A szerkezet vagy annak egy része domináns vízszigetelő funkciót 
tölt be a tetőhéjazatban. 

           

A réteg elhelyezését a tetőszerkezet üzemi követelményei határozzák meg; fordított rétegsorrend esetén tanácsos a 
vízszigetelés feletti rétegeket leszerelhető módon megoldani, lehető téve a vízszigetelés javítását, karbantartását vagy 
cseréjét. 

A fő vízszigetelő réteget a hidrofizikai terhelés, a kivitelezés technológiai folyamata, valamint a javítási 
hozzáférhetőség alapján kell megtervezni. Tanácsos figyelembe venni a megbízhatóság, a tartósság és a 
kivitelezhetőség követelményét. A vízszigetelő réteg rögzítőelemeinek kiválasztásakor szem előtt kell tartani a 
szükséges teherbíró képesség biztosítását a tető élettartamán át. 

A FATRAFOL-S rendszerből kialakított fő vízszigetelő réteg nulla hajlásszögben is használható. Bár az állóvíznek és a 
tócsaképződésnek a szigetelésen nincs kedvezőtlen hatása a FATRAFOL vízszigetelő lemezek műszaki 
paramétereire és a vízszigetelés élettartamára, épülettervezési megfontolásból javasolt biztosítani a szigetelés 
lejtését. A javasolt hajlásszög a tetőszerkezet használatának módjától függ (lásd ČSN 73 1901). 

FATRAFOL-S rendszerben a fő vízszigetelő réteget általában egy réteg adott típusú tetőlemez alkotja. 

3.6.1 A fő vízszigetelő réteg megfelelő lemeztípusának meghatározása 

A PVC-P és TPO-bázisú vízszigetelő lemezekat gyártó Fatra, a.s., Napajedla vállalat 5 féle PVC-P és 3 féle TPO 
vízszigetelő lemezt készít a FATRAFOL-S rendszerhez. Az egyes lemezek alkalmasságát a fő vízszigetelő rétegként 
történő használatra a műszaki specifikációik határozzák meg. Az adott célnak legmegfelelőbb  lemez kiválasztásához 
itt talál segítséget:  

7. táblázat 

A felső szigetelést alkotó vízszigetelő fóliának el kell viselnie az UV-sugárzást; a részlegesen UV-álló lemezekat úgy 
kell beépíteni, hogy az élettartamuk során ne érje őket sem közvetlen, sem visszavert napsugárzás. Az UV-
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sugárzással szembeni védelemről az építés idején is gondoskodni kell, az időjárási hatásokkal szemben csak 
kismértékben ellenálló anyagok beépítésekor figyelembe kell venni a gyártó által meghatározott időkorlátokat. 

A tető tűzbiztonsági tervezése függ attól, hogy teherhordó vagy nem teherhordó tetőszerkezetről van-e szó. 
Teherhordó tetőszerkezet esetében meg van határozva a szükséges tűzállósági fokozat a konkrét 
szerkezetrésztípushoz (DP1, DP2 vagy DP3). A nem teherhordó szerkezeteknél a tűzállósági fokozat nincs 
meghatározva, a továbbiakban foglaltakat kell figyelembe venni. 

Tűzveszélyes helyen a tetőhéjazat felépítése meg kell, hogy feleljen a külső tűz hatásának kitett tetők BROOF(t3) 
viselkedési osztályának; nem tűzveszélyes helyen a BROOF(t1) a szükséges viselkedési osztály.  

                    

A  lemez kiválasztásában szerepet játszó számos tényező közé tartozhat a felületi hőmérséklet. Ez a  lemez színétől 
és felületének szerkezetétől, valamint az aljzatrétegek hővezetésétől függ. Ha a  lemez sötét színű, a szigetelés 
felületi hőmérséklete akár 85 °C-ra is emelkedhet – ezt figyelembe kell venni a hőszigetelő anyag kiválasztásakor. A 
világos színű lemezek ezzel szemben visszaverik a napfényt; bizonyos típusú fotovoltaikus panelek esetében is 
ilyenek használatosak. 

Eső vagy hóolvadás esetén lapostetőkön, valamint a tetők védő- és üzemi rétegeiben hidrosztatikus nyomást kifejtő 
vízréteg alakul ki. Az ilyen terhelés elviseléséhez legalább 1,5 mm vastagságú  lemez szükséges (a ČSN P 73 0606 
ajánlása). 

További kritérium a vízszigetelő  lemez típusának kiválasztásához a várható korróziós terhelés és az 
anyagkölcsönhatás. A tető korróziós terhelését főként vegyi, hőmérsékleti, biológiai, elektromágneses vagy légköri 
hatások, az épület környezete, valamint az épületben folyó tevékenység és a benti környezet okozza. Fokozott 
mértékben hat a terhelés azokon a helyeken, ahol a szigetelésen tócsák képződnek. Bizonyos esetekben az 
összefüggő vízréteg kedvező hatással lehet a lemezes szigetelés élettartamára, mivel képes elnyelni a melegítő 
sugárzást és visszaverni az UV-sugárzást. Gyakorlati okokból azonban javasolt elvezetni a vizet a tetőhéjazatról. 

Az anyagok kölcsönhatásának tipikus példája a polisztirolhab és a PVC-P  lemez érintkezése. Megfelelő elválasztás 
nélkül mindkét anyag élettartama jelentősen lerövidülhet. 

7. táblázat: A FATRAFOL vízszigetelő tetőlemezek lehetséges felhasználása 

Tetőrendszer típusa/ 
vízszigetelő  lemez 
fajtája 

Nem védett, az időjárás hatásainak kitett 
lemez 

Terhelő- vagy üzemi réteggel 
védett lemez 

Előnyös alkalmazás 
mechanikus rögzítés 

ragasztás 
leterhelés 

kaviccsal vagy 
burkolólappal 

vegetációs 
rétegekkel 

tűzveszélyes 
helyen 

nem 
tűzveszélyes 

helyen 

FATRAFOL 807 – + + + – – bitumenes tető felújítása 

FATRAFOL 807 AA + + + + – – 
bitumenes tető felújítása 
tűzveszélyes helyen 

FATRAFOL 807/V – – + + – – ragasztott rendszerek 

FATRAFOL 810 
FATRAFOL 810/V + + + – + 

*)
 + 

*)
 

standard tetők mechanikus 
rögzítésű szigeteléssel 

FATRAFOL 810 AA 

FATRAFOL 810/V AA 
+ + + – – – tűzveszélyes tetőszakaszok 

FATRAFOL 814 – + + – – – 
erkélyek, teraszok felső 
járórétege 

FATRAFOL 818/V – – – + + + zöldtetők 

FATRAFOL 818/V-UV – – – + + + 
terhelő- vagy üzemi réteggel 
rendelkező tetők 

EKOPLAN 819 – + – – – ideiglenes vízszigetelés 

FATRAFOL P 916 – + + – – – 
tetők mechanikus rögzítésű 
szigeteléssel 
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 + +   fő felhasználási mód + alkalmas – nem alkalmas  

*)
 javasolt a gyártóval konzultálni a konkrét felhasználásra való alkalmasságot illetően 

3.6.2 A vízszigetelés stabilizálása 

3.6.2.1 A tetőszigetelés biztosítása belső erőhatások ellen 

Valamennyi lágyított PVC- és TPO-fóliára jellemző a méretváltozás, amely a hőhatás és kitettség időtartamának 
függvénye. E jelenség okai a gyártási technológiában, a hőtágulásban és a  lemez anyagának hosszú távú szerkezeti 
változásaiban keresendők. 

A  lemez mérete a felhasználás egész ideje alatt változik, a legnagyobb méretváltozások (főképpen zsugorodás) 
azonban mindjárt a szorosan feltekercselt lemez kigurítása után és a lazán fektetett  lemez első, napsugárzás vagy 
egyéb hőhatás általi felmelegedésekor következnek be. Az említett okok miatt a lemezlemezeket a tetőn kigurítás után 
ajánlott egy bizonyos ideig lazán fektetve kell hagyni, rögzítés és összekapcsolás nélkül. Meleg, napsütéses időben 
ehhez néhány perc is elég, más időjárási viszonyoknál körülbelül fél óra szükséges. 

A további belső erőhatások ellen a lemezes szigetelést a szegélye mentén vagy a határolószerkezet tövében a 
megadott módszerrel a szilárd aljzatszerkezethez kell rögzíteni. Rögzíteni kell továbbá a lemezt a tetőhajlatokban, a 
vápa- és attikacsatornák kiképzésekor, a felépítmények lábazata és a tetőhéjazat valamennyi áttörése körül, továbbá 
azokon a helyeken, ahol a  lemez zsugorodása kedvezőtlen hatással lenne a szigetelés stabilitására (lekerekítések és 
„trambulinok” alakulhatnak ki). Rögzíteni kell abban az esetben is, ha a tetőszigetelő réteg fölé stabilizáló-, védő- vagy 
üzemi réteg, illetve vegetációs rétegek kerülnek, mivel ebben az esetben a  lemez teljesen szabadon fekszik két 
védőréteg között, amelyeknek kicsi az ellenállásuk a  lemez belső erők miatti megcsúszása ellen. Hagyományos 
rétegsorrendű tetőn a mechanikusan rögzített vízszigetelő  lemez utózsugorodása kedvező hatással lehet a tető külső 
felületének síkságára, mivel így kisimulnak a vízszigetelő  lemez lerakásakor általában nem teljesen kiküszöbölhető 
hullámok. 

Statikai szempontból a méretváltozás a  lemez belsejében ható erők következménye, amelyek a kigurítás síkjának 
minden irányában hatnak, de eltérő intenzitással. A keletkező feszültség nagysága a szigetelés egyes pontjain függ a 
szigetelt felület méretétől és alakjától, valamint a szilárd pontok (rögzítőelemek, felépítmények, áttörések, összefolyók 
stb.) elhelyezkedésétől. Épp ezért a rögzítőelemek terhelése a tetőhéjazat szerkezetében lehetőleg olyan legyen, ami 
garantálja a keletkező erők jobb átadását – vagyis húzás szükséges, nem hajlítás. A rögzítőelemek nincsenek 
felkészítve a hajlításra. 

Ezeknek a követelményeknek lemezbádog fogó lécelemek felhasználásával lehet eleget tenni, amelyekhez a  lemez 
homogén hegesztéssel csatlakoztatható. A lemezbádog fogóelemek alapvető alakjait az 5. táblázat ismerteti. A 
fogóelemet 1 méterenként legalább 4 rögzítőelemmel kell rögzíteni. Ezek az aljzat típusától függően lehetnek 
szegecsek, tiplik, csavarok stb. A szomszédos rögzítőelemek tengelytávolsága soha nem lehet kisebb, mint 150 mm. 
Nagyobb szétterített szélességű fogóelemeknél a rögzítőelemeket két sorban, „cikcakkban” kell elhelyezni. A fogó 
szegélyelemek rögzítése nincs beleszámítva a rögzítőelemek teljes tervezett számába a lemezes szigetelés külső 
erőhatásokkal szembeni rögzítéséhez. 

A fogó lécelemek elhelyezésénél biztosítani kell a hosszirányú dilatációt. A dilatációs szakasz maximális hossza a 
ČSN 73 3610 alapján 6 m. Lemezbádog elemek alkalmazása esetén a hagyományos bádogozási kötések és 
dilatációs igazítások használata kizárt. 

Valamennyi mechanikus rögzítésre való PVC-P lemezt és a FATRAFOL P 916 lemezt a soros elemekkel történő 
rögzítés mellett a tetőhéj felületén is stabilizálni kell a belső erők hatásával szemben, m²-enként legalább 2 
pontrögzítő elemmel. 

FATRAFOL P 918 – + – + + + + 
terhelőréteggel rendelkező 
tetők és zöldtetők 

FATRAFOL P 918/SG-PV – + + – + + fotovoltaikus tetők 



 84. oldal FATRAFOL-S Tetők vízszigetelése 
 

 

 

 
08/2012 

 
 

                                     

3.6.2.2 A tetőszigetelés biztosítása külső erőhatások ellen 

A tetőszigetelésre ható külső erők közül legjelentősebb a szél szívónyomása (szélszívás). A szélszívás erőssége függ 
az épület helyétől (hegyrajz, szomszédos szerkezetek magassága, épületek és akadályok sűrűsége és elrendezése), 
a terep típusától, a tető referenciamagasságától a terep felett, a tető alakjától és hajlásszögétől, a referencia-
szélsebességtől és további tényezőktől; a tető különböző pontjain eltérő a terhelés. A szélszívás kedvezőtlen 
hatásainak kiküszöbölésére a tetőszigetelést stabilizáló-, üzemi vagy vegetációs rétegekkel, megfelelő tömörségű és 
tömegű aljzathoz történő mechanikus rögzítéssel, ragasztással vagy vákuumos rögzítőrendszerrel kell rögzíteni. 

    

A tetőhéjazat biztosításának lehetőségeit a tetőszívás kedvezőtlen hatásaival szemben behatárolja elsősorban a 
tetőszerkezet típusa, valamint a teherhordó és az aljzatréteg anyaga. A tetőhéjazat egyes területeire ható szélterhelés 
nagysága meghatározható statikai számítással, a rögzítés tervének kiértékelésével, majd ennek alapján a rögzítési 
terv megfelelő jogosultságokkal rendelkező statikus tervező általi kidolgozásával. A számítás menetét a következő 
szabvány határozza meg: ČSN EN 1991-1-4 A tartószerkezeteket érő hatások – 1-4. rész: Általános hatások. 
Szélhatás. A tetőszigetelés rögzítését és stabilizálását a számított értékek alapján kell tervezni és kivitelezni. 
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                  2. ábra: A tetőfelület felosztása eltérő szélterhelésű területekre 

A különböző szélhatású területek megállapítása lapostetők esetében a ČSN EN 1991-1-4 a tető négy alapvető részre 
osztását jelenti – lásd                   2. ábra. Akkor beszélünk lapostetőről, ha az α hajlásszög a  |-5° ≤ α ≤ +5°| 
intervallumba esik. Más alakú tetőknél (konzolos, nyereg- és kontytető, esetleg íves tető vagy kupola) a szélhatások 
területeit a fenti szabvány alapján kell meghatározni. 

3.6.2.2.1 A stabilizáló intézkedések méretezésének egyszerűsített menete 

Lapostetős magasépítés esetében, ahol a tetőnek a környező terep szintje feletti referenciamagassága legalább 30 m, 
bizonyos megkötésekkel alkalmazható az alábbi egyszerűsített eljárás a feltétlenül szükséges stabilizációs 
intézkedések dimenzionálásra (700 m tengerszint feletti magasság, nyitott terep, nem védett különálló épület): 

1) A referencia-tetőfelületet a szélterhelés alapján három részre osztjuk: 

a) peremterület: a tető szegélye menti sáv (a sarokterületek kivételével), melynek szélessége a tizedrésze a 
kisebb méretnek a következők közül: az épület szélirányra merőleges alaprajzi oldalának hossza, illetve az 
épületmagasság kétszerese 

b) sarokterület: a peremsáv határolja be az a) alapján; az épület sarkától számított hossza a negyedrésze a 
kisebb méretnek a következők közül: az épület szélirányra merőleges alaprajzi oldalának hossza, illetve az 
épületmagasság kétszerese 

c) középterület: a perem- és sarokterületen kívüli rész 

A tető felosztását a 3. ábra, a méretek kiszámítását a 8. táblázat szemlélteti.  

8. táblázat: A perem- és sarokterületek méreteinek meghatározása 

A perem- és sarokterületek méretei a  2·h a  2·h b  2·h b  2·h 

sa – a peremsáv szélessége az épület rövidebb 
oldalán 

a/10 h/5 - - 

sb – a peremsáv szélessége az épület hosszabb 
oldalán 

- - b/10 h/5 

da – a sarokterület hossza az épület rövidebb oldalán a/4 h/2 - - 

db – a sarokterület hossza az épület hosszabb 
oldalán 

- - b/4 h/2 

a – az épület rövidebb alaprajzi mérete 



 86. oldal FATRAFOL-S Tetők vízszigetelése 
 

 

 

 
08/2012 

 
 

b – az épület hosszabb alaprajzi mérete 
h – az épület magassága (ha domboldalban áll, a nagyobb méret számít) 
 

 

3. ábra: Lapostető felosztása a szélterhelés alapján 

Tabulka 9 

9. táblázat: A szélszívás tetőfelületre ható irányadó értékei 

A tető magassága A szél nyomása a tető adott területén [N.m
-2

] 

a terepszint felett [m] középterület peremterület sarokterület 

max. 10 -440 -1 100 -1 650 

max. 20 -530 -1 320 -1 980 

max. 30 -590 -1 460 -2 190 

2) A 10. táblázat irányadó értékekkel szolgál a megállapított szélnyomás kiküszöböléséhez és a kiválasztott 
stabilizálási módhoz a referenciatető egyes szélterhelési területein (a leírást és a korlátozó tényezőket lásd a 
3.6.2.2.2. és a 3.6.2.2.3. fejezetben). 

10. táblázat: Stabilizációs intézkedések egyszerűsített méretezése legfeljebb 30 m magas épületeknél 

A tetőfelület 
magassága a 

környező terep 
szintje felett 

Méretezés a tetőfelület adott részére 

középterület peremterület sarokterület 

Mechanikus rögzítéssel stabilizált tetőszigetelés *) 

max. 10 m
 

2 db.m
-2  

**) 5 db.m
-2

 7 db.m
-2

 

max. 20 m 2 db.m
-2  

**) 5 db.m
-2

 8 db.m
-2

 

max. 30 m 2 db.m
-2  

**) 6 db.m
-2

 9 db.m
-2

 

Terhelőréteggel stabilizált tetőszigetelés 

max. 10 m 66 kg.m
-2

 165 kg.m
-2

 248 kg.m
-2

 

max. 20 m 80 kg.m
-2

 198 kg.m
-2

 297 kg.m
-2

 

max. 30 m 89 kg.m
-2

 219 kg.m
-2

 329 kg.m
-2

 

Ragasztással stabilizált tetőszigetelés (csak FATRAFOL 807 és 807/V esetén) 
***)

 

0–30 m 200 g.m
-2

 400 g.m
-2

 600 g.m
-2

 

*) A rögzítőelemek száma mechanikus rögzítésnél akkor érvényes, ha szakítóvizsgálattal megállapították az egyes rögzítőelemek 1000 
N feletti kihúzási erejét. Ez az érték a rögzítőelem 400 N erővel történő dinamikus terhelésének felel meg. 
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**) 1300 mm széles  lemez használata esetén az egy sort alkotó rögzítőelemek maximális tengelytávolsága 417 mm, 2000 (2050) mm 
széles  lemez esetében ez az érték 263 mm (256) mm.  

***) 
Az értékek a PUK PU-ragasztóra érvényesek. A ragasztó mennyiségét az egyes területeken a gyártó határozza meg a termék 

adatlapján. 

3.6.2.2.2 Tetőszigetelés stabilizálása mechanikus rögzítéssel 

Amennyiben a tetőszerkezet típusa, valamint a tetőhéjazat rétegeinek elrendezése és minősége lehetővé teszi a 
stabilizálóréteg nélküli tetőszigetelés (lásd 3.6.2.2.3. fejezet) mechanikus rögzítéssel történő biztosítását a külső 
erőkkel szemben, akkor a FATRAFOL-S rendszerben ez a stabilizálási mód tekintendő elsődlegesnek!! 

Minden kivitelezés anyag- és szerelési előkészítéséhez idejekorán gondoskodni kell az adott rögzítési réteg 
állapotának és helyzetének szakszerű, hiteles és garantált dokumentációjáról. Új épületek esetén ez rendszerint egy 
egyértelmű és világos adat a tervdokumentáció rajzokat tartalmazó részében vagy kiegészítő írásos adat a műszaki 
leírásban. Mindazonáltal tanácsos jóval a szerelés megkezdése előtt meggyőződni ezeknek az adatoknak a 
helyességéről. 

Meglévő objektum tető-vízszigetelő rétegének felújítása esetén feltétlenül gondoskodni kell a rögzítési réteggel 
kapcsolatos megbízható adatokról szakítóvizsgálatok végzésével. Az adatok megbízhatósága érdekében tanácsos a 
tető minden önálló részén legalább három szondázást végezni egészen a tetőhéjazat hordozórétegéig, szakszerűen 
felmérni az egyes rétegek szilárdságát és nedvességtartalmát, és húzásmérő segítségével megállapítani a tervezett 
rögzítőelemek kihúzási erejét a rögzítési rétegben. Az adott tetőrészen végzett 3 mérés eredményeképpen kapott 
kihúzási erőnek rögzítési pontonként legalább 1000 N értékűnek kell lennie, ellenkező esetben az aljzat nem alkalmas 
a mechanikus rögzítés kizárólagos használatára, így másféle vagy vegyes stabilizálási módszert kell alkalmazni. 

A tetőszigetelés mechanikus rögzítése az ajánlott rögzítőelemek segítségével történik az aljzat típusának megfelelően 
(lásd 2.3.5. fejezet). A rögzítőelemeket az adott tetőterületen a lehető legszabályosabban kell elosztani, ezzel 
biztosítva a  lemez és az aljzatréteg lehető legegyenletesebb terhelését. A rögzítőelemek a tetőn rendszerint egyenes 
sorokat alkotnak a lemezsávok szélén, illetve szükség esetén azok belső területén (ún. belső sorok). A szigetelés 
1 m

2
-ére eső rögzítőelemek számát számítással kell meghatározni, de 30 m-nél nem magasabb tetőknél kivételes 

esetben használhatók a 10. táblázat irányadó értékei. A tető középterületén 2 db/m
2
 legyen a minimális rögzítőelem-

sűrűség, abban az esetben is, ha a statikai számítás (rögzítési terv) ennél kisebb értéket határoz meg. A 4. ábra 
bemutat egy rögzítési tervet és a tető felosztását.   

