
34 Téglány vagy négyszögfedések (Rechteck)

Kettős téglányfedés

A kettős téglányfedés jellemzője, hogy a harmadik sor az elsőre még ráfed és a fedés 

kötésben történik. Ennél a fedési módnál is alapszabály: minél alacsonyabb a tető 

hajlásszöge és minél hosszabbak a szarufák, annál nagyobbak az alkalmazott palák 

és annál nagyobb a sorok átfedése.

A fedés aljzata

Lécezés (min. 30x50 vagy 50x50 cm), teljes felületű deszkázat, szegezhető építőele-

mek (pl. Osb), szegezhető falazat.

A pala lehetséges alakjai²

23. ábra  

²Az európai piacon számtalan méret létezik, itt az általunk forgalmazott, valamint 

Magyarországon a legtöbbet előforduló méreteket mutatjuk be.

30/20 35/20 35/25 40/20 40/25 50/25
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Fedési kép  

24.ábra

Méretek

Név Méret 

(cm)

db/m2 

(45°)

minimá-

lis tető- 

hajlás 

szög

súly/

m2 

ca.

darab/pa-

letta ca.

Alkalmazási 

terület

Rechteck 60/30 12,6 22° 31 560 tetőre, falra

Rechteck 50/30 15,9 22° 32 580 tetőre, falra

Rechteck 50/25 18,5 22° 33 650 tetőre, falra

Rechteck 40/25 25,0 30° 35 1050 tetőre, falra

Rechteck 40/20 30,3 30° 34 1250 tetőre, falra

Rechteck 35/25 28,6 30° 33 1150 tetőre, falra

Rechteck 30/20 41,7 30° 31 1700 tetőre, falra
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A sorok minimális átfedése

A sorok legkisebb megengedett átfedését tetőfedésnél a következő minimális mér-

tékekkel kell megállapítani:

A pala magassága

(mm)

A sorok átfedése mm-ben

A fedendő terület… fokos lejtésnél

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-90

410 alatt - - 75 65 60 55 50

410 – 550 98 91 84 77 70 63 56

550 felett 112 104 96 88 80 72 64

550 felett 112 104 96 88 80 72 64

A sorok átfedése többszörösen, a szarufák hosszától függően.

Alacsonyabb meredekségű felületeknél minden fok után,amennyivel eltér, 2%-kal 

kell a sorok átfedését növelni. Tetőlécezésére kerülő fedésnél a sorok átfedése nem 

lehet 60 mm-nél kisebb. A 35° alatti tetőlejtés esetén legalább 230 mm széles palát 

kell alkalmazni.

A falburkolatnál érvényes minimális függőleges átfedés szegezés esetén 2 cm több-

szörösen, kapcsos rögzítés esetén 6 cm, a kapcsok helyzetétől függően (70-es ka-

pocs).

Palák közötti fugaszélesség 

Az alátét héjazat állandó mozgása, a gyártás során előforduló a megengedett méret 

vagy derékszög eltérés, valamint a dilatáció miatt a palák között fugát kell alkalmaz-

ni. Ez az érték a pala magasságától függően 3-5mm között legyen. Minél nagyobb 

a pala annál szélesebb fugát érdemesebb választani. Az egymáshoz összetolt palák 

egyenetlen sorokat eredményezhetnek.
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Anyagszükséglet és lécezés (zsinórozás) kiosztás kiszámítása

Képletek 40/20 cm méretű palára

H = palamagasság (40 cm)

Ü = függőleges átfedés (7 cm)

B = palaszélesség (20 cm)

H(40)-Ü(7) 
2

 x B(20)  = 330

10.000 m2 
330

= 30,3 db m2

 H(40)-Ü(7) = 16,5 cm
2

Vízszintes lécezés, (zsinórozás) kiszámítása

 Függőleges zsinórozás kiszámítása

(B (20) x 3 sor) + (3 x 4 mm fugaszélesség)

(20 x 3=60 cm) + (3 x 4 mm = 1,2 cm) = 61,2 cm

A palák között legalább 3-5 mm fugaszélességet kell tartani.

H(40)-Ü(7) 
2

 x B(20)  = 330

10.000 m2 
330

= 30,3 db m2

 H(40)-Ü(7) = 16,5 cm
2

H(40)-Ü(7) 
2

 x B(20)  = 330

10.000 m2 
330

= 30,3 db m2

 H(40)-Ü(7) = 16,5 cm
2
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Eresz kialakítás

A kezdő sor fedése a kezdő elemekkel történik. A kezdő elemek magasságát az aláb-

bi képlet szerint számíthatjuk ki, melyeket kapcsoznak és/vagy szegeznek. A kezdő 

elemeket az első látható ereszsor egész magasságú palái teljesen takarják.

Kezdő pala magasságának 

számítása

 

H = palamagasság  

Ü = függőleges átfedés 

M = kezdő pala magassága

M= 

    

25. ábra

26.ábra

M

Fém hófogó eresz fm/3db

Cseppentő lemez 
25 cm kiterített szélesség

(H+Ü)

2
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Oromszegély túllógatással

Az oromszegélyeket  túllógatással vagy a nélkül, bádog szegélyhez csatlakoztatva 

fedjük. Oromszegély ráfektetett szegélyként is készülhet. (29.ábra)

Oromszegély kialakítása max. 5 cm túlnyúlással. Túllógatás esetén célszerű széle-

sebb palákat választani a biztonságosabb rögzítés érdekében.

27. ábra.

max. 5cm
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Oromszegély bádog szegélyhez csatlakozva. 

Bádogos csatlakozásnál ügyelni kell arra, hogy a palák szélesebbek legyenek a bá-

dog vízelvezető részénél, hogy a szegezés minden esetben a lécen vagy a deszkáza-

ton történjen. Oromszegélyeknél az utolsó kifutó pala sarkát vissza kell faragni, hogy 

a vizet visszavezessük a tetőre. Ezzel kevésbé terheljük a bádogszerkezetet vagy az 

oromdeszkázatot.

28. ábra



41
Élgerinc, Gerinc

Élgerincet bekötött vagy ráfektetett szegélyként fedik, ahol az elegendő átfedésre 

oda kell figyelni. Az élgerinc palákat legalább 4 db palaszeggel kell rögzíteni.

29. ábra Élgerinc fedése

Gerincet egyszeres függőleges és vízszintes átfedéssel kell fedni.

30 ábra Gerinc fedése
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Kislemezes élgerinc kialakítás

Ennél az élképzési módnál a fedés optikailag nem törik meg, a ferde élen nem alakul 

ki egy markáns élképzés, mint a kétoldali ráfektetett szegély esetén. 

Az éleken színazonos bádoglemezeket, vagy ólom lemezt kell használni  minden 

sorban. A lemezek szélessége mindkét oldalon minimum 150 mm kell hogy legyen, 

magassága minimum a pala látszó felülete + átfedés + 25 mm a szegezhetőség vé-

gett. Ezt az élképzési módot csak 30°-os tetőhajlásszög felett lehet használni.  

A kiselemes élképzési mód kialakításához az éleken kiegészítő palákra van szükség, 

hogy elkerüljük az éleken megjelenő kis  vágott palákat. A kiegészítő palák mérete 

függ a síkban használt pala méretétől és a tető hajlésszögétől.  Az anyag rendelése-

kor kérje szaktanácsadónk véleményét a pontos anyagszámításhoz. 
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Ismertebb kettős fedések

 31.ábra  Sarkított négyzetfedés

32.ábra Hódfarkú kettősfedés 


