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Pikkely fedés (Schuppen)

Ennek a fedési módnak a fő ismertetőjele az azonos méretű, pikkely alakú palák al-

kalmazása. A gerinc, eresz és oromszegély menti palák különböző méretűek és ala-

kúak. Pikkelyfedés (Schuppen) fedéstechnikailag teljesen megegyezik az íves lesza-

bású (Universal) fedéssel, ezért ezt itt újból nem taglaljuk.

A fedés aljzata

Teljes felületű deszkázat, szegezhető építőlemezek (pl.OSB), szegezhető falazat.

A pala alakja

                                              

 jobbos          balos

 

A pikkely magassága a lábra 

merőlegesen, szélessége a lábbal 

párhuzamosan, a fél magasságá-

ban mérendő. 

Fedési kép

        22.ábra

Pikkelyfedés (Schuppen)
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Méretek¹

Név Méret 

(cm)

db/m2 

(45°)

minimá-lis tető- 

hajlás szög

súly/

m2 ca.

darab/pa-

letta ca.

Alkalmazá-

si terület

Schuppen 40/30 19,7 25° 34 1750 tetőre, falra

Schuppen 36/28 22,8 25° 32 1390 tetőre, falra

Schuppen 30/25 29,7 30° 31 1050 tetőre, falra

Schuppen 26/21 41,8 35° 29 1800 tetőre, falra

Schuppen 24/19 50,9 40° 30 2000 tetőre, falra

Schuppen 22/17 63,3 50° 29 2500 tetőre, falra

¹A legismertebb méretek. Az európai piacon sokféle méret ismert. 

Minimális sor- és oldalsó átfedések

A minimális sor- és oldalsó átfedések egyszeres fedésnél a palamagasság 29%-a, 

min. 5 cm (tető). A ráfektetett oromszegélyen belüli, és annak ráfedése a tetőfelület-

re legalább 8 cm. Falfedés esetén a minimális sor- és oldal átfedés 4 cm.

Soremelés

A tetőfelület fedősorait emelkedéssel kell fedni, mint az ónémet fedésnél (Universal). 

Ez alól kivétel lehet a speciális tetőszerkezetek, pl. köríves tornyok. Ilyen fedéseknél 

különös gondossággal kell eljárni.

Oromszegély, élgerinc, gerinc

Az egyenes oromszegélyek mentén a széleket be kell kötni. A kezdő és záró orom-

szegélyt az egyenes oromszegélyen lehet kerekíteni, húzott vagy egyenes hátú pa-

lával fedni. A kezdő oromszegély kivételezése történhet közbenső palákkal és nél-

külük, igény szerint.

Az élgerincen a kezdő oldalt lehet fektetett szegélyként fedni. Ennek a fedésére lehet 

kerekített, húzott vagy egyenes hátú palát alkalmazni. A záró szegélyt az élgerincen 

lehet kettős ráfektetett szegélyként kivitelezni. Az aláfektetett palák élét a ráfekte-

tett szegélynél felülről kell faragni és a vízelvezető vágással vagy ívvel kell ellátni.