Hagyományos rétegsorrendű tetőkön a víz- és hőszigetelő réteg egyidejű stabilizálásánál a rögzítőelemek 
elhelyezésének meghatározásakor a hőszigetelő elemek méretét is figyelembe kell venni. A tető középterületén, ahol 
rendszerint kisebb a rögzítőelemek sűrűsége, adott esetben külön kell rögzíteni a hőszigetelést. A rögzítési pontok 
sűrűsége a hőszigetelő elemek önálló rögzítéséhez 2 db/m². A hőszigetelő réteg stabilizálására szolgáló 
rögzítőelemek nem minősülnek statikai jelentőségű rögzítőelemnek. 

        

A vízszigetelő réteg faaljzathoz történő rögzítése esetén a rögzítőelemek sorait érdemes a teherhordó elemekhez (pl. 
szarugerendákhoz) igazítani. A dinamikus terhelés miatt nem használhatók a rögzítéshez szegek, hanem megfelelően 
méretezett és a szükséges korróziógátló kezeléssel ellátott (legalább 12 Kesternich-ciklus) facsavarokat kell 
használni.A rögzítési technikai gyártói rendszerint meghatározzák az egyes rögzítőelemekhez a szerelés módját 
(rögzítési réteg min. vastagsága, elem min. hossza, túlnyúlás az alsó felületen stb.) Faanyagból készült nagyméretű 
elemek esetén a rögzítőelem menetének 10-20 mm-rel túl kell nyúlnia a rögzítési réteg belső felületén. A 
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rögzítőelemek sorainak merőlegesen vagy ferdén kell húzódniuk a deszkázat irányához képest. Az egyes deszkák 
összterhelése nem haladhatja meg a deszka tartószerkezeti rögzítésének teherbíró képességét. 

Trapézlemezhez történő rögzítéskor a rögzítőelemek mindig a hullám felső részébe kerüljenek, legalább 150 mm-es 
távolságra egymástól. A rögzítőelem menetének 10–20 mm-rel túl kell nyúlnia a lemez belső felületén. A 
rögzítőelemek sorainak merőlegesen vagy ferdén kell húzódniuk a trapézlemez hullámainak irányához képest. 

A  lemez pontszerű rögzítéséhez legalább 40 mm-es átmérőjű kör vagy ovális alakú alátétekkel kell használni a 
rögzítőelemeket. Az alátéteknek mindig a teljes felületükkel szilárdan az aljzathoz kell szorítaniuk a vízszigetelő 
lemezt. A  lemez széle és az alátét közötti minimális távolság 10 mm. Ha a vízszigetelő réteg rögzítése puha aljzaton 
(ásványi rostlapok, EPS-, PUR-, PIR-lemezek) keresztül történik, akkor süllyesztett közepű alátéteket kell használni 
felső menetes csavarral, vagy pedig műanyag teleszkópot acélcsavarral. Az aljzatrétegek nyomószilárdsága forró 
levegős hegesztéshez legalább 60 kPa legyen. Az aljzatrétegnek összefüggőnek és megfelelő keménységűnek kell 
lennie. 

Az ún. soros rögzítés lemezbádog fogóelemekkel történik – lásd 5. táblázat. A rögzítési pontok  javasolt sűrűsége 
folyóméterenként 4 db. A lemezt végül forró levegővel hozzá kell hegeszteni az így felszerelt elemekhez. 

A mechanikus rögzítés nem bonthatja meg a vízszigetelő réteg integritását. A rögzítőelemeket ezért beszerelés után 
mindig vízzárással kell ellátni: a lemezsávok szélén a szomszédos sávval átfedve, a sávok belső részén pedig folttal 
vagy megfelelő szélességű lemezszalaggal lefedve. Félszélességű lemezsávok használatával azonban kiváltható a 
sávok belső részén történő rögzítés. Alternatív megoldásként rögzítőkorong használata is szóba jöhet: a fő felülettel 
azonos minőségű fóliából készült, 183 mm átmérőjű körgyűrűt (13-as típus) mechanikus rögzítőelemekkel előre 
rögzítik a rögzítési réteghez, majd ezekre a korongokra ragasztják rá PU-ragasztóval az egyes sávokat. Az így 
kivitelezett mechanikus rögzítésnél nem kerül sor a  lemez perforálására. 

A megfelelő jogosultságokkal rendelkező statikus tervező által kidolgozott rögzítési terv rendszerint meghatározza a 
rögzítőelemek, illetve a rögzítési sorok közötti távolságot (a  lemez szélessége alapján, figyelembe véve azt is, hogy a 
rögzítés csak a sávok szélén történik-e, vagy a belső részükön is) – az 5. ábra bemutat egy példát. Egy soron belül 
azonban a rögzítőelemek között legalább 150 mm-es távolságnak kell lennie. Amennyiben a rögzítőelemek közötti 
számított távolság kisebb, mint 150 mm, akkor a sávok közepét is rögzíteni kell, vagy keskenyebb lemezt kell 
használni. Ha a szomszédos rögzítőelemek közötti távolság kisebb 150 mm-nél, akkor a két rögzítőelem a számítás 
során egynek számít! 

       

4. ábra: Tető statikai rajza – példa 
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5. ábra: Rögzítőelemek elrendezésének terve a lemezsávokon a tető adott területén – példa 

3.6.2.2.3 Tetőszigetelés stabilizálása leterheléssel – kavics-, üzemi vagy vegetációs réteggel 

A stabilizálórétegek méretezésének irányadó értékeit a legfeljebb 30 m referenciamagasságú tetők esetében a 10. 
táblázat ismerteti. Ha a tetőhéjazat szerkezete nem teszi lehetővé a vízszigetelő réteg, illetve a stabilizálóréteg alatti 
biztonsági vízzárás működésének közvetlen ellenőrzését, akkor javasolt hibajelző rendszert tervezni vagy az 
ellenőrzést és javítást lehetővé tevő, kétrétegű rendszert használni, különösen fordított rétegsorrendű, nyilvános 
üzemű és zöldtetők esetében. 

A tetőszerkezet UV-stabilizálás nélküli vízszigetelő és egyéb szerkezeti rétegeit a tervezett élettartamuk végéig 
folyamatosan hatékony módon védeni kell az időjárás kedvezőtlen hatásaival szemben egy stabilizálóréteggel. A 
stabilizálóréteg minősége meg kell, hogy feleljen a tervezett üzemelés típusának. 

Mivel a tetőhéjazat ömlesztett anyaggal vagy szabadon lefektetett burkolólapokkal történő leterhelése nem képes 
teljes mértékben kiküszöbölni a  lemez belső erőit (zsugorodás), a jelentősebb tetőhajlásszög-váltások helyén 
feltétlenül megfelelő profilozásút lemezbádog lécelemeket kell felszerelni, és forró levegővel hozzájuk kell hegeszteni 
a lemezt. 

A tető rétegeinek stabilizálása a szél szívóhatásával szemben – az egyéb működési követelmények teljesítése mellett 
– az alábbi módszerekkel biztosítható: 

 Töltés – rendszerint 16–32 mm-es szemcseméretű nehéz osztályozott kavics (murva) használatos statikai 
számítással meghatározott vastagságban, kivételes esetben a 10. táblázat szerint. A tető perem- és 
sarokterületein a töltést javasolt beton burkolólapokkal kombinálni vagy egyéb módon stabilizálni a lemezes 
szigetelést és magát a töltést a szél szívóhatásával szemben. 6°-nál nagyobb hajlásszög esetén gondoskodni 
kell a töltés stabilizálásáról a felső réteg megszilárdításával pl. ragasztással, cementes anyag alkalmazásával 
vagy egyéb műszaki megoldással, pl. GEOCEL műanyag sejtlemez használatával. 

 Burkolólapok  

- Alátétre („száraz lerakás”) – rendszerint beton burkolólapok, 400x400x40 mm-es minimális méretben. 
A PE- vagy PP-alapú alátétek elválasztóréteg nélkül közvetlenül lerakhatók a tetőszigetelésre. A 
burkolólap-felület kívánt síkságának biztosításához javasolt szintigazító alátéteket használni. 

- Habarcságyra – a burkolólapok rendszerint erősített beton kiegyenlítőrétegre kerülnek, fagytűrő 
ragasztókittel. Az aljzatot képező kiegyenlítőréteget 2x2 méteres rácsozatban (vagy a statikai 
felmérésnek megfelelően) dilatálni kell. 
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- Szórt ágyra – a burkolólapok rendszerint legalább 20 mm-es rétegvastagságú homok- vagy 2–4 mm-
es szemcseméretű zúzottkő ágyra kerülnek. Ha az aljzatréteg összenyomható anyag (pl. ásványi 
szálakból vagy műanyaghabból készült hőszigetelő lemez), akkor a ledöngölés miatt javasolt 
vastagabb ágyat használni. 

- Elasztomer vagy műanyag – az ilyen burkolólapok általában kiszolgálófolyosók kialakítására vagy a 
vízszigetelés ideiglenes védelmének biztosítására szolgálnak. 

                 

 

 Stabilizáló betonrétegek – rendszerint dilatált beton kiegyenlítőréteg, polimerbeton vagy aszfaltbeton 
minőségben készülnek. 
A szilikátanyagokat a tetőhéjazat szerkezetének nem védett részein javasolt dilatálni és megfelelő 
ditalatációs, elválasztó- vagy drenázsréteggel elkülöníteni a szomszédos szerkezeti elemektől. 
A stabilizáló betonrétegek minimális vastagságának meghatározásakor elsősorban a tetőhéjazat egyes 
területein ható szélnyomás statikai értékelését kell figyelembe venni. Általában szilikátos szerkezet esetében 
50 mm, a stabilizálórétegek egyéb típusainál pedig 30 mm a minimális rétegvastagság. 

 Farács – a vízszigetelés faráccsal történő stabilizálása többnyire nem biztosítja a statikai számítással 
meghatározott szükséges reakcióértéket, ezért más stabilizációs módszerekkel kell kombinálni. Az anyagnak 
tartósan ellen kell állnia a biológiai korróziónak. A vízszigeteléstől megfelelő pont- vagy lécelemekkel el kell 
választani. Az elhelyezett elemek nem akadályozhatják az esővíz folyamatos elvezetését. 

 Vegetációs réteg (föld) – a vegetációs rétegek vastagságát a karbantartás tervezett módja és a kívánt 
növényfajták alapján kell meghatározni. A vegetációs réteg javasolt vastagsága extenzív karbantartáshoz 
rendszerint 80–150 mm, intenzív karbantartáshoz pedig 150–1000 mm. A vegetációs rétegek teljes 
vastagsága az alatta lévő födémszerkezet statikájától és a tervezett növények típusától függ. 

                     

A tetők perem- és sarokterületein a fő stabilizációs módszer mellett többnyire egy további, kiegészítő módszert is 
alkalmazni kell a tetőrétegeknek a szélszívás hatásával szembeni biztosításához. 

A leggyakoribb stabilizálórétegek négyzetmétersúlyának irányadó értékeit a 11. táblázat ismerteti. 
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11. táblázat: Bizonyos leterhelőrétegek sűrűségének irányadó értékei 

Stabilizálóréteg Szemcseméret 
Sűrűség, térfogatsűrűség 

[kg.m
-3

] 

Közönséges beton, burkolólapok, mozaiklap  2300 

Kerámia járólap  2000 

Nehézkavics-töltés (murva)   8–22 1800 

 16–32 1750 

Keramzit   8–16 500 

 16–22 450 

Agloporit  800 

Termőföld (tőzeg)  500 

Homok  1600 

FATRAFOL  lemez bármilyen üzemi réteggel történő stabilizálása esetén a  lemez teljes felső felületét legalább 300 
g.m

-2
 négyzetmétersúlyú, szintetikus szálból készült technikai textíliával kell védeni a mechanikus károsodás ellen. 

Műanyag alátétre lerakott beton burkolólapok esetében a textília elhagyható. 

3.6.2.2.4 Tetőszigetelés stabilizálása ragasztással 

A szigetelés ragasztással történő stabilizálását a szél szívóhatásával szemben lepením a FATRAFOL-S rendszer a 
FATRAFOL 807 és FATRAFOL 807/V  lemez használata esetén teszi lehetővé. A ragasztás egy- vagy 
többkomponensű reaktív poliuretán ragasztóval történik. Akkor érdemes a szigetelést ragasztással stabilizálni, ha a 
tetőszerkezet szigorú légmentességet igényel, ha a tetőszerkezet vízszigetelő, párazáró vagy kiegészítő vízszigetelő 
rétegeit nem szabad perforálni, vagy ha a tetőhéjazat felépítése és szerkezete nem teszi lehetővé a szigetelés 
stabilizálásának egyéb módjait. 

                      

A ragasztás kivitelezésének lehetőségei: 

 PU-ragasztóval a gyártó technológiai útmutatójában meghatározott feltételek mellett 

 Oldószermentes bitumenlakkal hidegen (csak FATRAFOL 807  lemez esetében) 

A szigetelést a tető perem- és sarokterületeinek kivételével sehol sem szabad teljes felületével ragasztani az 
aljzathoz, hanem a gyártó technológiai útmutatójában foglaltak alapján kell eljárni. 

A szigetelés ragasztásának aljzatának önmagában annyira szilárdnak kell lennie, hogy képes legyen hosszú távon 
átvinni a rá ható erőket (lásd 9. táblázat). Ha az aljzat fényvisszaverő vagy akrilbevonattal, illetve laminált vagy 
alumíniumlemezzel van ellátva, akkor a bitumenes ragasztást felületkezelésnek kell megelőznie. A ragasztásra 
szolgáló aljzatnak tisztának, száraznak, por- és olajmentesnek kell lennie, nem lehet rajta szabad vagy ragasztott 
ömlesztett anyag, nem tartó bevonat, málló vízszigetelő vagy egyéb olyan anyag, amely gyengíti a ragasztott rétegek 
tapadását. Ha a lemezt expanziós PU-ragasztóval málló bitumenre ragasztják, a ragasztó gyártója által ajánlott 
penetrációs bevonattal stabilizálni kell a felületet. 

PU-ragasztó használata esetén a ragasztót szabályos csíkokban kell felhordani, a gyártó által feltüntetett 
kiadósságnak megfelelően. 

A tetősík perem- és sarokterületein a rögzítő lécelemek nem helyettesíthetők teljes mértékben a  lemez ragasztásával 
vagy olvasztásával. Ezért minden olyan helyen szükség van ezekre az elemekre, ahol fennáll a veszélye, hogy a 
szigetelés lefejtési terhelésnek lesz kitéve – vagyis egyebek mellett a határolószerkezetek, tetőfelépítmények, 
áttörések kerületén –, lásd 3.6.2.1. fejezet. 
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3.6.2.2.5 Tetőszigetelés stabilizálása vákuumos rögzítőrendszerrel 

A vákuumos rögzítés alapját az objektum belső terétől légmentesen elválasztott tetőhéjazatban egy irányban áramló 
levegő képezi. Az üzemi vákuumot a tetőszigetelésben, túlnyomórészt a tető szegélye mentén elhelyezett 
vákuumszelepek hozzák létre. A szelepek számát és elhelyezését számítással kell meghatározni. 

Ezzel a módszerrel a FATRAFOL-S rendszer gyakorlatilag minden fóliája rögzíthető, a FATRAFOL 818/V és a 
FATRAFOL 814 kivételével. 

A tetőszigetelés ilyen módon történő stabilizálásához általában véve a légmentesen záró rétegek (monolit beton, 
eredeti légzáró bitumenszigetelés stb.) képeznek megfelelő aljzatot. A tetőhéjazat szerkezetének légmentességét 
valamennyi szegély-, lezáró- és áttötőszerkezetnek megbízhatóan biztosítania kell. Ez további légzáró réteg 
kialakításával is biztosítható; a rögzítőelemekkel nem perforált párazáró réteg légzáró funkciót is betölthet. Önálló 
légzáró réteg beépítése esetén meg kell vizsgálni ennek hatását a tető hőtechnikai tulajdonságaira. 

A hőszigetelő és elválasztórétegeket stabilizálni kell (pl. ragasztással), hogy ne módosuljon a helyük a szerkezetben. 

               

3.6.3 A vízszigetelő lemezek összekapcsolásának alapelvei 

A tetőszigetelés kialakításakor a legfontosabb művelet a vízszigetelő lemezek egyes sávjai, lemezek és soros 
lemezbádog fogó szegélylécelemek, illetve lemezek és különféle kiegészítő elemek (összefolyók, kémények stb.) 
tökéletesen vízzáró és szilárd összekapcsolása egy egységgé. Ezeket a szerkezeti kapcsolatokat kétféle 
technológiával lehet elkészíteni: 

 Forró levegős hegesztéssel – a forró levegős hegesztés az ún. fúziós hegesztésen alapul, ami a 
lemezátfedések érintkezőfelületeinek egyidejű nyomás melletti megolvasztását jelenti forró levegővel. Ez a forró 
levegő irányított áramoltatásával érhető el a hegesztőberendezés lapos fejéből, fokozatmentes 
hőfokszabályozással. A hegesztőberendezéssel egyenletesen haladunk a hegesztésre váró területek felé, 
miközben a lapos fej széle kb. 3-5 mm-rel nyúlik túl a felső  lemez szélén. Közvetlenül a lapos fej mögött gumi 
vagy telfonhenger nyomja egymáshoz a lemezek megolvasztott érintkezőfelületeit. 
Ez a lemezkapcsolási módszer -5 (PVC-P), illetve -10 °C (TPO) és +40 °C között használható, nedves aljzaton 
is. 

 

      

 

 Fűtőékes hegesztéssel – ez a módszer hasonlít a forró levegős hegesztésre, csupán annyi a különbség, hogy 
a hegesztett felületek megolvasztásához szükséges hőt a felhevített ék érintése adja át. Közvetlenül a fűtőék 
mögött nyomóhenger nyomja egymáshoz a lemezek megolvasztott érintkezőfelületeit. Ezt a kizárólag 
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automatikus hegesztőberendezések által használt rendszer jól alkalmazható a gyengébb termooxidációs 
stabilitású anyagoknál (pl. bizonyos típusú TPO-lemezeknál). 

A megfelelő munkamódszer betartása esetén mindkét technológiával olyan nyírószilárdság biztosítható a 
kapcsolatoknál, ami megfelel az adott vízszigetelő  lemez gyártó által deklarált szilárdsága legalább 80%-ának. A 
FATRAFOL lemezek kapcsolásának elsődleges módja azonban a forró levegős hegesztés. A hegesztés a sávok 
átfedéseinél történik. Kézi hegesztőberendezés használata esetén a varrat minimális szélessége 30 mm. A legtöbb 
automatikus hegesztőberendezés 40 mm széles hegesztőfejjel rendelkezik.  

A sávok mechanikus rögzítése esetén a rögzítőalátétek legalább 10 mm-es távolságra kerüljenek az alsó rögzítendő 
lemezsáv szélétől. A felső lemezsáv általi átfedés az alátét felett 10 mm-rel nagyobb legyen a varrat szélességénél – 
lásd 7. ábra. Az ovális alátéteket mindig hosszanti irányba kell fordítani, a hegesztés irányával párhuzamosan. A forró 
levegős hegesztés történhet kézi vagy automatikus hegesztőberendezéssel

1)
, betartva a jelen útmutatóban és a 

vonatkozó szabványokban foglalt előírásokat. 

               

Nulla hajlásszögű tetőszigetelés, stabilizáló- vagy üzemi réteggel, illetve vegetációs rétegekkel ellátott – „zöld-” – 
tetők, illetve olyan tetők esetében, ahol nem a szigetelés képezi a legfelső réteget, minden lemezkapcsolást utólag 
biztonsági beágyazóanyaggal kell kezelni. Egyéb típusú tetőszerkezetek esetében ez az ajánlás fakultatív.

2)
 

A varratok biztonsági beágyazóanyaggal történő kezelése előtt próbatűvel vagy egyéb igazoló módszerrel ellenőrizni 
kell a varratokat, de ez legalább 1 órával a hegesztés után történjen. A beágyazóanyagot vízszintes felületen lévő 
varrat esetén 3 mm, ferde vagy függőleges felületen 1 mm átmérőjű kifolyócsővel rendelkező PE-flakonnal hordjuk fel. 

A beágyazóanyagot használat előtt fel kell keverni, esetleg módosítani kell a sűrűségét. 

A fentieken kívül a következő esetekben javasolt a varratok kezelése biztonsági beágyazóanyaggal: 

 a részletek sík- vagy téridomok segítségével történő kialakításánál 
 T-kapcsolatok kialakításakor (kb. 150 mm hosszúságban)  

A biztonsági beágyazóanyag nem váltja ki a PU-kittel történő szigetelést – lásd Szerkezeti részletek. 
 
Megjegyzés: 

1) A FATRAFOL 807 és 807/V  lemez csak olyan hegesztőberendezésekkel hegeszthető, amelyek lehetővé teszik a hegesztést a korlátozott 
szélességű szabad peremen. 

2) A lapostetők legtöbb szerkezeti típusa besorolható a hidrofizikai vízterhelés kategóriájába (hóolvadás, kiadós eső, vákuumos vízelvezetés, a 
tető víz alá kerülése a vízelvezető elemek meghibásodása esetén stb.). 

3.6.4 A szigetelés szegélyezése 

A tetőszegély szerkezeti megoldása lehet attika, párkányzat, fal, ereszél stb. A megoldásra vonatkozó funkcionális 
követelmények: 

 A tetőszigetelés széle feltépésének megakadályozása az aljzatról a szél szívóhatása vagy a leterheletlen 
vízszigetelő réteg alá történő befújása következtében 

 A csapadékvíz bejutásának megakadályozása a szigetelés alá olyan szélsőséges körülmények esetén is, mint 
például a szél fújta eső vagy hó, a tetőt borító hó felső rétegének olvasása, a tető víz alá kerülése az 
esőelvezető csatornák szennyeződés vagy jég miatti eldugulása következtében stb. 
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 A tetőszigetelés biztosítása a vízszigetelő  lemez belső erőivel szemben 

 A vízpára folyamatos elvezetésének lehetővé tétele a tetőrétegekből 

 

A tetőszigetelés szegélyezése a rendszer alakított lemezbádog fogóelemeivel történik (208, 301, 302, 303, 501–507 
sz. részletrajz). A  lemez és e lemezbádog elemek összekapcsolására ugyanazok az alapelvek érvényesek, mint a 
lemezek összekapcsolására a tető síkjában. 

Függőleges falon a szegélyezés a körülményektől függően megoldható vagy közvetlenül a falszerkezeten a vízzáró 
réteg ezt követő levakolásával, vagy a kész vakolat felületén, tartósan rugalmas kittel tömítve. Ilyen szegélyezésnél 
figyelembe kell venni a lefolyó víz behatolásának lehetőségét a falszerkezetbe. A lemezszegélyezés felső széle 
legalább 150 mm-rel magasabban legyen a tetszőszigetelés szomszédos felületénél (303, 304, 305 sz. részletrajz). A 
vízszigetelést a nyíláskitöltés köszübén vízhatlan módon kell szegélyezni, amennyiben az 150 mm-nél kisebb 
magasságban van a szomszédos felület felett. A vízszigetelés megbízható szegélyezése érdekében a nyíláskitöltés 
küszöbének és az az alatti építési szerkezetnek megfelelő szilárdságúnak kell lennie, lehetőleg függőleges vonalat 
alkotva. Függőleges fal utólagos hőszigetelése esetén az eredeti szigeteléshez hegesztett és az új hőszigetelésen a 
fenti alapelveknek megfelelően szegélyezett további lemezsávval meg kell akadályozni a víz behatolását a 
hőszigetelés alsó részébe. 

3.6.5 Csomóponti részletek szigetelése 

Három szigetelt sík találkozásánál (sarkak és szögletek), illetve a vízszigetelés egyéb áttöréseinél az alábbi két 
eljárással alakítható ki a vízszigetelés. 

        

A háromdimenziós részletek kialakításának első fázisa a síkok kirakása megfelelő méretű sík lemezvágatokkal. Az így 
előkészített térrészlet (hullámok és feszültségek nélkül) a második fázisban a megfelelő fajtájú, vákuummal formázott 
téridom felülről történő hozzáhegesztésével fejezhető be, biztosítva a teljes részlet tökéletes vízzárását. A téridomokat 
forró levegős hegesztéssel kell az aljzatlemezhez kapcsolni, teljes felületükkel vagy teljes peremük mentén legalább 
30 mm szélességben (211, 212 sz. részletrajz). 

A tetőszigetelés kör keresztmetszetű áttöréseinek (szellőzőkémények, csövek stb.) szigeteléséhez rendszerint 
téridomok használatosak. Ezek lehetnek előre gyártott elemek (ha rendelkezésre állnak a szükséges méretben), de az 
építés helyszínén is elkészíthetők homogén tetőfóliából. Javasolt mindig legalább olyan vastagságú homogén lemezt 
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használni, amely a táblázat szerint a tényleges vízszigetelés vastagságához legközelebb álló nagyobb vastagság. 
Mindkét megoldásnál forró levegővel kell az idomot a vízszigetelő lemezhez hegeszteni. Az idom vagy a csőáttörés 
testén a következő függőleges bandázs felső peremét PVC cső esetén a csőhöz kell hegeszteni, más anyagú 
csővezetéknél pedig PU-kittel kell tömíteni és nem korrodáló szalaggal rögzíteni. 
Az ebben a fejezetben említett valamennyi vízszigetelőlemez-kapcsolatot javasolt biztonsági beágyazóanyaggal 
kezelni. 

3.6.6 Vízelvezetés a tetőszigetelésről 

A lapostető lemezes szigetelésének felületéről a csapadékvíz elvezetését külső elvezetéssel (csatorna) vagy belső 
vízelvezető elemekkel (tetőösszefolyó, vápa) lehet megoldani. A vízelvezető elemek előkészítése és méretezése a 
ČSN 73 1901 és ČSN 73 3610 („Bádogosszerkezetek tervezése”) szabvány szerint történik. A tervezéskor számolni 
kell a tető hó vagy jég okozta terhelésével a ČSN EN 1991-1-3 szabvány alapján. 

 

3.6.6.1 Vízgyűjtő vonalas vízelvezetés 

Vízgyűjtő vonalas vízelvezetés alatt függő ereszcsatorna, attikacsatorna vagy párkányon ülő csatorna segítségével 
történő vízelvezetést értünk. Ilyen vízelvezetés esetén a tetőszigetelést lemezbádog fogó szegélyelemhez hegesztve 
kell szegélyezni (503, 504, 508, 601, 602 sz. részletrajz). Nem javasolt attika- és vápacsatornákkal megoldani a tető 
vízelvezetését. 

Mindenfajta csatornánál 0,5% a minimális megengedett lejtés. Ennél kisebb hosszanti lejtés esetén szennyeződés 
halmozódhat fel a csatornában, csökkentve annak átfolyási kapacitását. 

Az objektumon kívül vagy annak fűtetlen belső terében húzódó lefolyócsövet hatékonyan védeni kell a fagytól, pl. 
temperálással. Az erre a célra szolgáló fűtőkábelek hőmérsékletének nincs kedvezőtlen hatása a tetőszigetelésre. 

A lefolyók távolsága a csatornák és vápák végétől vagy vízválasztóitól ne legyen nagyobb, mint 15 m. 

3.6.6.2 Pontszerű vízelvezetés 

               

A tetők pontszerű vízelvezetése belső összefolyókkal alapvetően az alábbi két módszerrel oldható meg: 

 PVC-P vagy TPO összefolyóval, amelyhez a tető síkjában közvetlenül hozzá kell hegeszteni a lemezt, vagy 
más anyagból készült, de integrált PVC- vagy TPO-karimával ellátott összefolyóval, melynek karimájához 
hozzáhegeszthető a  lemez (603, 604 sz. részletrajz). 

 PVC-P vagy TPO sarokösszefolyó betéttel a tető attikán keresztül történő víztelenítéséhez (605 sz. részletrajz). 
Ilyen vízelvezetésnél az attikafalon áthaladó összefolyó befagyásának veszélye miatt biztonsági túlfolyókat kell 
beépíteni. 

Belső vízelvezető elemekkel rendelkező tetőknél biztonsági okokból tanácsos legalább két különálló összefolyót 
beépíteni. Ha a tető vízelvezetése egyetlen összefolyóval van megoldva, akkor biztonsági túlfolyó beépítését 
javasoljuk a megbízhatóság növelése érdekében. 

Párazárás használata esetén javasolt kétfokozatú víznyelőket használni. 

A biztonsági vízszigetelés vízelvezetésére ugyanazok az alapelvek érvényesek, mint a fő vízszigetelő réteg esetében. 
A biztonsági vízszigetelő réteg vízelvezetését tanácsos külön csövön, de legalább külön összefolyón keresztül 
megoldani. Ez a cső egyúttal a fő vízszigetelő réteg hibáját is jelezheti (pl. átlátszó műanyag, elektronikus jelzés). 

A tető összefolyói a problémamentes kialakítás érdekében legalább 0,5 méterre legyenek a tető épületelemeitől 
(attikák, felépítmények stb.). 
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A tetőösszefolyók méretezését a Cseh Köztársaság területére vonatkozóan a 12. táblázat ismerteti. 

Az összefolyók csatlakozókarimáit vagy idomait a tető síkjában teljes kerületükkel megfelelően az aljzathoz kell 
erősíteni, vagy saját vízszigetelő réteget kell alattuk rögzíteni, ellenkező esetben a belső és külső erők hatására 
kihúzódhatnak vagy deformálódhatnak.  

A lemezt a kapcsolatok kialakításának alapelvei szerint kell csatlakoztatni. Az összefolyó környékét érdemes lejjebb 
süllyeszteni a környező területnél, hogy a teherhordó szerkezet maximális várható alakváltozása mellett is biztosítva 
legyen a folyamatos vízelvezetés a tetőfelületről. 

Ha az összefolyó befagyásának veszélye nincs elektromos fűtéssel megoldva, akkor számolni kell a vízpára 
lecsapódásának lehetőségével az összefolyó testén a tető alatti térben, és meg kell oldani az esetleges lecsapódó 
nedvesség elvezetését. Hasonló intézkedés szükséges a többhéjú tetőknél, vagy gondoskodni kell a lefolyócső 
hőszigeteléséről a szellőző- és a hőszigetelő réteg áttörésében. 

Ömlesztett anyaggal stabilizált tetőszigetelés esetén az összefolyókat védeni kell az ömlesztett anyag behordása 
ellen, más összefolyókat pedig lomb- és hulladékfogóval kell ellátni. A tetőösszefolyókat úgy kell elhelyezni és 
kialakítani, hogy könnyen ellenőrizhetők és tisztíthatók legyenek. 

Az tetőösszefolyók eldugulása esetére az attikában kialakított biztonsági túlfolyók áthaladását a tetőszigetelésen a 
víznyelőkhöz hasonlóan kell megoldani. A túlfolyó karimáját szintén jól az aljzathoz kell rögzíteni. A biztonsági túlfolyót 
a vízelvezető csatorna mellett kell elhelyezni, az attika vízszigetelésének legalacsonyabb pontjára, az előírt mértékű 
emeléssel. 

12. táblázat: Tetőösszefolyók – méretezés tetőtípusokhoz és a kívánt biztonsági tényezőhöz 

csőátmérő [mm] 
(függőleges) 

átfolyás [l/s] 
zöldtetők – vegetációs rétegek vastagsága 

egyéb tetők 
100 mm-ig 100 mm felett 

DN 70 5,7 380 m
2
 663 m

2
 190 m

2
 

DN 100 6,3 420 m
2
 700 m

2
 210 m

2
 

DN 125 9,0 600 m
2
 1000 m

2
 300 m

2
 

DN 150 10,0 667 m
2
 1110 m

2
 333 m

2
 

Megjegyzés: Ha a nagy mennyiségű víz áramlása vagy az összefolyók eldugulása következtében a víz bejutna az 
épületbe, akkor 0,5 értékű biztonsági tényezővel számolunk; a magas védelmi fokozatú épületeknél 
(kórházak, múzeumok, színházak…) 0,3 legyen a biztonsági tényező. 

3.7 Üzemi réteg 

A tető felső részén kialakított üzemi réteg(ek) jóvoltából a tető gyalogosan vagy járművel járható területként, 
tetőkertként, sportpályaként, medenceként, pihenőhelyként stb. használható. Helyi jelleggel nem járható tetőkön is 
kialakítható, a tető ellenőrzésére és karbantartására szolgáló részeken. 

 

 

1. Párazáró lemez 
2. Hőszigetelés 
3. Geotextília 
4. FATRAFOL 818 

vízszigetelő lemez 
5. Drenázsréteg (Fatradren) 
6. Hurkos paplan 
7. Fatratex geotextília 
8. Táptalaj 
9. Vegetációs réteg 

 

 

 

FATRAFOL-S rendszerben a csúszásgátló felületű FATRAFOL 814 lemezzel alakítható ki a járófelület. 

Az üzemi rétegek felületének olyan hajlásszögűnek kell lennie, hogy biztosítva legyen a csapadékvíz folyamatos 
elvezetése a vízelvezető elemekbe. 

http://www.fatrafol.cz/cz/izolacni-folie/izolace-vegetacni-vrtsvy/
http://www.fatrafol.cz/cz/izolacni-folie/izolace-vegetacni-vrtsvy/
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Különös figyelmet igényelnek az erkélyek és teraszok. Ezeken a területeken nem képződhet tócsa. 3%-nál nagyobb 
hajlásszögnél rendszerin nincs tócsaképződés. 

A további rétegekkel fedett vagy a szennyeződés eltávolítását lehetővé nem tevő vízszigetelő rétegnek gyökérállónak 
kell lennie. Zöldtetők és tetőkertek esetében ez kötelező követelmény. 

A vízszigetelő réteg feletti, egyúttal a külső erőkkel szembeni stabilizáló funkciót is betöltő üzemi rétegekkel – töltés, 
alátétre vagy szórt ágyra helyezett burkolólapok, rácsok, vasbeton lemezes rétegek, esetleg ragasztott burkolólappal, 
vegetációs rétegek növényzettel stb. – a 3.6.2.2.3. pontban foglalkozunk. 

Egyéb tervek: 

 Vasbeton vagy műanyag konténerek a föld és a növényzet számára 

 Speciális elemek árnyékoló, esztétikai vagy védőfunkcióval 

 Az említett rétegek és elemek kombinációja 
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4 A kivitelezés műszaki előkészítése 

4.1 Az előkészítéshez szükséges dokumentáció 

Megfelelő dokumentációként szolgálhat az építési terv (általában csak új építkezéseknél és teljes rekonstrukció 
esetén áll rendelkezésre) vagy a vizsgálati eredmény. 

    

A tetőszigetelés kivitelezésének előkészítéséhez a tervdokumentációból elsősorban az alábbiak szükségesek: 

 műszaki jelentés 

 a tetőszerkezet teherbírásának statikai számítása 

 tervrajzok - a tető alaprajza a tetőfelületek méreteivel és hajlásszögével 
 - a tető jellemző metszetei 
 - tetőszerkezeti megoldások részletei a vastagság megjelölésével 
 - a vízelvezetés módja 
 - a dilatáció megoldása 

 a rögzítés módja 

 tételes költségvetés árak nélkül 

 a tető üzemi megoldásának terve, beleértve a karbantartás módját 

Abban az esetben, ha az építési terv nem teljes (pl. építési engedélyeztetésre szolgál) vagy egyáltalán nem áll 
rendelkezésre, valamint felújításkor mindig meg kell vizsgálni és be kell mérni a tetőt, a részleteket meg kell beszélni a 
tervezővel és a megrendelővel, valamint szondázást és szakításvizsgálatokat kell végezni a következők 
megállapítására: 

 tetőhéj egyes rétegei, különösen a rögzítő- és a hőszigetelő réteg szerkezete, méretezése és állapota 
(hőtechnikai értékelés) 

 a tető méretei és alakja 

 a tető magassága a terepszint felett 

 a lemezbádog profilok egyes típusainak hossza 

 az attikák magassága, alakja és anyaga 

 a tetőhéjazat áttöréseinek száma és mérete, a tetőösszefolyók méretezését és a lefolyócsőhöz történő 
csatlakoztatásuk módját is beleértve 

 a lemezes szigetelés további szükséges kezelése 

 egyéb igények (áttörő szerkezetek hőszigetelése, aljzatréteg szellőztetése, vízelvezető elemek elhelyezése, 
üzemi rétegek dilatálása, hajlásszögek stb.) 

 a tető maximális terhelhetősége és a biztonsági elemek elhelyezése 

4.2 A kivitelezés előkészítése 

A kivitelezés előkészítése az alábbi feladatokat foglalja magában: 
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 a fő felületet képező vízszigetelő  lemez típusának, valamint a kiegészítő lemeztípusoknak a meghatározása és 
ennek indoklása 

 a tetőszigetelés belső és külső erőhatásokkal szembeni stabilizálási módjának meghatározása 

 az aljzattal szembeni követelmények meghatározása (lásd 3.2.1. fejezet) 

 a tetőhéjazat szerkezetének meghatározása 

 a tetőhéjazat egyes részei területének kiszámítása (az adott vagy megállapított méretek alapján) 

 fogó szegélyelemek típusának és méretének meghatározása (lásd 3.6.4. fejezet) 

 mechanikus rögzítés esetén a rögzítőelemek fajtájának, elhelyezésének és sűrűségének meghatározása (lásd 
3.6.2.2.2. fejezet) 

 a stabilizálóréteg fajtájának, vastagságábak és elhelyezésének meghatározása a tető felületén 

 a ragasztó fajtájának meghatározása az aljzatszerkezet minősége alapján; elhelyezés és grammsúly a tető 
egyes területein 

 téridomok, összefolyók és szellőzőkémények típusának és számának meghatározása (számítással) 

 a teljes anyagszükséglet meghatározása (lásd 13. táblázat.) 

 kalkuláció készítése a várható munkaigényesség, az időigényesség és a kivitelezés valamennyi releváns 
költsége alapján (a kivitelező cég tapasztalatai és a módosított 21/1990 Tt. sz. rendeletben szereplő kalkulációs 
képlet alapján), esetleg költségvetés készítése 

 

 

Minden kivitelezés előkészítési fázisának egy árajánlat a végeredménye. 
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13. táblázat: Fajlagos anyagszükségleti irányértékek 

Anyag Beépítés módja Anyagfelhasznál
ás a tető 1 m

2
-én 

Megjegyzés 

FATRAFOL lemez 50 mm-es átfedés 1,10 m
2
  

1200 és 1300 mm széles 100 mm-es átfedés 1,15 m
2
  

FATRAFOL lemez 50 mm-es átfedés 1,05 m²  

2000 és 2050 mm széles 100 mm-es átfedés 1,10 m²  

FATRAFOL lemez 50 mm-es átfedés 1,15 m
2
  

600 és 650 mm széles 100 mm-es átfedés 1,25 m
2
  

Védőtextília, 2000 mm széles 50 mm-es átfedés 1,05 m
2
  

 a felület 40%-a (sarkok) 1,00 kg  

Folyékony bitumen ragasztó a felület 20%-a (peremsáv) 0,50 kg  

 a felület 10%-a (középterület) 0,30 kg  

 sarokterület 0,60 kg 
A pontos anyagfelhasználást 

a ragasztó gyártója, ill. statikai 
számítás határozza meg. 

PU-ragasztó peremterület 0,40 kg 

 középterület 0,20 kg 

Beágyazóanyag 
az összes kapcsolat 
biztosítása (3 mm-es 

kifolyónyílás) 
0,008 kg 1 kg kb. 130 m

2
 tetőfelületre 

Pontrögzítő elemek lemezhez 
a rögzítés sűrűsége alapján a 

tető egyes területein 
(1,03(hn.Pn)/P) 

db 
lásd 10. táblázat 

Rögzítőelemek lemezbádoghoz ~5 db/fm - 
a rögzítőelemek 

tengelytávolsága általában 
20-25 cm 

Kittek a tömítés hossza szerint (0,031.d/P) kg 1 kartus kb. 13 fm-re 

d - a tömítés hossza [m] 
hn - a rögzítés sűrűsége a tető n. szakaszában [db.m

-2
] 

Pn - a tető n. szakaszának területe [m
2
] 

P - a tető területe [m
2
] 
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5 ALKALMAZÁSTECHNIKAI ELJÁRÁSOK 

5.1 A VÍZSZIGETELÉSI MUNKÁLATOK KIVITELEZÉSÉNEK KÜLSŐ FELTÉTELEI 

5.1.1 Az építési terület előkészítettsége 

Az építési területet, azaz rendszerint egy behatárolt munkaterületet a kivitelező cég felelős megbízottja (építésvezető, 
munkacsoport-vezető) veszi át a 591/2006 Tt. sz. kormányrendelet (részletes munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi követelmények az építési területeken, beleértve a befejezett teherhordó szerkezeteket, minden 
záró-, szegély- és áttörőszerkezetet, valamint az egyéb beépített elemeket) alapján az építési vállalkozó alsóbb szintű 
vagy fő építésvezetője, a beruházó műszaki felügyelője és további illetékes személyek jelenlétében. 

Az építési terület átvételekor szemrevételezéssel ellenőrizni kell az aljzatszerkezetek és az attikák kivitelezésének 
teljességét, beleértve a hajlásszögeket, a tetőbevilágításokat és a tetőhéjazat valamennyi áttörését. Különös figyelmet 
kell fordítani a tényleges kivitelezés megfelelésére az aktuális kivitelezési tervdokumentációnak és a rögzítési tervnek. 

A munkálatok megkezdésével meg kell várni, amíg az építő műszaki felügyelője átveszi az aljzatszerkezeteket. Az 
építési terület átvételét be kell vezetni az építési naplóba, feltüntetve elsősorban a következő adatokat: 

 az építési terület átvételének dátuma és ideje 

 az átadott építési terület pontos behatárolása pomocí moduláris vonalakkal (tervrajz vagy vázlat) 

 az építési vagy munkaterület állapota munkahelyi biztonság és egészségvédelem, tűzbiztonság és 
környezetvédelmi vezetési rendszer szempontjából 

 a beépített tetőbevilágítások és acél berendezéstartók száma és megfelelése az aktuális tervdokumentációnak 

 esetleges hibák és hiányosságok 

 az átadó és átvevő személy aláírása 

          

Az építési terület átvételekor tanácsos fotódokumentációt készíteni az aktuális állapotról. 

Az építési terület átvételi eljárásában főként a következők biztosítása és meghatározása szükséges: 

 anyagok tárolási helye; biztosításuk a mechanikus sérülésekkel, időjárási hatásokkal és eltulajdonítással 
szemben  

 az építési terület és a munkálatok helyének biztonságos megközelítése 

 a vízszintes és függőleges közlekedés biztonságos és gazdaságos módja 

 az anyag lerakási helye a teherhordó vagy aljzatszerkezeten, szem előtt tartva a megengedett terhelést 

 230/400 V-os villanyáram csatlakozóhelyei az érvényes előírások alapján és a fogyasztás mérése 

 a hulladékkezelés módja (szelektálás, környezetbarát ártalmatlanítás, dokumentáció)  

 szükséges intézkedések az építési renddel és a biztonsági, jogi és higiéniai előírásokkal és szabványokkal 
összhangban 

 a koordinálás módja az egyidejű és a következő építési munkálatokkal és a tetőhéjazaton folyó egyéb 
tevékenységekkel (a tetőhéjazat befejezett és még át nem vett részein folyó tevékenység figyelembevétele) 
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 tömítettségvizsgálat és a munkaminőségének ellenőrzése – az egyes részek átadása 
 

           

5.1.2 Munkafeltételek 

PVC-P lemezt csak -5 °C 
*)
, TPO-lemezt csak -10 °C feletti környezeti hőmérséklet mellett szabad lefektetni. Már +5 

°C alatti hőmérsékletnél ajánlatos a vízszigetelő lemezt kigurítás előtt a beépítés helyszínéhez minél közelebbi fűtött 
helyen temperálni. Esőben, havazásban, fagyban és erős szélben nem végezhetők munkálatok. 

A szigetelő szakemberek a lefektetett vízszigetelő fóliára csak puha talpú cipőben léphetnek, amely kizárja a  lemez 
felületének mechanikai sérülését, biztonságos, csúszásmentes járást biztosít a felületen, és teljesíti az egyéni 
védőeszközökkel szembeni biztonsági követelményeket. 

Minimumra kell csökkenteni az idegen személyek tartózkodásának lehetőségét a lefektetett fólián, és teljesen ki kell 
zárni a targoncával és egyéb járművel való közlekedést, valamint a nehéz terhek szállítását és tárolását a nem védett 
lemezfelületen. 

A személyek, építőanyagok és a tetőszigetelés befejezett részeire kerülő műszaki berendezések szállítási útvonalait – 
különösen a hagyományos rétegsorrendű, ásványi szálas kemény lemezből készült hőszigeteléssel rendelkező 
egyhéjú tetők esetében – a hőszigetelés védelmében szilárd felülettel (pl. OSB lemezekkel) kell ellátni. Hasonló 
intézkedés szükséges a műszaki berendezések beépítésének és a nehéz terhek tárolásának helyén is. 

*) FATRAFOL 814  lemez esetén +5 °C a legalacsonyabb fektetési hőmérséklet. 

5.2 Tetőszigetelés beépítésének munkamenete 

A FATRAFOL-S rendszerű tetőszigetelés beépítése a következő munkálatok elvégzéséből áll (ebben a sorrendben): 

 az aljzat szemrevételezéses ellenőrzése, adott esetben az egyenetlenségek megszüntetése és seprés  

 megfelelő párazáró réteg beépítése 

 hőszigetelő réteg lefektetése (rendszerint két rétegben, átlapolt fugákkal) 

 a hőszigetelő lemezek rögzítése az aljzathoz 

 aljzat-, védő- és elválasztórétegek lefektetése nemszőtt biocid textíliából 

 FATRANYL vagy TPO lemezbádog fogó szegélyelemek beépítése 

 FATRAFOL vízszigetelő  lemez fektetése – méretstabilizálás 

 a  lemez rögzítése az aljzathoz (mechanikusan vagy ragasztással) 

 a vízszigetelő lemezek átfedéseinek összekapcsolása (forró levegős vagy fűtőékes hegesztés) 

 a tetőszigetelés síkját áttörő szerkezeti elemek kialakítása  

 fedő záróelemek beépítése 

 a kapcsolatok kezelése biztonsági beágyazóanyaggal 

 a tetőszigetelés záróelemeinek tömítése a tetőfelépítményeken tartósan rugalmas kittel 
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Az építkezés konkrét feltételeitől függően a feltüntetett műveletek közül valamelyik elhagyható lehet, esetleg további 
műveleteket kell beiktatni: 

 a tetőszigetelés szivárgásvizsgálata (elárasztással; a varratok vákuumos próbájával – ún. buborékemissziós 
módszer az EN 1593 + A1 módosítás alapján; nagyfrekvenciás feszültséggel; színes füsttel; impedanciás 
defektoszkópiával stb.) 

 felső védőréteg kialakítása (kavicskitöltés stb.) 

 üzemi réteg kialakítása (gyalogosan vagy járművel járható, illetve egyéb speciális funkcióval rendelkező tetők) 

 tetőkert vegetációs rétegeinek kialakítása és beültetése növényekkel 

 villámhárító hálózat, tévéantennák stb felszerelése 

5.2.1 Párazáró réteg beépítése 

A párazáró rétegnek összefüggő aljzaton kell feküdnie. Ha az aljzat nem összefüggő, át kell alakítani oly módon, hogy 
a kapcsolt részeken biztosítsa az alátámasztást. 

A PE-fóliából készült párazáró réteget szabadon, rögzítés nélkül kell lefektetni az aljzatrétegre, a gyártó által ajánlott 
szélességű (rendszerint min. 100 mm) hosszanti és keresztirányú átfedésekkel. A párazáró  lemez szomszédos 
sávjait az átfedéseknél párazáró módon össze kell kapcsolni, és a lemezt az előírt szalagok segítségével 
csatlakoztatni kell minden áttörő és zárószerkezethez, illetve szerkezeti elemhez. A csatlakoztatott felületek tiszták, 
szárazak, por- és szennyeződésmentesek legyenek. 

A bitumenlemezből készült párazáró réteg általában tapadásjavító penetrációs bevonattal kezelt aljzatra kerül. A 
párazárást a gyártó által előírt módon kell csatlakoztatni az áttörő és zárószerkezetekhez, illetve szerkezeti 
elemekhez. Bitumenes lemezből készült párazárást rendszerint betonaljzaton (ahol szükséges a rögzítőelemek 
előfúrása) és ragasztott rendszerekben is szokás alkalmazni.  

A párazáró réteget legalább a hőszigetelés magasságáig fel kell hajtani az attikákra és a felépítmények lábazatára. 

Amennyiben a párazáró réteg egyidejűleg a légzáró réteg szerepét is betölti, akkor nem szabad átszúrni a tetőrétegek 
rögzítőelemeivel. 

5.2.2 Hőszigetelő réteg lefektetése 

A hőszigetelő lemezeket előkészített, megfelelő szilárdságú és síkságú, a hajlásszög tervezett vagy javasolt értékének 
megfelelő tetőaljzatra kell lefektetni. Fontos tudni, hogy az aljzat síkságának elégtelensége kedvezőtlen hatással lesz 
a tető vízszigetelő rétegének felületére (tócsaképződés veszélye). A lemezeket mindig a gyártó beépítési 
útmutatójának megfelelően kell lefektetni. 

A kemény sajtolt hőszigetelő lemezek lefektetése hézag nélkül, szorosan egymáshoz illesztve, esetleg kötéssel 
történik; a hőszigetelő lemezek bizonyos fajtái félhoronnyal kapcsolódnak egymáshoz. Egyrétegű, ásványi szálas 
szigetelés esetén a lemezeket végig azonos irányban kell lefektetni. Ha trapézlemez képezi az aljzatot, akkor javasolt 
úgy rakni a lemezeket, hogy a hosszabb élük merőleges legyen a trapézlemez profilozására. 
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Hajlás nélküli aljzatszerkezet esetében kialakítható a hajlás a hőszigetelés hajlási lemezei segítségével: ezeket a 
hőszigetelés első rétegére kell lefektetni a terv szerinti minimális vastagságban. 

A hőszigetelő lemezek két rétegben történő lefektetésekor ügyelni kell rá, hogy a fugák ne kerüljenek egymás fölé. A 
hőszigetelő réteg egyes lemezei közötti, illetve a lemezek és a szegély- vagy áttörő szerkezetek közötti, legfeljebb 
5 mm-es hézag általában nem befolyásolja a réteg hőszigetelési tulajdonságait. 

Ha a hőszigetelő lemezek stabilizálását nem oldja meg a vízszigetelő réteg tervezett rögzítése vagy terhelő-, illetve 
üzemi réteggel történő stabilizálás, akkor mechanikus rögzítéssel vagy ragasztással kell gondoskodni a lemezek 
stabilizálásáról és az aljzathoz erősítéséről. Hagyományos rétegsorrendű egyhéjú tetők esetében a hőszigetelő 
lemezeket általában önállóan rögzítik, m²-enként legalább 2 db rögzítőelemmel. Ezek a rögzítőelemek nem 
minősülnek statikai jelentőségű rögzítőelemnek, így változatlanul kötelező gondoskodni a szigetelés belső erőkkel 
szembeni védelméről (legalább 2 rögzítőelem a szigetelés minden m

2
-én). 

A habüvegből készült hőszigetelő lemezek vízfelszívó képessége nulla, viszont nem rögzíthetők mechanikusan az 
aljzathoz, és vízszigetelő réteg sem rögzíthető rajtuk keresztül mechanikusan. 

Indokolt esetben (pl. többhéjú tető vagy ragasztott rendszer) a hőszigetelő lemezeket PU-bázisú szerves ragasztóval, 
hideg bitumenlakkal, illetve adott esetben speciális öntapadós vagy könnyen felolvasztható bitumenlemezekre 
ragasztják. A ragasztás pontokban vagy sávokban történik, a ragasztó gyártója által előírt felületen (a ragasztott 
felületnek stabilitást kell biztosítania a belső erőkkel szemben). 

    

 

A hőszigetelő réteg végleges felületének – amelyre a vízszigetelés kerül – kemény és összefüggő aljzatot kell 
képeznie változatlan nyomószilárdsággal (az előírt érték min. 60 kPa), amely az aktív nyomások átviteléhez 
szükséges a sávok összekapcsolásakor. 

5.2.3 Alátét-, védő- és elválasztóréteg lefektetése 

Az alátét- és védőtextíliát, valamint az üvegfátyol paplant szabadon fektetjük le az aljzatra, legalább 50 mm széles 
hosszanti és keresztirányú átfedéssel. Az átfedésekben a textíliasávokat csupán pontokban kell összekapcsolni, forró 
levegővel és összenyomással; az üvegfátyol paplanok nem hegeszthetők, öntapadó szalaggal lehet őket 
összekapcsolni. A nemszőtt textíliából készült védőréteg átfedéseinek teljes vonalú hegesztése akkor javasolt, ha a 
vízszigetelésre védő- vagy üzemi réteg kerül, ami redősödést alakíthat ki a védőtextílián. 

Ha a védőtextília felett betonozni fognak, akkor javasolt diffúziósan nyitott fóliából (Sd ≤ 3 m) elválasztóréteget 
kialakítani a cementtej befolyásának megakadályozására. A textília darabolása (formázása) forró levegővel a 
legegyszerűbb. Az anyagokat lehetőleg mindig száraz állapotban kell beépíteni. Szeles időben a szabadon lefektetett 
textíliát ajánlatos ideiglenesen leterhelni (lemeztekercsekkel, deszkákkal stb.). Függőleges felületekre az alátét-, védő- 
és elválasztóréteget lemezbádog záró szegélyelemekkel vagy PU-ragasztóval kell rögzíteni. A ragasztás nem szabad, 
hogy kedvezőtlenül befolyásolja a réteg mikroventilációs funkcióját. 

5.2.4 Fogó szegélyelemek beépítése 

A fogó szegélyelemek beépítése – ezek különféle alakú és méretű hajlított lemezbádog profilok – rendszerint mindjárt 
az alátét- vagy elválasztótextília lefektetése után következik, ugyanis ennek a rögzítésére is szolgál a szél 
szívóhatásával szemben. Rákasírozott textil alátéttel rendelkező  lemez (FATRAFOL 807 és 807/V) használata esetén 
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a fogó szegélyelemek beépítésére általában csak a vízszigetelő  lemez vízszintes felületre történő lefektetése után 
kerül sor. 

A fogóelemeket a tető teljes szegélye (eresz, attika, ráfalazás) mentén, az aljzatsík hirtelen hajlásszög-változásainak 
helyein (vápa), az aljzat magasan fekvő pontjain és kiálló élein, a csatornák élei mentén, valamint a tetőhéjazatot 
áttörő szerkezetek túlnyomó többségének kerülete mentén kell elhelyezni. 

A rögzítés a tervezett vagy ajánlott típusú 
rögzítőelemekkel (feszítőszegecsek, csavarok, 
vakszegecsek, önmetsző és önfúró csavarok stb.) 
történik, a szomszédos rögzítőelemek közötti távolság 
nem lehet kisebb 250 mm-nél (min. rögzítési sűrűség 4 
db/m). A fogó szegélyelemek megfelelő kiválasztása és 
méretezése a kivitelező cég feladata, hacsak nem 
szerepel másként a bádogoselemek specifikációjában a 
tervdokumentációban. 

Szélesebb fogóelemek esetében két vonal mentén, 
váltakozva kell megoldani a rögzítést. Amennyiben a 
rögzítőelem és az aljzat lehetővé teszi, ezt a rögzítési 
módot kell előnyben részesíteni az egyvonalassal 
szemben. A rögzítőelemeknek mindig a tetőhéjazat 
statikailag stabil rétegébe kell nyúlniuk (beton, falazat, fa, 
trapézlemez stb.). 

A 2 m hosszú fogó szegélyelemek között legalább 2 mm-es 
hézagot kell hagyni a ČSN 73 3610 szabványnak megfelelően, 
vagy átlapolással kell rögzíteni őket, a kapcsolat egysoros 
szegecselésével. Az így összekapcsolt fogó szegélyelemek 
dilatálása a ČSN 73 3610 elírásai szerint legkésőbb 6 m után 
szükséges, a szabványnak megfelelő módon. Szükség esetén a 
bádogoselemek hossza és alakja lemezvágó ollóval módosítható, 
sarokcsiszoló nem alkalmas erre a célra. 

A fogó szegélyelemek beépítésekor figyelembe kell venni az 
épületszerkezetek dilatációs hézagját. Az objektum dilatációs 
hézagjainak helyén a lemezbádog fogó szegélyelemeket is 
dilatálni kell, a vízszintes felületeken és a függőleges 
szerkezeteken egyaránt. 

A vízszigetelő réteg szegélyezése a tető szegélye mentén meg 
kell, hogy akadályozza a szél és a szél fújta eső vagy hó 
behatolását a szigetelés alá – pl. tömítőprofil használatával. Ez 
különösen fontos a régi tetőszigetelések javítása esetén. 

A fogó szegélyelemek elhelyezése és rögzítése után az érintkezési vagy dilatációs hézagokat legalább 20 mm 
szélességű öntapadós papírszalaggal le kell ragasztani. A csatlakozásokat ezután megfelelő típusú, legalább 80 mm 
széles homogén kiegészítő lemezzel le kell fedni, és ezt a szalagot legalább forró levegővel hozzá kell hegeszteni a 
két lemezbádog elemhez, legalább 30 mm széles varrattal. Három réteg találkozásánál nagyon ügyelni kell a tökéletes 
zárás kialakítására, erősebb nyomást kell alkalmazni a hegesztett anyagokra, és lassabban kell hegeszteni. 

5.2.5 Vízszigetelő  lemez lefektetése 

A lefektetés a vízszigetelő lemezek minden típusa esetében a sáv kigurítását, megfelelő helyzetbe igazítását, az előírt 
módszerrel történő rögzítését az aljzathoz, valamint a vízhatlan kapcsolatok kialakítását foglalja magában. 

Annak biztosítása érdekében, hogy a tetőbe kizárólag hibátlan, sértetlen anyag legyen beépítve, a lefektetést mindig 
ellenőrzésnek kell megelőznie. Először ellenőrizzük a teljes csomagegység és az egyes tekercsek csomagolásának 
sértetlenségét. A lemezt kigurítjuk, a címke alapján szemrevételezéssel ellenőrizzük az alapvető paramétereket, 
például a  lemez típusát, méretét, vastagságát, tekercshosszát, majd megnézzük, nincsenek-e látható felületi 
rendellenességek az anyagon, például mechanikus sérülések, elszíneződések, egyenetlenségek, egyenességtől való 
eltérések, szegélyhullámosodás, szennyeződés stb. Komolyabb anyaghiba esetén semmiképpen nem szabad 
beépíteni a lemezt – rögzítjük a címkét, feljegyezzük az adatokat a sáv szélén lévő nyomatról, és felvesszük a 
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kapcsolatot az értékesítővel a további eljárás egyeztetésére. Ellenkező esetben a gyártó nem vállal felelősséget az 
olyan anyag beépítéséből eredő károkért, amelynek a hibái és hiányosságai már a beépítés előtt láthatók voltak. 

5.2.5.1 FATRAFOL 810, 810 AA, 810/V a 810/V AA (mechanikusan rögzített szigetelés) 

A  FATRAFOL 810, 810 AA, 810/V és 810/V AA (a továbbiakban: FATRAFOL 810) vízszigetelő  lemez felépítésével, 
műszaki paramétereivel és használati jellemzőivel a mechanikus rögzítésre szolgáló tetőlemezek alaptípusa. 

A lemezt a védő- és elválasztólemezzel teljesen lefedett aljzatra fektetjük, rendszerint a fogó szegélyelemek 
elhelyezése után. Kivételt képeznek a kemény, ásványi szálas hőszigetelő lemezekből, valamint a kemény PUR- és 
PIR-lemezekből készült aljzatok, amelyekre a  lemez közvetlenül, nemszőtt elválasztólemez nélkül is lefektethető. 

          

A sávokat hosszanti és keresztirányú átfedéssel kell lefektetni. A hosszanti átfedés szélessége a rögzítőelemek 
típusától függ, 90 mm-nél kisebb azonban nem lehet. A mechanikus rögzítés nélküli lemezsávok minimális átfedési 
szélessége 50 mm. A sávok átfedési szélességének meghatározásához felhasználhatók a lemezek színoldali 
felületén a sáv szélétől 100 mm-re található információs nyomat adatai. A vávok hossza és szélessége szükség 
esetén késsel vagy ollóval módosítható. 

A sávokat tilos szakítással kettéválasztani! Ez komoly kárt tesz az erősítőrétegben, és megváltoztatja a 
mechanikus rögzítés szilárdsági jellemzőit. 

                        

A sávok megfelelő helyzetbe igazítása után a lemezt a rögzítési terv szerint mechanikusan rögzíteni kell a tető egyes 
területeihez meghatározott típusú és számú rögzítőelemmel. 

Ha a lapostető felülete nincs 30 méternél magasabb a terepszint felett, akkor az alapvető feltételek teljesülése esetén 
használható az egyszerűsített méretezés – lásd 3.6.2.2.1. fejezet. 
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Nagy szélterhelésű épületek esetében minden egyes projekthez külön statikai számítást kell végezni a ČSN EN 1991-
1-4 „Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: Általános hatások. Szélteher” szabványnak 
megfelelően. A statikai tervhez a megfelelő rögzítőelem kiválasztása az ETAG 006 szerint létrehozott rendszer 
vizsgálatai szerint történik, amelynek alapján az európai műszaki jóváhagyást (ETA) kiadták. 

A tető középterületén 1300 és 2000 (2050) mm széles lemezsávok esetében általában csak a sávok szélére kerülnek 
rögzítőelemek.  

A tető perem- és sarokterületein, valamint azokon a helyeken, ahol a statikai terv és számítás szerint a csupán a 
sávok szélén elhelyezett rögzítőelemek nem biztosítják a szigetelés kellő stabilitását a szél szívóhatásával szemben, 
a mechanikus rögzítést ki kell egészíteni a fentiekben ismertetett módszerek valamelyikével: 

 kisebb szélességű sávok használata 

 pontszerű rögzítés a sávok közepén, majd a rögzítőelemek átlapolása 

 rögzítés előre rögzített szalagokhoz hegesztéssel vagy ragasztással 

 rögzítés rögzítőkorongokhoz hegesztéssel vagy ragasztással 

A sort alkotó rögzítőelemek közötti távolság az egyes sávszélességek és előírt rögzítési sűrűségek esetében a 6. ábra 
alapján határozható meg. 
 

  
 

6. ábra: Különböző szélességű lemezek rögzítőelemei közötti távolság az előírt rögzítési sűrűség 
függvényében 

 

5.2.5.1.1 Lemez rögzítése a sávok szélén 

A rögzítőelemeket úgy kell elhelyezni, hogy az alátét széle legalább 10 mm-re legyen a sáv szélétől. A forró levegős 
kapcsolat kialakítását a 7. ábra mutatja be. A sort alkotó rögzítőelemek minimális megengedett távolsága 150 mm, a 
maximális érték 500 mm (kivételes esetben, 280 mm hullámszélességű trapézlemeznél 560 mm). 

A rögzítőelemek egyes típusainak tényleges rögzítése az adott aljzathoz a rögzítőelem gyártójának ajánlása szerint 
történik. 

Használt rögzítőelemet tilos újból felhasználni! 
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7. ábra: FATRAFOL 810  lemez kapcsolása az aljzathoz rögzített sávszél átfedésénél 

 

5.2.5.1.2 Lemez pontszerű rögzítése a sávok közepén  

A rögzítés a sávok közepén kialakított sor formájában történik, a sávszéleken használtakkal azonos típusú 
rögzítőelemek segítségével. A rögzítőelemekre ezután kör alakú foltot vagy 160 mm széles FATRAFOL 810 
lemezszalagot kell ráhegeszteni. 

A 8. ábra a kör alakú folttal fedett beépített rögzítőelem rajza. A 2000 (2050) mm széles fóliából készült vízszigetelés 
sematikus rajzát a rögzítőelemek elrendezésével és a minimális lemezátfedésekkel a 9. ábra mutatja be. 

A beépített rögzítőelemek tengelye a sáv teljes hosszában, ill. a tetőfelület adott szakaszában egyenes sort alkosson, 
kihajlás nélkül, és a pontszerű rögzítés ovális nyomáselosztó alátéteinek tájolása is egységes legyen. A rögzítési 
vonal kitűzőzsinór és porfesték segítségével jelölhető ki. 

 

 

 
1 FATRAFOL 810 vízszigetelő lemez 
2p kör alakú folt, ø 160 mm 
4 lemezkapcsolás – forró levegős 

hegesztéssel 
6 rögzítőelem 

7 Z-01 beágyazóanyag 
11 hőszigetelő lemez  
12 párazáró lemez 
13 trapézlemez 

8. ábra: FATRAFOL 810  lemez kiegészítő pontszerű rögzítése a sávok közepén 
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1 2000 (2050) mm szélességű 

FATRAFOL 810/V vízszigetelő 
lemez 

1p FATRAFOL 810 lemezszalag 
4 lemezkapcsolás – forró levegős 

hegesztéssel 

6 rögzítőelem 
7 Z-01 beágyazóanyag 
11 hőszigetelő lemez 
12 párazáró lemez 
13 trapézlemez 

9. ábra: FATRAFOL 810  lemez rögzítése a sávok közepén, lemezszalaggal átfedve 

5.2.5.1.3 Rögzítés a  lemez alsó oldaláról, előre rögzített szalagok segítségével 

A rögzítési tervnek megfelelően a tető adott helyeire 160 mm széles FATRAFOL 810 lemezszalagokat kell rögzíteni. A 
vágott szalag kigurításának és rögzítésének különös figyelmet kell szentelni, hogy a szalag tengelye a megfelelő 
pontossággal egybeessen a rögzített lemezsáv és a rögzítőelemek tengelyével. 

 
1 2000 (2050) mm szélességű 

FATRAFOL 810/V vízszigetelő 
lemez 

2 FATRAFOL 810 lemezszalag 
3 párazáró  lemez  

4 hőszigetelő lemez 
5 lemezkapcsolás – forró levegős 

hegesztéssel 
6 FF 855 PU-ragasztó 
7 Z-01 beágyazóanyag 
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8 rögzítőelem 9 trapézlemez 

10. ábra: FATRAFOL 810/V  lemez rögzítése a sávok közepén lemezszalag segítségével 

A lemeztekercs megfelelő helyzetbe igazítása után a lemezt fokozatosan kigurítva, FF 855 (C/88) PU-ragasztóval kell 
a szalaghoz ragasztani, összefüggően a sáv teljes hosszában. A művelet végrehajtása során az aljzat és a környezet 
hőmérséklete +13 °C felett legyen. A ragasztó felhordását követő 30. és 60. másodpercben meg kell történnie a kötés 
leterhelésének. 

A sávok széleinek forró levegős hegesztéssel történő összekapcsolására a ragasztónak a kötésbe való bedolgozása 
után kerül sor. 

A 2000 mm széles fóliából készült vízszigetelés kiegészítő rögzítésének példája a 10. ábra sematikus rajzán látható. 

5.2.5.1.4 Rögzítés a  lemez alsó oldaláról, rögzítőkorongok segítségével 

Ez a rögzítési rendszer nem csupán a perem- és sarokterületek kialakításának kiegészítő módszereként használható, 
hanem akár fő rögzítési módszerként is, a teljes tetőfelületen. A rendszer előnye az egyes rögzítőelemek nagy 
teherbíró képessége, a sávok minimális, csupán a  lemez hegesztéséhez szükséges szélességű átfedése, valamint a 
rögzítőelemek által okozott perforáció elkerülése (a sűrűbb rögzítést igénylő területeken is). 

          

A 183 mm átmérőjű rögzítőkorongokat (13-as típus) megfelelő rögzítőelemek és kerek alátét segítségével kell az 
aljzatszerkezethez rögzíteni. A rögzítőelemek hosszanti sorainak tengelytávolságát a sávok szélessége alapján úgy 
kell megválasztani, hogy a sávok széle a rögzítőkorongok közepéig érjen – lásd 11. ábra. Az így beépített korongra FF 
855 (C/88) PU-ragasztóval kell a lemezt rögzíteni, a ragasztó gyártójának útmutatása alapján. 

 
 
1 FATRAFOL 810 vízszigetelő lemez 
4 lemezkapcsolás – forró levegős 

hegesztéssel 
6 rögzítőelem 
7 Z-01 beágyazóanyag 

11 hőszigetelő lemez 
12 párazáró lemez 
13 trapézlemez 
35 13-as típusú körgyűrű – 183 mm 

(rögzítőkorong) 
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37 FF 855 PU-ragasztó 

11. ábra: FATRAFOL 810  lemez kapcsolása rögzítőkorongokkal az aljzathoz rögzített sávszél 
átfedésénél 

A művelet végrehajtása során az aljzat és a környezet hőmérséklete +13 °C felett legyen. A ragasztó felhordását 
követő 30. és 60. másodpercben meg kell történnie a kötés leterhelésének. 

A sávok széleinek forró levegős hegesztéssel történő összekapcsolására a ragasztó bedolgozása után kerül sor. 

A 2000 (2050) mm széles fóliából készült vízszigetelés rögzítésének példája a 12. ábra sematikus rajzán látható. 

 

 
1 2000 (2050) mm szélességű 

FATRAFOL 810/V vízszigetelő 
lemez 

4 lemezkapcsolás – forró levegős 
hegesztéssel 

6 rögzítőelem 
7 Z-01 beágyazóanyag 

11 hőszigetelő lemez 
12 párazáró lemez 
13 trapézlemez 
35 13-as típusú körgyűrű – 183 mm 

(rögzítőkorong) 
37 FF 855 PU-ragasztó 

12. ábra: FATRAFOL 810/V  lemez rögzítése rögzítőkorongok segítségével 

5.2.5.2 FATRAFOL 807 és 807/V  lemez (ragasztott szigetelés) 

A FATRAFOL 807 és 807/V vízszigetelő lemezt közvetlenül (védő- vagy elválasztóréteg használata nélkül) az 
aljzatrétegre fektetve, megfelelő ragasztóval kell rögzíteni. Amennyiben az aljzatréteget hőszigetelő lemezek alkotják, 
ezt úgy kell rögzíteni (mechanikusan vagy ragasztással), hogy át tudja adni a szélterhelés erőit a teherhordó 
szerkezetnek. 

A FATRAFOL 807  lemez poliuretán ragasztóval vagy bitumenlakkal, melegen vagy hidegen ragasztható, de a 
ragasztás mechanikus rögzítéssel is ötvözhető. 

A FATRAFOL 807/V kizárólag expanzív poliuretán ragasztóval ragasztható az aljzathoz. 

A ragasztás módja, a feltételek, a kiadósság és a felület szükséges fedése a tető egyes részein a ragasztó típusától 
függ. A ragasztás mindig pontosan a ragasztó gyártója által előírt feltételek és eljárások alapján történjen. 

Az egyes lemezsávokat legalább 50 mm-es hosszanti átfedéssel kell lefektetni. Az átfedés a textília nélküli, szabad 
szélen történjen, ahol a két  lemez egymáshoz hegeszthető – lásd 13. ábra.  
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2 – FATRAFOL 807 (807/V) vízszigetelő lemez 
4 – lemezkapcsolás – forró levegős 

hegesztéssel 

6 – rögzítőelem 
7 – biztonsági beágyazóanyag 

13. ábra: FATRAFOL 807 (807/V) lemezek hossztoldása 

Keresztirányban a lemezekat közvetlenül egymáshoz kell illeszteni, majd FATRAFOL 804 homogén kiegészítő 
lemezzel át kell fedni az illesztést – lásd 14. ábra. 

   

 
2 – FATRAFOL 807 (807/V) vízszigetelő lemez 
2p – FATRAFOL 804 vízszigetelő lemez 

4 – lemezkapcsolás – forró levegős hegesztéssel 
7 – biztonsági beágyazóanyag 

14. ábra: FATRAFOL 807 (807/V)  lemez keresztirányú toldása 

A tető szegélye mentén, ahol a  lemez a fogó szegélyelemekhez csatlakozik, rendszerint a lemezt kell előbb 
elhelyezni. Ezt követően kerülnek a helyükre a lemezbádog fogó szegélyelemek, a lemezzel együtt rögzítve az 
aljzatszerkezethez megfelelő típusú rögzítőelemek segítségével. A részletek kialakítása FATRAFOL 804 lemezzel 
történik. 
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5.2.5.3 FATRAFOL 818/V és 818/V-UV  lemez (leterhelt szigetelés) 

Az integrált üvegfátyollal rendelkező FATRAFOL 818/V és 818/V-UV vízszigetelő fóliának kitűnő a méretállandósága 
és csak minimális mértékben zsugorodik, ami egyebek mellett lehetővé teszi a pontszerű rögzítést nem igénylő, 
szabad lefektetését a tetőfelületen. A tetősík szintje hirtelen változásainak helyén azonban így is szükséges a soros 
rögzítés a lemezbádog idomokon. Így a  lemez lefektetése után azonnal gondoskodni kell a külső erőkkel szembeni 
stabilizálásról, mégpedig megfelelő stabilizálóréteg kialakításával. 

Az időjárás közvetlen hatásaival szemben stabilizált FATRAFOL 818/V-UV  lemez akkor használatos, ha fennáll a 
veszélye, hogy a szigetelés ki lesz téve a napsugárzás hatásának. Rendszerint alátétre helyezett burkolólemezekkel 
stabilizált vagy nagyobb hajlásszögű, kavicsréteggel leterhelt tetőkről van szó. Egyéb esetekben, ha számolni lehet a 
szigetelés védettségével, akkor FATRAFOL 818/V  lemez használható. A két típus kombinálható. 

A lemezt a védő- és elválasztólemezzel teljesen lefedett, szegélye mentén lemezbádog fogóelemekkel ellátott aljzatra 
fektetjük. Kivételt képeznek a kemény, ásványi szálas hőszigetelő lemezekből, valamint a kemény PUR- és PIR-
lemezekből készült aljzatok, amelyekre a  lemez közvetlenül, nemszőtt elválasztólemez nélkül is lefektethető. A 
lemezbádog profilok rögzítésekor be kell tartani a rögzítőelemek közötti 250 mm-es maximális távolságot (legalább 4 
rögzítőelem folyóméterenként). 

A sávokat hosszanti és keresztirányú átfedéssel kell lefektetni. A hosszanti átfedés szélessége legalább 50 mm 
legyen. 

Mivel a szigetelés csak a tető szegélye mentén és a tetőfelépítmények lábazata körül van az aljzathoz rögzítve, a 
lefektetése után azonnal gondoskodni kell a stabilizálásáról a szél hatásaival szemben. Ha a lapostető felülete nincs 
30 méternél magasabb a terepszint felett, akkor az alapvető feltételek teljesülése esetén használható az 
egyszerűsített méretezés – lásd 3.6.2.2.1. fejezet. 

Nagy szélterhelésű épületek esetében minden egyes projekthez külön statikai számítást kell végezni a ČSN EN 1991-
1-4 szabványnak megfelelően. A 11. táblázatból megállapítható bizonyos leterhelőrétegek sűrűségének irányadó 
értéke. 

5.2.5.4 FATRAFOL 814 lemez(járható szigetelés) 

A FATRAFOL 814  lemez teraszok és erkélyek üzemi rétegeként szolgál. A lefektetés módja is ennek felel meg, 
nélkülözi ugyanis az átfedéseket. A lemezek szokásos lefektetése esetén az átfedéseknél nagyobb a  lemez 
vastagsága (2,5 mm), ami esőzéskor tócsaképződéshez és a csúszásgátló mintázat hatékonyságának 
csökkenéséhez vezethet a járófelületen. Továbbá, a  lemez megszokott csatlakoztatása a szegélyezőelemekhez az 
ereszél mentén akadályozhatja az esővíz folyamatos elvezetését a felületről. Épp ezért a bádogoselemet 
(csurgólemezt) tanácsos mintegy 5 mm-rel a szomszédos aljzatszerkezet szintje alá süllyeszteni (a szegély 
kimarásával kb. 150 mm szélességben, a lejtésadó réteg vagy kiegyenlítőmáz magasságának csökkentésével stb.). 
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Az üzemi réteg fóliája többféle módon is csatlakoztatható a függőleges határolószerkezetekhez (304, 305 sz. 
részletrajz). A beépítés megkezdése előtt érdemes megállapodni a részletek kialakításának módszeréről, tiszteletben 
tartva az építő elképzeléseit és igényeit. Mindkét fél által aláírt, írásos megállapodás javasolt. 

A sávok a FATRAFOL vízszigetelő lemezek standard típusaihoz hasonlóan hosszanti és keresztirányú átfedéssel is 
lefektethetők, ez a módszer azonban inkább csak járófelületek kialakítására használatos PVC-P bázisú fóliából készült 
vízszigetelő rétegen, a tetőhéjazaton elhelyezett műszaki berendezések ellenőrzése és kezelése céljából. 

Kivitelezési rajz: 

1. A FATRAFOL 814  lemez lefektetése előtt a legalább 200 g/m² négyzetmétersúlyú nemszőtt textíliából készült 
elválasztóréteggel lefedett aljzatra fel kell erősíteni a lemezbádog fogó szegélyelemeket és a rögzítőszalagokat 
(1,20 mm vastag, 215 mm széles erősített FATRAFOL 810 fóliából). A FATRAFOL 810  lemez rögzítőszalagjait a 
sávok hosszanti illesztésének tengelye mentén, valamint a keresztirányú illesztések helyén kell elhelyezni. A 
szalagok rögzítése az aljzathoz a szalagok két szélén, „cikcakkban” történik, úgy, hogy az alátétek széle legalább 
10 mm-re legyen a szalag szélétől. 

 

2. Az előkészített aljzaton elhelyezzük az első FATRAFOL 814 lemezsávot. 

 

3. A sáv teljes kerületén elvégzett hegesztés után lehelyezzük a következő FATRAFOL 814 sávot. A lemezsávokat 
ütközésig egymáshoz illesztjük, hosszanti és keresztirányú átfedés nélkül. A szomszédos sávok közötti fuga 
tömítésére szolgáló biztonsági beágyazóanyag alkalmazásának megkönnyítésére érdemes kb. 1 mm hézagot 
hagyni a sávok között. 
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4. Minden további FATRAFOL 814 lemezsávval végrehajtjuk az 1–3. lépést. A keresztirányú rögzítőszalagot 50 mm-
es átfedéssel a hosszanti alá kell helyezni, és forró levegővel össze kell őket hegeszteni. Az illesztés maximális 
síksága érdekében ajánlott a sávokat kb. 30 mm átfedéssel egymásra fektetni, és acél hidegvágóléc segítségével 
egyszerre elvágni őket. 

 

5. A teljes felület lefedését követően a FATRAFOL 814 sávok minden illesztését a lemezzel azonos színű biztonsági 
beágyazóanyaggal kell kezelni. 

 

A szigetelés részletei kialakíthatók FATRAFOL 804 lemezzel, de szükség esetén azonos színű FATRAFOL 810 
lemezzel is. A háromdimenziós részletek kialakításakor a téridomok használatának kapcsán mérlegelni kell az 
esztétikai szempontokat. Amennyiben ezeket az idomokat előre felhelyezzük, lemezbádog L talpprofilokhoz hegesztve 
őket, majd fentről rájuk hegesztjük a FATRAFOL 814 lemezt, akkor az idom sima felülete nem bontja meg a 
mintázatos felület egységét. 
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5.2.5.5 FATRAFOL P 916 és 918 SG-PV  lemez (mechanikusan rögzített szigetelés) 

A TPO-bázisú FATRAFOL P 916 és 918 SG-PV  lemez lefektetésének alapelvei ugyanazok, mint a PVC-P 
lemezeknál. A vízszigetelő lemezek bármilyen típusú aljzatra lefektethetők nemszőtt textíliából készült 
elválasztóréteg használatával, amely elsősorban mechanikus sérülésektől védi a lemezt. Ha az aljzat kemény, 
ásványi szálas hőszigetelő lemezekből, EPS-ből, XPS-ből, PUR-ból vagy PIR-ből készül, akkor nincs szükség 
elválasztórétegre. 

A  lemez lefektetését rendszerint megelőzi a TPO lemezbádog záró szegélyelemek elhelyezése. A lemezt ezekhez 
forró levegővel, legalább 30 mm széles varrattal kell hozzáhegeszteni. Ha a  lemez stabilizálása a belső és külső 
erőkkel szemben a sáv szélének mechanikus rögzítésével történik, akkor az átfedés minimális szélessége 90 mm. 

A lemezsávok kés vagy olló segítségével alakíthatók. 

A tető egyes területein használandó rögzítőelemek kiválasztása teljes mértékben a rögzítési réteg minőségétől és 
tetőszerkezeten belüli helyétől, az objektum használatának módjától, a környező építményektől, magaslatoktól és 
tájelemektől, a tetőhéjazat felépítésétől, az épület magasságától stb. függ. A statikusan számított rögzítési tervet 
előnyben kell részesíteni az empirikus alapon kidolgozott rögzítési tervvel szemben. 

A TPO polimer bázisú FATRAFOL P  lemez nem rögzíthető mechanikusan, előre rögzített szalagokra vagy 
rögzítőkorongokra ragasztva. A perem- és sarokterületeken ezért keskenyebb sávok alkalmazásával vagy 
kiegészítő rögzítéssel kell gondoskodni a nagyobb sűrűségű rögzítésről. Ettől eltekintve, a  lemez aljzathoz való 
rögzítésének módja és a rögzítőelemek sorának elrendezése a sávon azonos a PVC-P bázisú lemeznél 
ismertetettel – lásd 5.2.5.1. fejezet. 

     

5.2.5.6 FATRAFOL 918  lemez (leterhelt szigetelés) 

A FATRAFOL P 918  lemez lefektetésének alapelvei azonosak a PVC-P-ből készült FATRAFOL 818/V fóliára 
vonatkozókkal – lásd 5.2.5.3. fejezet. 

A vízszigetelő  lemez bármilyen típusú aljzatra lefektethető nemszőtt textíliából készült elválasztóréteg 
használatával, amely elsősorban mechanikus sérülésektől védi a lemezt. Ha az aljzat kemény, ásványi szálas 
hőszigetelő lemezekből, EPS-ből, XPS-ből, PUR-ból vagy PIR-ből készül, akkor nincs szükség elválasztórétegre. 

Az egyes sávokat legalább 50 mm széles hosszanti és keresztirányú átfedéssel kell lefektetni, majd a lefektetést 
követően azonnal stabilizálni kell a szél hatásával szemben a megfelelő leterhelőanyag alkalmazásával. 
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5.2.6 Tetőrészletek kialakítása 

5.2.6.1 Vízszigetelés csatlakoztatása függőleges szerkezetekhez 

A tetőhéjazatot lezáró, szegélyező és áttörő szerkezetek (attika, falfelépítmény, kiegyenlítőkamra, tetőbevilágítások 
karimája, csővezetékek stb.) függőleges részére a környeztő tetőfelülettől számított legalább 150 mm-es 
magasságban fel kell hajtani a vízszigetelő lemezt (303 sz. részletrajz). A vízszigetelés csatlakozásának fugáját nem 
terhelheti nyomást kifejtő víz, csupán a szerkezet felületén folyó víz. A vízszigetelő réteg záró- vagy 
áttörőszerkezetekre történő felhajtásának magasságát a helyi éghajlati viszonyok figyelembevételével kell 
megválasztani, számolva a hóréteg keletkezésének lehetőségével, valamint ennek dinamikus és egyéb üzemi 
hatásaival. A szigetelés felső szélét az előre elhelyezett lemezbádog fogó szegélyelemekhez kell rögzíteni forró 
levegős hegesztéssel (301, 302 sz. részletrajz). 

Kör keresztmetszetű áttörés esetében a lemezt PU-, esetleg polimerragasztóval kell felragasztani, és nem korrodáló 
szorítószalaggal kell rögzíteni a lecsúszás ellen. A szigetelés ily módon, kitteléssel és szalagos rögzítéssel történő 
csatlakoztatása a kis keresztmetszetű kör alakú áttöréseknél használható. Amennyiben fennáll a dinamikus terhelés 
lehetősége – különösen rúdelemek és csővezetékek esetében –, a vízszigetelés csatlakozásának el kell viselnie ezt a 
terhelést. A részlet megbízható kialakítása érdekében a tetőhéjazat szerkezetének az áttörés környékén kellő 
szilárdságúnak és összefüggőnek kell lennie. Az áttörő csővezetékeket és rúdelemeket rögzíteni kell a tetőhéjazat 
teherhordó szerkezetéhez vagy a rögzítési réteghez. 

A legjobb, ha az áttörő (tartó, kiegészítő és technológiai célú) rúdszerű szerkezeteket zárt profil alkotja, így 
problémamentesen megvalósítható az áthaladás, valamint a vízszigetelés csatlakoztatása a szerkezethez. Teljesen 
alkalmatlanok erre a célra a nyitott hengerelt vagy vékony falú profilok. 

            

A 40 °C-nál magasabb felületi hőmérsékletű technológiai csővezetékeket a vízszigetelés csatlakozásánál hőszigetelő 
védőelemmel kell ellátni, legalább a vízszigetelés felhajtásának magasságáig. A vízszigetelés felső széle és az áttörő 
szerkezet közötti fugát a felület adott üzemi hőmérsékletét elviselő, tartósan rugalmas kittel kell kitölteni, és az áttörő 
szerkezetre karmantyút vagy bádogos zárólemezt kell felhelyezni vízhatlan módon. 

Ha függőleges felületen a vízszigetelés a szükséges szigetelési magasságba érő lemezbádog záró szegélyelemhez 
csatlakozik, akkor a szigetelőlemezt elegendő a lemezelem vízszintes ágához csatlakoztatni, a környező tetősík 
szintjén. A lemezbádog fogó szegélyelemek és az adott épületszerkezet közötti vízszintes érintkezési fugákat mindig 
tartósan rugalmas kittel kell tömíteni a víz beszivárgásával és a szél szívóhatásával szemben. 

5.2.6.2 Átmenet a függőleges és vízszintes szigetelés között 

A függőleges és a vízszintes szigetelés közötti átmenet kialakításakor a függőleges felület fóliáját rögzített 
lemezbádog fogó szegélyelemekhez vagy közvetlenül a szomszédos vízszintes felület fóliájához kell hegeszteni forró 
levegővel a függőleges szerkezet talpánál, majd hozzá kell hegeszteni a vízszintes vízszigeteléshez. A profilok 
rögzítésének és a vízszigetelő  lemez hegesztésének módja a  lemez típusától és a tetőhéjazat szerkezetétől függ  
(401–408 sz. részletrajz). 
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5.2.6.3 Attika kialakítása és a szigetelés szegélyezése a tető síkjában 

5.2.6.3.1 Attika szegélyezése lemezbádog fogó szegélyelemekkel 

A lemezbádog fogó szegélyelemeket oldalirányú merevségük javítása érdekében két rögzítési sorban, „cikcakkban” 
kell rögzíteni. Hogy a szél ne tudjon behatolni a fogó szegélyelemek alá a csatlakozási fugán keresztül (különösen 
felújítás esetén), ezeket az elemeket a szegélyen légzőprofillal kell tömíteni (a teljes felületre kiterített textília 
segítségével biztosítani kell a bezárt nedvesség távozását). Új épületnél rendszerint elegendő, ha az elválasztóréteg 
az attikafal koronájának külső éléig nyúlik. 

        

Az attika felső külső felületének javasolt lejtése az objektum belseje felé legalább 5%, a tető vízelvezetését a 
függőleges szerkezetekhez illeszkedő külső felületükön keresztül nem biztosító fogó szegélyelemek átfedése pedig 
legalább 30 mm legyen (ČSN 73 3610). A FATRAFOL lemezt forró levegővel, legalább 30 mm-es varratszélességgel 
kell a lemezbádog fogó szegélyelemekhez hegeszteni (501, 502 sz. részletrajz). 

5.2.6.3.2 Tetőszigetelés szegélyezése az attika bádogozása alatt 

Ha az attikára horganyzott, titáncink vagy rézlemezből készült, hagyományos bádogozás kerül, illetve könnyű 
tetőhéjazatok esetében a FATRAFOL  lemez szegélyezése rendszerint rögzített lemezbádog fogó szegélyelemekhez 
hegesztve történik az attika belső felső élén (502 sz. részletrajz). Amennyiben az attika magasabb 500 mm-nél, a 
vízszigetelés szabad részét megfelelő módon rögzíteni kell az attika szerkezetéhez pontszerű vagy soros rögzítéssel, 
ragasztással vagy szegélyezéssel, mint a falszerkezeten. 

5.2.6.3.3 Szigetelés szegélyezése a tető síkjában lemezbádog csurgólemezzel 

            

A részlet kialakítása az 5.2.6.3.1. fejezetben bemutatotthoz hasonló módon történik. A részlet kialakítása előtt be kell 
építeni az ereszcsatorna-tartó kampókat. A részlet kialakítását hőszigetelés nélküli tetőn az 503 sz. részletrajz mutatja 
be. Az eresz aljzatszerkezete szegélyének átfedését a csurgólemezzel a csatorna mérete és az épületszerkezet 
alakja határozza meg, figyelembe véve az átfedett szegély terhelését pl. a hó vagy jég súlyával. A csorgólemez 
szegélyének > 30 mm-es átfedésekor javasolt a lemez szegélyét horganyzott lemezből vagy szalagacélból készült 
megfelelő összekötő léccel megtámasztani. Ha a tető vagy a csatorna szegélyén jégfalak kialakulása várható, akkor 
nagyobb átfedés javasolt a homlokzat felületén. A hegyi és hegyvidéki területeken különösen ajánlott komplex 
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megoldást alkalmazni az tetőszegélyek átfedését illetően, pl. az alsó felület elektromos vagy egyéb módon történő 
fűtésével. A lemezbádog bádogoselemek rögzítésének módját a ČSN 73 3610 alapján kell kiválasztani, olyan 
minőségű rögzítőelemekkel, amelyek tartóssága megfelel a bádogoselemek tervezett élettartamának. Tanácsos olyan 
rögzítőelemeket használni, amelyek teherbíró képességét igazolja a gyártó, vagy az építési területen 
szakítóvizsgálatokat végezni. A közvetlenül az aljzathoz történő rögzítés esetén a sort alkotó rögzítőelemek közötti 
távolság ne legyen nagyobb, mint 250 mm. 

Ömlesztett kavicsból kialakított stabilizáló-, üzemi vagy védőréteggel leterhelt vagy vegetációs rétegekkel rendelkező 
tetőn a lemezbádog csurgólemezre kavicsléctartót kell rögzíteni, majd ebbe beilleszteni a megfelelő rozsdamentesacél 
kavicslécet. Az ömlesztett anyaggal leterhelt, hőszigetelt tető ereszének kialakításának egy példája az 504 sz. 
részletrajzon látható. 

5.2.6.3.4 Tetőszigetelés szegélyezése a tető síkjában oromdeszkaszegéllyel 

A részletkialakítás főbb lépései megfelelnek az 5.2.6.3.1. fejezetben foglaltaknak. Az oromdeszkaszegélyt habosított 
PE tömítőprofilon kell elhelyezni a szél vízszigetelés alá történő behatolásának megakadályozására. Az 
oromdeszkaszegély rögzítése rendszerint két sorban, ún. „cikcakkos” módszerrel történik. Ha a falszerkezetet védeni 
kell a csapadékvíz folyásától, akkor a záró szegélyelem „z” magassága legalább 50 mm legyen a szomszédos 
tetőfelület szintje felett. 

                     

Hőszigetelt homlokzat esetében, vagy ha az oromdeszkaszegély y+z mérete ≥ 100 mm, akkor szilárdságának 
növelése érdekében az oromdeszkaszegélyt előre rögzített acél tartóelemhez kell rögzíteni (505, 506 sz. részletrajz). 
Ugyanez a helyzet, ha a homlokzat utólagos hőszigetelését tervezik. Ebben az esetben az oromdeszkaszegélynek a 
megfelelő hosszúságban (a majdani hőszigetelés vastagságával) túl kell nyúlnia a fal külső felületén. A ČSN 73 3610 
szabvány szerint a javasolt túlnyúlás x = 50 mm. 

Tető utólagos hőszigetelelésekor a szigetelés szegélyezésének egy módja az 507 sz. részletrajzon látható. 

5.2.6.4 Vápa- és attikacsatornák, süllyesztett vápák 

Vápa- és attikacsatornák, csakúgy mint süllyesztett vápák lehetőleg csak korlátozott számban forduljanak elő a tető 
szerkezetében. 
A ČSN 73 3610 szabvány szerint ezek minimális ajánlott lejtése 0,5%. Emellett gondoskodni kell arról, hogy semmi se 
akadályozza a víz folyamatos elvezetését, és ne rakódjon le tetőüledék. A csatorna optimális lejtésének 
meghatározásakor annak anyagát, valamint a csatorna-összefolyók távolságát is figyelembe kell venni. 

Téli időszakban fennáll a csatornák és elvezetőcsöveik befagyásának veszély, különösen ha ezek az objektum 
fűtetlen részein vezetnek keresztül. Épp ezért javasolt temperálni a csatornák fenekét és a lefolyócsövek megfelelő 
részeit. Ha az összefolyó és a lefolyócső temperálásáról csupán a benti levegő hőmérséklete gondoskodik majd, 
akkor számolni kell a vízpára lecsapódásával a szerkezet hideg felületein, és megfelelő építési megoldással (pl. a 
lecsapódó víz vezérelt elvezetésével, víztározó vagy hőszigetelő réteg beépítésével) meg kell előzni ennek negatív 
hatásait. 
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A vápa- és attikacsatornák, illetve süllyesztett vápák kialakításának módja alak- és méretfüggő. Ha a csatorna nem 
mélyebb 150 mm-nél, és elegendően széles (min. 300 mm), akkor egyetlen összefüggő lemezsávval megoldható a 
szigetelése. A lemezt forró levegővel az előre rögzített lemezbádog fogó szegélyelemekhez kell hegeszteni. 

Mélyebb vagy keskenyebb csatorna esetében a kialakítás szakaszosan történik, a lemezt a csatorna fenekén 
összekapcsolva (601, 602 sz. részletrajz). 

Mindkét fenti esetben lehetőség van a csatorna alakított lemezbádoggal történő kialakítására is, amelyhez a fenti 
szegélyen kapcsolható hozzá a lemez. E megoldás vízszigetelési megbízhatóságának javítása érdekében azonban 
javasolt a teljes csatornaprofilt vízszigetelő lemezzel burkolni. A csatornák egyes részeinek összekapcsolása ezután 
hasonló módon történik, mint a lemezbádog fogó szegélyelemeknél, tehát 2 mm széles, 20 mm szélességű öntapadós 
szalaggal leragasztott hézaggal a lemezek között vagy a bádogcsatorna egyes részeinek átfedésével és 
összeszegecselésével, ill. a két rész együttes rögzítésével az aljzathoz, és legalább 80 mm széles homogén 
lemezszalag hozzáhegesztésével, melyet a szegélyeken legalább 30 mm-es szélességű varrattal a lemezbádoghoz 
kell hegeszteni. A csatornák ily módon történő kialakításakor szem előtt kell tartani a bádogoselemek max. dilatációs 
hosszát a ČSN 73 3610 alapján. 

Amennyiben a csatorna méretei, elsősorban a kis szélessége nem teszi lehetővé minden illesztés minőségi vízzáró és 
szerkezetileg szilárd kialakítását, akkor individuális megközelítés szükséges, többnyire bizonyos építési módosítások 
végrehajtásával. 

5.2.6.5 Tetőösszefolyók 

A tetőösszefolyók, illetve a függőleges lefolyócsövek az aljzatszerkezet részét képezik, ezért a tetőszigetelés 
kivitelezésének megkezdése előtt kell beépíteni őket a tető vízelvezető felületének legalacsonyabb helyeire, 
figyelembe véve a tető hajlásszögét és a felület esetleges későbbi alakváltozásait terhelés hatására (hó, jég vagy 
egyéb véletlen terhelés). Az összefolyó szerkezetének lehetővé kell tennie a tetőszigetelés megbízható 
csatlakoztatását és a szivárgásmentes csatlakoztatást a lefolyócsőhöz. Amennyiben a tető szerkezeti elrendezése és 
használati módja megengedi, érdemes az összefolyót valamelyest a tető környező vízelvezető felületének szintje alá 
süllyeszteni. 

Üzemi tető esetében az összefolyó beépítésének tervezésekor figyelembe kell venni az üzemi terhelést. A 
tetőösszefolyó testét mindig rögzíteni kell a tetőszerkezethez megfelelő rögzítőelemek felhasználásával, ezzel 
biztosítva a stabilitását a hőszigetelő rétegben ható belső és külső erőkkel szemben. Az összefolyót a kerülete mentén 
legalább három helyen kell az aljzathoz rögzíteni. A tetőösszefolyók kialakítását és a vízszigetelő  lemez rögzítését a 
trapézlemezes tartószerkezethez, valamint a tetőhéjazat betonból készült teherhordó szerkezetéhez a 603 sz. 
részletrajz, a betolnaljzatú tetők szigetelésének hozzákapcsolását a tetőösszefolyóhoz pedig a 605 sz. részletrajz 
szemlélteti. 

PVC-P vagy TPO-fóliából készült tetőszigetelés esetében olyan anyagból készült tetőösszefolyó használatos, amely 
könnyen hozzáhegeszthető ezekhez a lemezekhoz; egyéb megfelelő anyagú összefolyók esetében a lemezt szabad 
karimával összeszorítják, vagy az összefolyó szerves részét képező PVC csatlakoztató körgyűrűhöz hegesztik (603 
sz. részletrajz). 
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A tetőösszefolyók beépítésekor elengedhetetlen annak szivárgásmentes csatlakoztatása a lefolyócsőhöz. Ezzel 
megelőzhető, hogy a lefolyócső eldugulása esetén a víz tetőszigetelés alá jusson, illetve hogy a csatornarendszerből 
nedves meleg levegő jusson a tető rétegeibe případně. Az összefolyó és a lefolyócső csatlakozása megbízhatóan 
tömíthető megfelelő méretű gumi tömítőgyűrűvel; nem szabványos méretű cső vagy bitumenlemezes tetőszigetelés 
felújítása esetén a tömítést rugalmas gallérral rendelkező speciális felújítási összefolyó vagy tartósan rugalmas PU-kitt 
használatával kell megoldani. 

A kialakított tetőösszefolyókat a tető rétegelrendezésének megfelelő típusú lomb- és hulladékfogóval kell ellátni. Nem 
javasolt a tetőhéjazatról az attikaszerkezeten keresztül külső lefolyócsőbe vezetni a vizet, mert a téli időszakban 
fennáll a fagyás veszélye. Ha nincs más alternatíva, az elvezetést PVC-P vagy TPO sarokösszefolyó betéttel kell 
megoldani (605 sz. részletrajz), amely rendszerint a vízelvezető csatornába torkollik. Az összefolyóbetétet 
mechanikusan kell az aljzathoz rögzíteni; a  lemez csatlakoztatása forró levegős hegesztéssel történik. Az ilyen 
megoldású vízelvezetéshez elektromosan fűtött összefolyó beépítését javasoljuk. 

5.2.6.6 Kör keresztmetszetű csőáttörések és szellőzőkémények 

5.2.6.6.1 PVC vagy TPO csőáttörés 

A tető síkját áttörő minden rúd- és csőelemet megbízhatóan a tetőhéjazat teherhordó aljzatához kell rögzíteni. A 
rögzítés módját a tervdokumentáció, statikai számítás és terv vagy az áttörőelem gyártójának ajánlása határozza meg. 
Ha nincs másként előírva, minden elemet legalább 3 rögzítőelemmel kell rögzíteni. 

A síkidomok ráhúzását lehetővé tevő csőáttörések 2,0 mm vastag FATRAFOL 804 vagy 2,0 mm vastag FATRAFOL P 
918/H fóliából készült 13-as típusú PVC-P vagy TPO körgyűrű használatával alakíthatók ki. A kör alakú nyílást a 
körgyűrű közepén ollóval akkorára kell tágítani, hogy az megfeleljen a cső külső átmérője kb. 1/2–2/3 részének. A 
körgyűrű anyagát a nyílás kerületén mindkét oldalról forró levegővel felforrósítva, a körgyűrűt ráhúzzuk az áttörő 
csőre. Így az eredetileg síkidomból térbeli gallért hozunk létre, amely szorosan körbefogja a csövet. 

Az idom vízszintes részét forró levegővel az áttörés körüli lemezhez hegesztjük (a fóliának egészen az áttörésig kell 
érnie). Javasolt a körgyűrű teljes felületét hozzáhegeszteni a fő vízszigetelő réteget alkotó lemezhez. 

Az áttörő cső függőleges részét téglalap alakú homogén lemezzel be kell burkolni, legalább 150 mm-es magasságban 
a környező tetőszigetelés szintje felett. A körbeburkolás során a lemeztéglalap alsó részét forró levegővel a gallérhoz, 
felső részét pedig az áttörő csőhöz kell hegeszteni. Végül össze kell hegeszteni a téglalap elejét és végét. Minden 
kapcsolatot biztonsági beágyazóanyaggal kell kezelni (606 sz. részletrajz). 
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Ha az áttörő csőre nem lehet fentről körgyűrűt ráhúzni (mert rögzített fej van rajta, vagy a szerkezet nem teszi 
lehetővé), akkor az áttörés kialakításához olyan átmérőjű köridomot kell használni, amellyel megbízhatóan lefedhetők 
a beépített rögzítőelemek, legalább 50 mm-es átfedéssel a kerületük körül. Homogén FATRAFOL 804 fóliából a cső 
külső átmérője kb. 1/2–2/3 részének megfelelő nyílást kivágva körgyűrűt alakítunk ki. Ezt egy helyen elvágjuk, majd 
oldalról az áttörő csőre illesztjük. A gallér kialakításához a körgyűrű belső peremét fokozatosan a cső függőleges 
felületére húzzuk és ráhegesztjük. A vágás helyét az idomon átfedéssel össze kell hegeszteni. Az áttörő cső 
függőleges részét téglalap alakú lemezvágattal kell kialakítani a fent ismertetett módon. 

5.2.6.6.2 Lemezhez nem hegeszthető anyagból készült csőáttörés 

Az áttörés kialakításakor ugyanolyan módon kell eljárni, mint a PVC-P vagy TPO anyagoknál – lásd 5.2.6.6.1. fejezet. 
A függőleges részre kerülő, homogén fóliából készült kivágat felső szélét nem korrodáló szalaggal kell rögzíteni az 
áttörő cső palástján a lecsúszás ellen, és tartósan rugalmas PU-kittel kell tömíteni (605, 608 sz. részletrajz). 
Amennyiben a részlet kittelése egyetlen tömítésként védi a tetőszerkezetet a folyó víz behatolása ellen, tanácsos a 
kittelt részeket megfelelő megoldással, pl. sapkával vagy bádogoselemből készített gallérral védeni az UV-sugárzás 
és az időjárás hatásaival szemben (607 sz. részletrajz). 

.     

5.2.6.6.3 Szellőzőkémények beépítése 

A szellőzőkéményeket úgy kell elhelyezni a tetősíkban, hogy teljesen kihasználható legyen a szellőztetőkapacitásuk. 
Éppen ezért az egyes tetősíkok nyergén és a szegélyezőszerkezetek széle mentén kell őket beépíteni a levegő minél 
jobb áramlásának biztosítása érdekében. Az elhelyezésük tervezésekor számolni kell a szellőzőnyílások hóval való 
behordásának lehetőségével. 
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A szellőzőkémények beépítésének helyén a szellőzőkémény szára minimális átmérőjének megfelelő területen a 
hőszigetelő réteg alsó felületének szintjéig el kell távolítani az eredeti tetőszigetelést, hogy a külső levegő minél 
nagyobb mértékben érintkezzen a bezárt nedvességet tartalmazó anyagokkal. Egyúttal a kialakított nyílás megfelelő 
hőszigetelő anyaggal való kitöltésével meg kell akadályozni a hideg levegő és a nedvesség behatolását a 
tetőszerkezetbe, illetve a hőhidak kialakulását. A szellőzőkémények beépítésének módját a 609 sz. (új épület) és a 
610 sz. részletrajz (felújítás hőszigeteléssel) szemlélteti. A lemezt mechanikusan, legalább 3 ponton rögzíteni kell az 
aljzathoz a szellőzőkémény körgyűrűje alatt, majd azt forró levegővel a vízszigetelő lemezhez kell hegeszteni. A 
bezárt nedvesség elvezetése szellőztetőturbinákkal is megoldható. Ezt az elemet a kör keresztmetszetű 
csőáttöréseknél ismertetett módszerrel kell kialakítani. 

5.2.6.7 Nem kör keresztmetszetű áttörések 

Az ilyen áttörések (kémények, búvónyílások, bevilágítótetők, szellőztetőcsatornák, tartószerkezetek, rúdelemek stb.) 
kialakításának módja az áttörő test szerkezetének anyagától és alakjától függ. Könnyebb a részletkialakítás, ha az 
áttörő elemnek a vízszigetelő réteg síkjában zárt alakja (kör, négyzet vagy téglalap) van. Az alak esetleges 
módosításának mérlegelésekor figyelembe kell venni azt az alapszabályt, hogy a szigetelést legalább 150 mm-es 
magasságba fel kell hajtani a környező tetőfelület szintjétől számítva. Ha fémből vagy egyéb jó hővezető anyagból 
készült tartóelem töri át az egész tetőhéjazatot (a beltér és a kültér között), akkor megfelelő építéstechnikai 
megoldással ki kell zárni a vízpára lecsapódását a felületén vagy biztosítani kell a lecsapódás megbízható 
elvezetését. 

                 

A tetőszigetelés szegélyezése a függőleges felületen kialakítható az 5.2.6.1. fejezetben foglaltak szerint falléc 
segítségével, vagy a szigetelést vízhatlan anyaggal, vízzáró módon az áttörő testhez kell csatlakoztatni – kemény 
PVC-ből készült áttörésnél a  lemez közvetlen hozzáhegesztésével az áttörő test palástjához, nem hegeszthető PVC 
vagy TPO esetében PU-kittel tömítve stb. 

A nem kör keresztmetszetű áttörések kialakítása során javasolt megfelelő építési megoldással legalább a 
tetőszigetelés felhajtásának magasságáig minél szabályosabb geometriai alakra hozni az áttörést. A környező felület 
szigetelésének közvetlenül az áttörésig kell érnie, minden esetben az aljzatszerkezethez vagy az áttörő test 
köpenyéhez rögzített lemezbádog fogó szegélyelemekkel szegélyezve, amennyiben ezt a szerkezet és az egyéb 
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szempontok lehetővé teszik. Statikai hatékonyság szempontjából a rögzítőelemek javasolt terhelési módja a 
húzóterhelés. 

5.2.6.8 A tetőfelület felosztása Novoplast profillal 

Ferde vagy meredek tető szigetelésének kivitelezésekor időnként felmerül a sima vagy profilozott bádogtető 
imitálásának igénye. Erre a célra PVC-P lemezhez Novoplast profil (1871-es, fej sz.: 2291) használható, amely a 
profilozott vagy sima tetőbádog sávok illesztéseit imitálja. 

A profilt mindig a kész tetőszigetelésre kell lefektetni, melynek minden részlete ki lett alakítva az útmutatónkban 
foglaltak szerint. A Novoplast profil 2500 mm hosszúságban készül. Mindkét oldalról rá kell hegeszteni a fóliára a 
kívánt elrendezésben. Hegesztésekor az iránytartás biztosítása érdekében acélvonalzót helyezhetünk a profil 
túloldalára, amely hegesztés közben rögzíti a profilt. A hegesztés a feladathoz igazított LEISTER-Varimat 
hegesztőautomatával gyorsabban és pontosabban végezhető. 

     

Az 1871-es Novoplast profilt mindig a lejtés irányába vagy ahhoz képest ferdén kell rögzíteni, hogy biztosítva legyen a 
csapadékvíz elvezetése a vízszigetelés felületéről. A felhegesztett profil csupán esztétikai funkciót tölt be, lemezsávok 
csatlakoztatására nem alkalmas, tilos ilyen célra használni! 

5.2.7 A tetőszigetelés védelme mechanikai sérülés ellen 

Ha a hagyományos rétegsorrendű egy- vagy többhéjú tetőn várhatóan szerelési munkák, technológiai vagy 
építőanyagok szállítása és tárolása okoz üzemi terhelést, akkor a héjazat szerkezetét a kivitelezés során úgy kell 
biztosítani, hogy az egyes rétegek védve legyenek a sérüléstől, károsodástól és tervezési jellemzőik gyengülésétől 
vagy elvesztésétől. A védelem módjáról a munkálatok megkezdése előtt meg kell állapodni, amennyiben az nincs 
meghatározva az építési tervben. Megfelelő módszer például a tetőhéjazat kivitelezésének szakaszokra osztása vagy 
a héjazat már befejezett részei védelmének biztosítása. Ha a fő vízszigetelő rétegre üzemi réteg kerül, az is csökkenti 
a tetőszigetelés sérülésének veszélyét. 
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Azokon a helyeken, ahol várható a tetőszigetelés fokozott mechanikai terhelése (villámhárító, tévéantenna és 
technológiai csővezeték tartószerkezete, tetőkijáratok, folyosók a tetőhéjazatra telepített berendezések ellenőrzésére 
és karbantartására, a tető egyéb pont- vagy felületszerű szerkezeti elemei), tanácsos a vízszigetelő lemezt ún. 
védőréteggel ellátni, ami lehet például további lemezréteg vagy nemszőtt textíliából készült elválasztóréteggel 
rendelkező kemény lemezek stb. Ezek a védőrétegek többnyire a tetőhéjazat külső tűzzel szembeni ellenállását is 
javítják.  

          

 

Megfelelő keménységű aljzaton járófelület alakítható ki (a teljes tetőfelületen vagy csak járdaszerű sávokban) alátétre 
helyezett nagyméretű beton burkolólapokból (általában 500x500x50 mm).  

Járdaszerű járófelület kialakítható a pereme mentén a kész tetőszigeteléshez hegesztett FATRAFOL 814 fóliából is. 

5.2.8 Felső védőtextília lefektetése 

Abban az esetben, ha a tetőszigetelés nem a legfelső réteget alkotja, vagyis a tető stabilizáló-, védő-, üzemi vagy 
vegetációs réteggel rendelkezik, továbbá a fordított rétegsorrendű tetők esetében az egyes rétegek teljes felületét 
nemszőtt textíliából készült elválasztó- és védőréteggel kell elválasztani bizonyos anyagok kölcsönhatása miatt, 
valamint a mechanikai sérülés kockázatának csökkentése érdekében. A célnak rendszerint megfelelnek a 200 vagy 
300 g.m

-2
 négyzetmétersúlyú textíliák, ennél nagyobb négyzetmétersúly csak abban az esetben szükséges, ha a 

vízszigetelő réteg a további munkálatok során várhatóan fokozott mechanikai terhelésnek lesz kitéve. A felső 
védőtextília lefektetésére ugyanazok az alapelvek vonatkoznak, mint az alátétréteg lefektetésére, a textilsávok 
csatlakozásánál azonban nem pontszerű, hanem folyamatos kapcsolatot kell kialakítani, ami megakadályozza a töltés, 
beton és egyéb részecskék bejutását a védőréteg alá, illetve annak helyi redősödését. 

5.2.9 A tetőszigetelés leterhelőrétegeinek kialakítása 

Ha a befejezett tetőszigetelésére bármilyen további réteg kerül, akkor számolni kell a személyek és kisgépek 
mozgásával, és ki kell zárni a tetőszigetelés mechanikai vagy vegyi sérülését (a  lemez átszakítása vagy bevágása 
szerelési munkálatok vagy anyagok szállítása során, illetve olyan vegyi anyagok és készítmények tárolása, amelyek 
kárt tehetnek a vízszigetelő rétegben). 

Stabilizáló-, védő- vagy üzemi réteg kialakításakor az erre szolgáló anyagot a megállapodás szerinti terv alapján, a 
teherhordó szerkezet max. megengedett terhelését figyelembe véve azonnal szét kell teríteni a tetőfelületen, hogy a 
tetőszerkezetet ne érje helyi túlterhelés. Mérlegelni kell továbbá a leterhelőrétegek stabilizálását a szél 
szívóhatásával, illetve 6°-nál nagyobb lejtésű tetőfelületen a lecsúszással szemben, pl. a kavicsréteg felületének 
ragasztásával, beton burkolólapokkal történő leterheléssel a tető perem- és sarokterületein vagy stabilizálószőnyeg 
(pl. GEOCEL) alkalmazásával. 
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A leterhelő- és üzemi rétegeket lehetőleg eltávolítható módon kell kialakítani, hogy lehetséges legyen a fő vízszigetelő 
réteg és az alattuk fekvő egyéb rétegek esetleges ellenőrzése vagy felújítása. 

Ajánlott megfelelően biztosított szállítóutakat kialakítani (pl. deszkából vagy gumilemezekből), és ki kell zárni az 
acélkerekű szállítóeszközök (talicska, japáner) és az éles, hegyes szerszámok használatát. 

5.2.10  A sérült tetőszigetelés javítása 

Az egész tetőhéjazat tartósságát a legrövidebb időn belül felújítást vagy cserét igénylő szerkezeti elemek határozzák 
meg. Ezek rendszerint a tetőhéjazat szerkezeti részleteinek kittelt csatlakozásai. Épp ezért a befejezett tetőhéjazat 
átadásakor meg kell határozni bizonyos szerkezetek ellenőrzési és felújítási határidejét. Kittelt csatlakozások 
esetében például a javasolt ellenőrzési időköz 1 év, felújítás pedig 2-3 évente szükséges. A nyilvános üzemi 
tetőhéjazatok (park, játszótér, sportpálya stb.) szerkezeti elemeinek esetében a szándékos rongálás és eltulajdonítás 
lehetőségével is számolni kell, ezért olyan intézkedések szükségesek, amelyekkel minimalizálható az objektumok 
védett tereinek károsodása. 

        

Ha helyi károsodás miatt (mechanikai, magas hőmérsékleti vagy vegyi hatás következtében) sérül a tetőhéjazat 
integritása, a sérült részt azonos fajtájú és vastagságú, megfelelő méretű lemezfolttal lefedjük, és a pereme mentén 
forró levegővel hozzáhegesztjük a tetőszigeteléshez. Kisebb terjedelmű helyi sérülés esetében használhatjuk a 
termékkínálatban szereplő előre gyártott 12-es típusú, kör alakú PVC-P vagy TPO-foltokat. A négyzet vagy téglalap 
alakú foltoknak kb. 40 mm-es sugárban le kell kerekíteni a sarkait. A folt ráhelyezése előtt a lemezt tökéletesen meg 
kell tisztítani minden szennyeződéstől (szaponátos vízzel, szesszel vagy lakkbenzinnel lemosni). Ha a  lemez nem 
tisztítható meg tökéletesen, akkor érdemesebb a foltot az eredeti, javításra szoruló  lemez alá illeszteni, és annak a 
tiszta alsó felületével összehegeszteni (csak textil alátét nélküli lemezeknál). A javító hegesztéseket javasolt 
biztonsági beágyazóanyaggal kezelni. 

A FATRAFOL fóliából készült tetőszigetelés egész élettartama alatt ilyen egyszerűen és gyorsan javítható. 
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6 MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM, TŰZVÉDELEM 

6.1 Munkahelyi biztonság és egészségvédelem az építési területen 

A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos követelményeket szabályozó legfontosabb 
jogszabályok közé tartozik a 309/2006 Tt. sz. törvény a munkahelyi biztonsági és egészségvédelemi feltételek 
biztosításáról, a 262/2006 Tt. sz. törvény (módosított munkatörvénykönyv), a munkahellyel és munkakörnyezettel 
kapcsolatos követelményeket részletező 101/2005 Tt. sz. kormányrendelet, az építési területeken végzett munkára 
vonatkozó minimális munkahelyi biztonsági és egészségvédelemi követelményeket részletező 591/2006 Tt. sz. 
kormányrendelet, valamint a lezuhanás veszélyével járó helyeken végzett munkára vonatkozó minimális munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelemi követelményeket részletező 362/2005 Tt. sz. kormányrendelet. 

A kivitelező általános kötelességeit a projekt előkészítése és az építés kivitelezése során a 309/2006 Tt. sz. törvény 
határozza meg. 

Az építési terület biztosítására, valamint a gépek, műszaki berendezések, műszerek és szerszámok biztonságos 
üzemeltetésére és használatára vonatkozó pontos követelményeket a 378/2001 T.t. sz. kormányrendelet határozza 
meg és az építési területre vonatkozóan az 591/2006 Tt. sz. kormányrendelet konkretizálja, az építési tevékenységek 
(pl. anyagok tárolása és mozgatása, földmunkák, betonozás, szerelési munkák stb.) közbeni munkaszervezésre és 
munkavégzési módszerekre vonatkozó követelményekkel együtt. 

A 362/2005 Tt. sz. kormányrendelet meghatározza a kivitelező által az olyan munkahelyeken kötelezően biztosítandó 
munkaszervezési módot és munkamódszereket, ahol a dolgozók ki vannak téve a lezuhanás veszélyének. 

Az egyéni védőeszközök biztosítását a 262/2006 Tt. sz. törvény (munkatörvénykönyv) szabályozza; a 
követelményeket a 495/2001 Tt. sz. kormányrendelet részletezi. 

         

6.2 Tűzvédelem 

A tűzzel szembeni hatékony élet-, egészség- és vagyonvédelem feltételeinek megteremtésére, valamint a természeti 
csapások és rendkívüli események esetén nyújtott elsősegélyre vonatkozó alapvető jogszabály a tűzvédelemről szóló 
133/1985 Tt. sz. törvény. 

A tűzmegelőzésről szóló 246/2001 Tt. sz. rendelet a fenti törvény végrehajtási rendelkezése, amely meghatározza a 
tűzbiztonság területének alapvető fogalmait. 

A további vonatkozó előírások szabályozzák és pontosítják az építmények tűzbiztonságára vonatkozó 
követelményeket, mint például a Cseh Köztársaság Belügyminisztériumának a tűzbiztos ajtókra vonatkozó műszaki 
feltételeket meghatározó 202/1999 Tt. számú rendelete vagy a 102/2001 Tt. és 59/1998 Tt. sz. törvény az építési 
termékek biztonságára vonatkozó általános követelményekről. 
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6.3 A kivitelezési folyamat biztonsági kockázatai 

A FATRAFOL-S rendszerű tetőszigetelés kivitelezésénél be kell tartani az összes fent ismertetett, építési munkára – 
különösen a magasban végzett munkára – vonatkozó biztonsági, higiéniai és tűzvédelmi előírás mindenkori érvényes 
változatát. 

Elektromos készülékek (hegesztőberendezés, fúrógép stb.) csak az érvényes előírásoknak, elsősorban a 378/2001 Tt. 
számú kormányrendeletnek megfelelően csatlakoztathatók és üzemeltethetők. Az építési területen az elektromos 
kéziszerszámok és berendezések üzemeltetéséhez szükséges elektromos csatlakoztatóvezetékeket a szerszám vagy 
berendezés gyártójának útmutatása alapján kell karbantartani, és rendszeresen, a meghatározott határidőket betartva 
ellenőrizni kell őket. 
Különös figyelmet igényel a ragasztók és a beágyazóanyag (szerves oldószerben oldott PVC), valamint a hozzá való 
L-494 hígító (tetra-hidro-furán) kezelése. Mivel az I. tűzveszélyességi osztályba tartozó gyúlékony anyagokról van szó, 
a kezelésük során be kell tartani az erre az osztályra vonatkozó általános biztonsági óvintézkedéseket: tárolás csak 
megfelelő módon kialakított és megjelölt raktárban,� dohányzás és nyílt láng használatának tilalma munkavégzés 
közben, a használat tilalma zárt helyiségben. Az égő THF a szokásos tűzoltó berendezéseken kívül nagy mennyiségű 
vízzel is oltható. 

THF gőzök belélegzése szédülést, fejfájást és általános rosszullétet okozhat. Ezek a tünetek azonban friss levegőn 
gyorsan elmúlnak. A bőrre jutó anyag irritációt okoz, ez azonban bő vízzel leöblítve megszűnik. 

Ha a THF a szembe kerül, a szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblögetni, majd szemorvoshoz kell fordulni. A THF 
lenyelése esetén azonnal hányást kell előidézni, és minden esetben gondoskodni kell a mielőbbi orvosi ellátásról. 

A lemezekkal dolgozó munkásokat és a tetőn tartózkodó minden személyt előre tájékoztatni kell arról, hogy a nedves 
vagy fagyott lemezfelület meglehetősen síkos, ezért a lefektetett fólián különös óvatossággal kell járni (reggeli harmat 
után is). 

         

A legtöbb új építésnél megkövetelik a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatok megelőzési 
rendszerének kidolgozását. Ez a dokumentáció rendszerint részét képezi az építési terület átvételéhez tartozó 
dokumentumoknak. Az intézkedések betartását a kivitelezőnek, nagyobb építkezés esetében munkabiztonsági 
felügyelőnek kell ellenőriznie. 
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MINTA:                  KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÉS A KOCKÁZATOKKAL 

KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 

ÉPÍTÉS:  

KIVITELEZŐ CÉG: Fatra, a.s. Napajedla, Třída Tomáše Bati 1541, PSČ 763 61 

MUNKATEVÉKENYSÉG: Tetőhéjazat szigetelése  
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Lezuhanás veszélye 1 

A munkahely biztosítása csoportos védőeszközökkel (állványok, 
védőkorlátok, biztosítószerkezetek stb. – 362/2005 Tt. sz. 
rendelet), egyéni zuhanásgátló védőeszközök (EN 358 és EN 
361). A dolgozók munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
továbbképzése; érvényes orvosi igazolás 

Egészségkárosodás vagy életveszély 
a helytelen anyagtárolás és -mozgatás 
miatt 

1 

A anyagokat úgy kell tárolni és lehelyezni, hogy biztosítva 
legyen a stabilitásuk, ne veszélyeztessék a dolgozók 
egészségét, és nem szabad túllépni az aljzat teherbíró 
képességét. Egy dolgozó legfeljebb 50 kg tömegű terhet 
mozgathat 

Botlás, láb kificamodása, akadályokba 
vagy kinyúló szerkezetekbe ütközés 
vagy akadás a munkaterületen 

1 
A közlekedési akadályok eltávolítása, a közlekedőfolyosók és 
útvonalak biztonságának és akadálymentességének fenntartása, 
szállítási útvonalak kialakítása a dolgozók számára  

Megcsúszás, ferde fellépés a 
lépcsőfokra 

1 
Függőleges közlekedési útvonalak csúszásmentességének 
fenntartása, megfelelő járás a lépcsőn, előírt biztonsági lábbeli 
viselése 

Vágási sérülés késsel, vágóél 

megcsúszása vagy eltörése  kéz, láb 
vagy a test elülső részének 
megvágása 

1 

Fokozott figyelem az anyagok vágása vagy darabolása során. 
Eredeti vágószerszámok és a gyártó cserepengéinek 
használata, a gyártó által az adott típusú vágáshoz javasolt 
típusú vágószerszámok használata, „érzéssel” végzett munka a 
szerszám túlterhelése nélkül, egyéni védőeszközök használata – 
kevlárkesztyű 

Elrepülő darabok vagy forgács okozta 
szemsérülés (anyag vágása, beton 
vagy fém fúrása stb.) 

1 
Biztonságos munkavégzés, csorba vagy repedt szerszámok 
használatának mellőzése, megfelelő szem- és arcvédő egyéni 
védőeszközök használata 

Lazán rögzített szerszám vagy 
alkatrész (kalapács, hidegvágó, fúró 
stb.) okozta személyi sérülés 

1 

Megfelelő munkamódszerek és -eszközök használata, a 
szerszám rögzítése az övhöz vagy a munkafelülethez, az előírt 
egyéni védőeszközök (sisak, szemüveg, kesztyű, lábbeli, 
munkaruha) használata 

Ruházat vagy szabad részei 
feltekeredése forgó szerszámra 
(leggyakrabban fúrógép fúrófeje, 
csiszolókorong, rögzítési technikai 
stb.) 

1 
Megfelelő, testhezálló védőruházat, fejfedő; kesztyűhasználat 
mellőzése a forgó alkatrészek közelében; koncentrált 
munkavégzés 

Légutak és nyálkahártya irritációja 
ásványi szálasanyagok használata és 
darabolása során 

1 

A biztonságos munkavégzés alapelveinek betartása – 
légzésvédő álarc és védőruházat, fejfedő és védőszemüveg 
használata; a finom por elvezetésének biztosítása a dolgozó 
közeléből 

Elektromos berendezés kezelőjét érő 1 Hivatalos jóváhagyás nélküli sérült készülékek használatának 
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áramütés mellőzése, a csatlakozóvezetékek, elosztók és csatlakozóhelyek 
kifogástalan állapotának fenntartása és védelme az építési 
munkálatok okozta sérüléstől; minden dolgozó munkabiztonsági 
kiképzése, a megfelelő utasítások ismertetése – elektromos 
készüléket csak képzésben részesült személy használhat; a 
készülék vagy berendezés gyártója által előírt paraméterű 
biztosítékok használata 

Végtagzúzódás teher (lemeztekercs) 
mozgatásának következtében 

1 
Kézvédelmi egyéni védőeszközök és lábujjvédős biztonsági 
lábbeli használata, nagyobb odafigyelés az anyagok szilárd 
felületre történő lehelyezésére 

6.4 A tető használati biztonsága 

A használat céljának megfelelően biztosítani kell a tetőhéjazat biztonságos hozzáférését. Üzemi tető esetében ezt a 
kérdést rendszerint a tervdokumentáció megoldja. Egyéb tetőknél biztosítani kell a hozzáférést a tetőhéjazaton 
elhelyezett műszaki berendezések ellenőrzéséhez, karbantartásához és felújításához. Az üzemi tető átjárónyílásának 
minimális méretét a ČSN 73 1901 Tetők tervezése – Alapvető rendelkezések szabvány 600x1800 mm-ben határozza 
meg. 

A tetőn elhelyezett egyes berendezésekhez vezető járóutakat csúszásmentesíteni kell. Továbbá, a járófelület alatti 
anyagnak hosszú távon el kell viselnie az üzemi terhelést. 

A tetőhéjazatra zuhanásgátló rendszert kell felszerelni a tető és berendezései ellenőrzéséhez, karbantartásához és 
felújításához. A zuhanásgátló rendszer védőkorláttal is helyettesíthető a ČSN 74 3305 Védőkorlátok szabványnak 
megfelelően. A tetőhéjazaton tartózkodó dolgozókra vonatkozó biztonsági előírásokat bele kell foglalni a tető 
használati szabályzatába, a változó éghajlati viszonyok figyelembevételével. A tető használati szabályzatában meg 
kell határozni azon, képzésben részesült személyek listáját, akik engedéllyel léphetnek a tetőre. 

      

A csak a megfelelő képzésben részesült személyek számára megközelíthető nem üzemi tetőket legalább 
600x600 mm-es (tiszta méret) búvónyílással kell ellátni, amely a tetőhéjazat valamennyi rétegét áttörheti. A 
falszerkezetben kialakított átjárónyílások min. tiszta mérete 600x1200 mm. 

A tetőhéjazatra szerelt villámhárító berendezés nem képezhet akadályt a járóutakon, biztonságos átjárókat kell 
kialakítani a rajta való áthaladáshoz. 

A tetőhéjazat szegélyét úgy kell szerkezetileg kialakítani, hogy a tetőhéjazat szerkezeti részei és elemei, valamint a 
rajta elhelyezett berendezések ne eshessenek le a tető széléről. 
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7 MUNKÁK ELLENŐRZÉSE ÉS ÁTVÉTELE A FATRAFOL-S RENDSZERBEN 

7.1 Minőség-ellenőrzés 

A Fatra,a.s., Napajedla vízszigetelőlemez-gyártó a gyártási eljárások irányítási rendszerének keretén belül kidolgozta 
és irányított rendszerben kezeli a „FATRAFOL vízszigetelő rendszerek ellenőrzési kézikönyve” című dokumentumot, 
amely meghatározza a tetőszigetelések ellenőrzésének általános szabályait, az ellenőrzés végrehajtásával 
kapcsolatos felelősségeket és módszertant, valamint az adatok feldolgozásának módját. 

1. A párazáró réteg beépítése előtt ellenőrizni kell az aljzatréteg kivitelezésének minőségét, különös tekintettel a 
szerkezet hiánytalanságára a fő felületen, főként az áttörő szerkezetek kialakítására, a technológiai határidők 
betartására, a szennyeződés, anyagmaradékok, álló víz, jég, hó stb. nélküli felület síkságára, az előírt lejtésre, 
a szegélyező- és lezárószerkezetekhez, valamint a tetőn elhelyezett technológiai berendezésekhez való 
kapcsolódásra (a csatlakozó csővezetékeket is beleértve) és az aljzatok jegyzőkönyvezett átvételére az építő 
műszaki felügyelője által. 

2. A párazáró réteg ellenőrzése egyrészt a műszaki paraméterek megfelelőségének, másrészt a réteg 
tetőszerkezetbe való beépítése minőségének ellenőrzését jelenti. Ellenőrizni kell elsősorban a réteg 
integritását, az egyes sávok összekapcsolását, a  lemez csatlakoztatását a szegélyező-, lezáró- és 
áttörőszerkezetekhez, a  lemez alatti bezárt nedvességet és a  lemez esetleges szennyeződését. 

3. A fő vízszigetelő réteg beépítése előtt ellenőrizni kell a hőszigetelő réteg kivitelezésének módját, különös 
tekintettel a hőszigetelés tervben előírt minőségére, vastagságára, lejtésére, fugáinak szélességére és 
esetleges kitöltésükre, a lemezek mechanikus rögzítéssel vagy ragasztással történő stabilizálására az 
aljzaton, a süllyesztésre az tetőösszefolyóknál, a függőleges szerkezetek beépítésére a tervdokumentáció 
alapján, az esetleges bezárt nedvességre vagy az elemek deformációjára, a felület szilárdságára stb. A 
hőszigetelő réteg lefedése előtt azt igazolhatóan át kell vennie az építő műszaki felügyelőjének. 

4. A fő vízszigetelő réteg lefektetése előtt ellenőrizni kell, hogy a szállított  lemez minősége megfelel-e a 
jóváhagyott tervdokumentációnak és a gyártó műszaki dokumentációjában megadott paramétereknek, 
különös tekintettel a sávok típusára, vastagságára, egyenességére, hullámosodására és az egyéb, 
szemrevételezéssel ellenőrizhető szempontokra. 

5. A kivitelezés során ellenőrizni kell az alátét- és elválasztóréteg beépítésének megfelelőségét (ha szükség van 
ilyen rétegre), a lemezbádog fogó szegélyelemek elhelyezését és rögzítését a teherhordó szerkezethez, a 
lemezsávok lefektetésének módját a rögzítési tervvel összhangban, az alakításuk módját, a hosszanti és 
keresztirányú átfedéseket, a rögzítési sorok helyét, a gyártó által szállított rögzítőelemek típusát és minőségét, 
a rögzítőelemek távolságát a sávok szélétől és megfelelő sűrűségüket a sorokban, a hegesztés módját, a 
varratok minőségét és geometriáját, a részletek kialakítását a síkban és a  lemez csatlakoztatását a szegély-, 
lezáró- és áttörőszerkezetekhez, az adott esetben beépített, tűzvédelmi gátként szolgáló sávok helyét, a 
vízelvezető elemek beépítésének és kialakításának megfelelőségét, a varratok kötelező vagy ajánlott 
kezelését biztonsági beágyazóanyaggal stb. 

6. Az ellenőrzés folyamatosan végzi a tetőszigetelés kivitelezőjének technikusa vagy az általa megbízott 
személy. A tetőszigetelés egyes önálló egységeit az átadási eljárás keretén belül a szerződési feltételeknek 
megfelelően ellenőriznie kell a kivitelező technikusának, az építésvezető megbízottjának, az építő műszaki 
felügyelőjének és az esetleges további illetékes személyeknek. Az átadási eljárást külön bejegyzésként be 
kell vezetni az építési naplóba, vagy önálló jegyzőkönyvet kell készíteni róla. 

7. A munkák átadási-átvételi eljárását az érvényes jogszabályok, az építő követelményei, a szerződési feltételek 
és a további érdekelt felek követelményei határozzák meg. Az átadási dokumentációban az átadott munka 
minőségét igazoló egyéb dokumentumok mellett kell, hogy szerepeljen „A tető használati szabályzata”, 
valamint a tető bizonyos szerkezeti elemeire vonatkozó ellenőrzési és felújítási határidők. Nagyon fontos 
meghatározni a vízelvezető elemek ellenőrzésének és teljes működőképességük megújításának határidejét. 
(A dokumentáció e részének kidolgozásához felhasználható a ČSN 73 1901 – Tetők tervezése – Alapvető 
rendelkezések szabvány H. melléklete: Felújítási és ellenőrzési ciklusok, H.1. és H.2. táblázat). A munkák 
átadásáról és átvételéről átadási jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben szerepelnie kell minden releváns 
ténynek, például a nyilvánvaló hibáknak és hiányosságoknak a megszüntetésük határidejének feltüntetésével, 
a tetőhéjazat befejezett felületein végzendő további építési munkákra vonatkozó feltételeknek stb. 
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7.2 Szivárgásvizsgálatok 

Az átadott rész vagy a teljes objektum lemezes szigetelésének, illetve vízszigetelő rétegének szivárgásmentessége 
többféle módon, illetve ezek ötvözésével is igazolható. A FATRAFOL-S rendszer esetében a mechanikus, vákuumos 
vagy elárasztásos módszert javasoljuk. Az itt ismertetett további módszerek csak kivételes esetben használatosak, és 
megfelelő műszeres felszereltséget igényelnek. 

1. Mechanikus – próbatűvel bármilyen típusú varrat ellenőrizhető (folyamatos és részletvarrat, T-kapcsolat is), 
legkorábban 1 órával a hegesztés után. A vizsgálathoz szükséges próbatű többnyire megtalálható a hegesztő 
szakember felszerelésében, illetve a hegesztéstechnikai gyártók (Leister, Herz stb.) kínálatában. A tűt enyhe 
oldalirányú nyomással végighúzva a varrat tengelyén, megtalálhatók az összehegesztetlen vagy szétvált 
helyek. A vizsgálat a stabilizálóréteggel rendelkező, fordított rétegsorrendű, üzemi és zöldtetők esetében, 
valamint minden olyan helyen ajánlott (a biztonsági beágyazóanyag alkalmazása előtt), ahol a vízzáró rétegre 
további réteg kerül. 

 

2. Vákuumos – az EN 1593 módszertana alapján, szerves üvegből készült harangidom és vákuumszivattyú 
segítségével ellenőrizzük a vízszigetelő réteg kijelölt kritikus pontjait (T-kapcsolatok, háromdimenziós 
részletek, vápák, összefolyók stb.). Korlátot jelent a vizsgálóharang kb. 600 mm-es mérete, ezért az összes 
varrat teljes hosszában történő ellenőrzése hosszadalmas és nem gazdaságos. A vizsgált felületre 
jelzőfolyadékot (szappanoldat) viszünk fel, és ráhelyezzük a vizsgálóharangot. Ha 15 másodpercen belül nem 
alakul ki buborék a szigetelés felületén, akkor a vizsgált rész szivárgásmentes. 
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3. Elárasztásos – ehhez a vizsgálathoz ésszerű mértékben használható a ČSN 75 0905 (Ivó- és 
szennyvíztározók tömörségvizsgálata) szabvány módszertana. Korlátozást jelentenek a módszer 
használatában a tetőhéjazat paraméterei, főként a teherhordó szerkezet megengedett terhelése, a vízfelszín 
maximális szintje és a tetőhéjazat területének mérete. 100 m²-ig rendszerint összefüggő vízréteggel szokás a 
tetőt elárasztani, míg nagyobb tetők esetében részleges vizsgálatot (pl. a tetősík vápáinál) végeznek, vagy 
szektoronként haladnak végig a tetőfelületen. A vízszint maximális magasságát illetően statikus szakember 
véleményét kell kikérni, figyelembe véve a tetőhéjazat dinamikus terhelését. 

 

4. Színes füst – a vizsgálat során megfestett semleges füstöt pumpálnak a vízszigetelő réteg alatti térbe. Az 
esetleges tömítetlenségek helyét színes nyom jelzi a  lemez felületén. A módszer alkalmazásához további 
légzáró rétegre szükséges a tetőhéjazatban, megfelel például erre a célra a párazáró réteg. 

5. További módszerek – pl. nagyfrekvenciás feszültséggel vagy ultrahanggal. Ezek a vizsgálatok kevésbé 
előnyösek a tetőhéjazat ellenőrzéséhez, megbízható elvégzésükhöz különleges intézkedések szükségesek. 

6. Impedanciás defektoszkópia – nedvességkereső módszer a tetőhéjazatban. A vizsgálat nem közvetlenül a 
vízszigetelés tömítetlenségének helyét deríti fel, hanem a vízszigetelés alatti nedvesség észlelésével segíthet 
a vízszigetelő  lemez esetleges hibáinak behatárolásában. 

A fent ismertetett módszerek mindegyikéhez előzetesen meg kell állapodni az építés vezetőjével és az építő műszaki 
felügyelőjével, és szükséges a tervdokumentáció készítőjének jóváhagyása is. Mérlegelni kell továbbá a vizsgálatok 
végrehajtásának árát, mivel pl. az elárasztásos vizsgálatnak százezer forintos nagyságrendűek lehetnek a költségei. 

A végrehajtott vizsgálatok valamennyi fajtájáról műszaki dokumentációt kell vezetni és jegyzőkönyvet kell készíteni. 
Bizonyos vizsgálatok esetén a jegyzőkönyvek mintáját eleve meghatározza a vonatkozó szabvány, más esetekben 
saját jegyzőkönyvet kell létrehozni. Néhány vizsgálatot a vonatkozó előírások alapján megfelelő képesítéssel 
rendelkező szakembereknek, vagy legalábbis a kivitelező által megbízott személyeknek kell végrehajtaniuk. 
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8 A SZIGETELŐ MUNKACSOPORT ALKALMASSÁGA ÉS FELSZERELÉSE 

8.1 Szakmai alkalmasság 

A FATRAFOL-S rendszerű vízszigetelés kivitelezői csak az ilyen tevékenységhez igazoltan képesítéssel rendelkező 
szigetelő szakemberek lehetnek. Az új kivitelező cégek rendszeres és alkalmi oktatását a Fatra, a.s., Napajedla 
speciális központja, a Studio izolací (Szigetelőstúdió) biztosítja. A kétnapos tanfolyam sikeres elvégzői FATRAFOL 
vízszigetelő lemezek beépítésére való szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítványt kapnak. A kiadott bizonyítvány 
érvényességi ideje jelenleg 5 év. A Fatra, a.s., Napajedla a fenntartható fejlődés programjának megfelelően 
rendszeres ismétlő képzéseket tart a termékinnovációk, korszerű technológiák és jogszabályi változások 
bemutatására. E képzések résztvevői többek között megoszthatják egymás közt műszaki információikat, és emelhetik 
cégük szakmai színvonalát. 

A munkacsoport és a szigetelő szakemberek vezetőjének kérésre be kell mutatnia a FATRAFOL vízszigetelő lemezek 
beépítésére való szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítványt. A FATRAFOL - FATRA, a.s. Napajedla ezzel a 
bizonyítvánnyal igazolja, hogy a dolgozók képzésben részesültek, és szakmailag alkalmasak a feltüntetett 
tevékenység elvégzésére. Ilyen bizonyítvány hiányában csupán segédmunkát lehet végezni a munkacsoportban. 

Ez a bizonyítvány nem pótolja a szükséges szakképesítést (pl. szigetelői szakképesítő bizonyítvány). A bizonyítvány 
alapján nem váltható ki egyéni vállalkozói igazolvány szigetelési munkák végzésére. 

8.2 A munkacsoport felszerelése 

8.2.1 Elektromos berendezések 

 forró levegős hegesztőberendezés 40 és 20 mm széles lapos fejjel (ajánlott típusok: LEISTER TRIAC S vagy 
TRIAC PID, TRIAC AT, HERZ – Rion) 

 önjáró automatikus forró levegős hegesztőberendezés (ajánlott típusok: LEISTER VARIMAT, HERZ – Laron stb.) 

 ütvefúró gép fúrószárkészlettel beton és egyéb anyagok fúrásához 

 vízelszívó berendezés 

 vákuumszivattyú és harangok a vákuumos tömörségvizsgálathoz 

 akkumulátoros csavarhúzó 

 sarokcsiszoló fémvágó koronggal 

 további elektromos készülékek és berendezések, például automata rögzítőberendezések, kittpisztolyok, PU-
ragasztóapplikátorok stb. 

 elektromos hosszabbítókábel 

    
 

8.2.2 Munkaeszközök és segédeszközök 

 húzásmérő 

 szintezőműszer 

 összehajtható mérővessző 

 acélvonalzó 

 hőmérő 

 zsírkréta 

 ácsceruza 

 kampós kés� 

 olló 

 lemezvágó alátét 
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 kézi gumi és teflon nyomóhengerek 

 nyomóhenger (a  lemez aljzathoz ragasztásához) 

 feszítőszegecsek beverésére szolgáló eszköz 
(acélcső Js 4–5 mm, hossza kb. 150 mm) 

 kalapács 

 szegecselőfogó 

 mechanikus kartusos kittpisztoly 

 kombinált fogó 

 varratvizsgáló próbatű 

 lyukasztókészlet 

 PE-flakon kifolyócsővel 

 acél hidegvágó 

 tisztítórongy 

 lapos- és csillagfejű csavarhúzó 

 gumispatula a lemezfelület tisztítására 

 vasfűrész 

 mechanikus víztócsa-eltávolító szivacs 

 lemezvágó olló 

 PE szemétzsák 

 sárgaréz kefe a lapos hegesztőfej tisztítására 

 seprű 

 kittelőspatula 

 szemeteslapát 
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8.2.3 Kéziszerszám-alapkészlet – szerelőtáska 

 

Alapvető védőeszközök: 

 munkaruha 

 puha talpú lábbeli lábujjvédővel, téli és nyári változatban 

 krómbőr védőkesztyű 

 védőszemüveg vagy arcvédő pajzs 

 térdvédő 

 sildes sapka 

 UV-szűrős napszemüveg 

 hallásvédő 

 légzésvédő álarc (nem kötelező) 
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9 IDÉZETT SZABVÁNYOK JEGYZÉKE 

 

Szabvány jele Megnevezés (magyar) Megnevezés (angol) 

ČSN 73 0540-2 Épületek hővédelme. 2. rész: Követelmények 
Thermal protection of buildings - Part 2: 
Requirements 

ČSN P 73 0606 
Épületek vízszigetelése. Lemezes 
vízszigetelés. Alapvető rendelkezések 

Waterproofing of buildings - Continuous sheet 
water proofing - Basic provisions 

ČSN 73 1901 Tetők tervezése. Alapvető rendelkezések Designing of roofs - Basic provisions 

ČSN 73 3610 Bádogosszerkezetek tervezése Design of sheet metal constructions 

ČSN 74 3305 Védőkorlátok Garde-corps 

ČSN 74 4505 Padlók. Közös rendelkezések Floors – Common Regulations 

ČSN 75 0905 Ivó- és szennyvíztározók tömörségvizsgálata 
Water suply and sewerage tanks. Testing of 
water-tightness 

EN 13956 
Hajlékony vízszigetelő lemezek. Műanyag és 
gumilemezek tetők vízszigetelésére. 
Fogalommeghatározások és jellemzők 

Flexible sheet for waterproofing - Plastic and 
rubber sheets for roof waterproofing - Definitions 
and characteristics 

EN 13984 
Hajlékony vízszigetelő lemezek. Párafékező, 
párazáró műanyag és gumilemezek. 
Fogalommeghatározások és jellemzők 

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and 
rubber vapour control layers - Definitions and 
characteristics 

EN 14783 

Fémlemezből készült, bel- és kültéren 
alkalmazható, teljes felületen alátámasztott 
tetőfedő- és falburkoló elemek. 
Termékspecifikáció és követelmények 

Fully supported metal sheet and strip for roofing, 
external cladding and internal lining - Product 
specification and requirements 

EN 1593 
Roncsolásmentes vizsgálat. 
Tömörségvizsgálat. Buborékemissziós 
módszerek 

Non-destructive testing - Leak testing - Bubble 
emission techniques 

ČSN EN 1991-1-1 

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő 
hatások. 1-1. rész: Általános hatások. 
Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos 
terhei 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: 
General actions - Densities, self-weight, imposed 
loads for buildings 

ČSN EN 1991-1-3 
Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő 
hatások. 1-3. rész: Általános hatások. Hóteher 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: 
General actions - Snow loads 

ČSN EN 1991-1-4 
Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő 
hatások. 1-4. rész: Általános hatások. 
Szélhatás 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: 
General actions - Wind loads 

EN 358 

Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez 
és magasból való lezuhanás megelőzésére. 
Övek a munkahelyzet beállítására, fékezésre 
és rögzítésre 

Personal protective equipment for work 
positioning and prevention of falls from a height - 
Belts for work positioning and restraint and work 
positioning lanyards 

EN 361 
Személyi védőeszköz magasból való 
lezuhanás megelőzésére. Teljes 
testhevederzet 

Personal protective equipment against falls from 
a height - Full body harnesses 

EN ISO 14001 
Környezetközpontú irányítási rendszerek. 
Követelmények és alkalmazási irányelvek 

Environmental management systems - 
Requirements with guidance for use 

EN ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények Quality management systems - Requirements 
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10 Jellegzetes részletek szerkezeti megoldásának alapelvei 

10.1 Részletrajzok jegyzéke 

10.1.1 FATRAFOL lemezek toldása és csatlakoztatása fogó lécelemekhez 

201 sz. részletrajz: FATRAFOL lemezek toldása sávátfedéssel, az aljzathoz való rögzítés nélkül 

202 sz. részletrajz: FATRAFOL lemezek toldása sávátfedéssel, az aljzathoz ragasztva 

203 sz. részletrajz: FATRAFOL lemezek toldása sávátfedéssel, az aljzathoz rögzítve 

204 sz. részletrajz: FATRAFOL 807 lemezek szélesítő toldása az aljzathoz rögzítve 

205 sz. részletrajz: FATRAFOL 807 lemezek hossztoldása szalaggal fedve, ragasztva 

206 sz. részletrajz: FATRAFOL 814 lemezek toldása az aljzathoz rögzítve 

207 sz. részletrajz: FATRAFOL  lemez csatlakoztatása lemezbádog fogó szegélyelemhez 

208 sz. részletrajz: FATRAFOL 807  lemez csatlakoztatása lemezbádog fogó szegélyelemhez 

209 sz. részletrajz: FATRAFOL  lemez csatlakoztatása lemezbádog fogó lécelemhez 

210 sz. részletrajz: FATRAFOL P  lemez kiegészítő pontszerű rögzítése 

211 sz. részletrajz: Szigetelés téridomokkal – sarok, szöglet 

212 sz. részletrajz: Szigetelés téridomokkal – sarok, szöglet 

213 sz. részletrajz: FATRAFOL  lemez rögzítése a sáv közepén, átfedéssel 

214 sz. részletrajz: FATRAFOL  lemez soros rögzítése rögzítőkorongra ragasztva 

10.1.2 A szigetelés szegélyezése függőleges falon 

301 sz. részletrajz: FATRAFOL fóliából készült szigetelés szegélyezése hőszigetelt falon 

302 sz. részletrajz: FATRAFOL fóliából készült szigetelés szegélyezése a falon takaróléccel 

303 sz. részletrajz: FATRAFOL fóliából készült szigetelés szegélyezése hőszigetelt szerkezeten 

304 sz. részletrajz: FATRAFOL 814 fóliából készült szigetelés szegélyezése – 1. változat 

305 sz. részletrajz: FATRAFOL 814 fóliából készült szigetelés szegélyezése – 2. változat 

10.1.3 Átmenet a függőleges és vízszintes szigetelés között 

401 sz. részletrajz: FATRAFOL fóliából készült függőleges és vízszintes szigetelés közötti átmenet kialakítása – 
1. változat 

402 sz. részletrajz: FATRAFOL fóliából készült függőleges és vízszintes szigetelés közötti átmenet kialakítása – 
2. változat 

403 sz. részletrajz: FATRAFOL 807 fóliából készült függőleges és vízszintes szigetelés közötti átmenet 
kialakítása 

404 sz. részletrajz: FATRAFOL fóliából készült függőleges és vízszintes szigetelés közötti átmenet kialakítása – 
tető könnyített műanyag hőszigeteléssel 

405 sz. részletrajz: FATRAFOL fóliából készült függőleges és vízszintes szigetelés közötti átmenet kialakítása – 
tető alátétre rakott burkolólapokkal, szegélyezés a nyíláskitöltés küszöbén 

406 sz. részletrajz: FATRAFOL fóliából készült függőleges és vízszintes szigetelés közötti átmenet kialakítása – 
tető ömlesztett terheléssel, szegélyezés a tetőbevilágításnál 

407 sz. részletrajz: FATRAFOL fóliából készült függőleges és vízszintes szigetelés közötti átmenetek kialakítása 
– fordított rétegsorrendű tető 

408 sz. részletrajz: FATRAFOL fóliából készült függőleges és vízszintes szigetelés közötti átmenetek kialakítása 
– zöldtető 

10.1.4 Attika kialakítása és a szigetelés szegélyezése a tető síkjában 

501 sz. részletrajz: Attika kialakítása lemezbádog csurgólemezzel, hőszigeteléssel 

502 sz. részletrajz: Attika kialakítása horganyzott vagy rézlemezből készült takaróléccel 

503 sz. részletrajz: Szigetelés szegélyezése lemezbádog csurgólemezzel a tető síkjában 
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504 sz. részletrajz: Szigetelés szegélyezése lemezbádog csurgólemezzel ömlesztett anyaggal leterhelt, 
hőszigetelt tetőnél 

505 sz. részletrajz: Szigetelés szegélyezése az oromfali tetőszegélyen oromdeszkaszegéllyel 

506 sz. részletrajz: Szigetelés szegélyezése a tető síkjában oromdeszkaszegéllyel, hőszigetelt homlokzaton 

507 sz. részletrajz: Szigetelés szegélyezése oromdeszkaszegéllyel utólagosan hőszigetelt tető síkjában 

508 sz. részletrajz: Szigetelés szegélyezése hőszigetelt szerkezeten 

10.1.5 Tetőcsatornák, összefolyók, áttörések kialakítása 

601 sz. részletrajz: Vápacsatorna FATRAFOL fóliából, hőszigeteléssel 

602 sz. részletrajz: Attikacsatorna FATRAFOL fóliából, hőszigeteléssel 

603 sz. részletrajz: Szigetelés csatlakoztatása PVC-betétes tetőösszefolyóhoz – hőszigetelt tető
 trapézlemezen 

604 sz. részletrajz: Szigetelés csatlakoztatása kétfokozatú tetőösszefolyóhoz hőszigeteléssel 

605 sz. részletrajz: Szigetelés csatlakoztatása sarokvíznyelőhöz (vízköpőhöz) 

606 sz. részletrajz: Korlátoszlop kialakítása áttörésidommal 

607 sz. részletrajz: Csőáttörés kialakítása hőszigeteléssel 

608 sz. részletrajz: Csőáttörés kialakítása hőszigetelés nélkül 

609 sz. részletrajz: Szellőzőkémény hőszigetelt tetőn 

610 sz. részletrajz: Szellőzőkémény 

10.2 Sematikus részletrajzok 

A következő ábrák a szokásos részletek megoldását mutatják be sematikusan. A keresztmetszeteken a lemezek 
rögzítésének módja az aljzathoz csupán jelzésszinten látható, a rögzítőelemek kiválasztása és sűrűsége mindig meg 
kell, hogy feleljen a fentiekben ismertetett tervezési alapelveknek. 

 



 

Jelmagyarázat: 

1 FATRAFOL vízszigetelő lemez 

2 FATRAFOL 807 (807/V) vízszigetelő  lemez alátét-textíliával 

3 védőtextília 

4 lemezek toldása 

5 lemezbádog profil 

6 rögzítőelem 

7 Z-01 beágyazóanyag 

8 PU-kitt 

9 bitumenes vízszigetelő réteg 

10 könnyített műanyag hőszigetelő lemez 

11 ásványi szálas hőszigetelő lemez 

12 párazáró lemez 

13 trapézlemez 

14 műanyag alátét 

15 járólap 

16 leterhelő kavicsréteg 

17 dombornyomott lemez  

18 ömlesztett föld 

19 vegetációs réteg 

20 alumínium homlokzatléccel lezárt vakolat 

21 acéllemez 

22 facsavar 

23 fa 

24 sarokidom, 10-es típus 

25 hullámidom, 11-es típus 

26 tetőösszefolyó 

27 PVC-lemez körgyűrű 

28 PVC összefolyóbetét 

29 PVC-cső 

30 könnyített PE tömítőprofil 

31 PVC szellőzőkémény 

32 villámhárító vezeték 

33 betonkitöltés 

34 műanyag tartóelem 

35 rögzítés ragasztással 

36 öntvénycső 

37 acél szorítószalag 

38 bádogoslemez 

39 vakszegecs 


