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Íves szabású szabályos palafedés

A fedés egyik oldalán íves négyszögletes palával történik. Itt megkülönböztetnek 

jobbos (az ív a baloldalon) és balos (az ív a jobb oldalon) palákat.

A fedés aljzata

Teljes felületű deszkákat, szegezhető építőlemez (pl. Osb), szegezhető falazat.

A pala alakja

Fedési kép (Ó német)

10. ábra

Ívmetszetű fedés (Universal)



21
Fedési kép (Méhsejt fedés)  Alkalmazástechnikai útmutató a 50. oldalon

 

11.ábra

Méretek

Név Méret 

(cm)

Szükség-

let db/

m2 (45°)

minimális 

tető- haj-

lás szög

súly/

m2 

ca.

darab/   

paletta 

ca.

Alkalmazási 

terület

Universal 30/30 21,6 25° 27 1200 tetőre, falra

Universal 25/25 32,0 25° 30 1400 tetőre, falra

Universal 20/20 41,6 70° 29 2000 meredek tető 

falra
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Rögzítés

Minden palát – 45° felett – legalább három, korrózióvédelemmel ellátott 

(tűzihorganyzott) palaszeggel kell rögzíteni. A palák lyukasztása úgy történik, hogy 

a pala látszó felületének ellenkező oldalán ütjük a lyukat palakalapáccsal. Az így ke-

letkezet kráterbe jól bele tud illeszkedni a palaszeg, ezáltal elkerülhetjük, hogy pala-

szeg „kitartsa” a palát  12. ábra

Soremelkedés

A tetőfelületen a fedés soremelkedéssel történik. A tető hajlásszögének megfelelő 

minimum soremelkedés betartására mindenképp ügyelni kell.

Soremelkedés táblázata

 

Tető hajlásszög (c) Dőlésszög Soremelkedés (cm)(b)

25° 30,0° 57,5

30° 26,5° 50,2

35° 23,5° 43,0

40° 20,0° 36,0

45° 16,5° 30,0

50° 13,5° 24,0

55° 10,5° 19,0

60° 8,0° 14,0
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 Soremelkedés szerkesztése

13. ábra

a, Az eresszel párhuzamosan felviszünk egy egyenest, arra rámérünk 1m-t

b, Kiválasszuk a fedési irányt (jobbra vagy balra emelkedő fedés), ennek ismereté-

ben a meglévő vonalunkra derékszögben rárajzolunk egy egyenest. Erre az egye-

nesre rámérjük a táblázatból kiválasztott soremelkedés adatait. (22.old)

c, Összekötjük a két szerkesztett pontot, így megkapjuk a kívánt soremelkedésünket 

az adott tetőhöz.

Eresz fedése

Az ereszt bekötött kezdősorral vagy beszabott ereszként fedik. A gazdaságosabb 

anyagkihasználás érdekében a beszabott ereszt ajánljuk.

A bekötött eresznél a kezdő sorok a fedő sorokkal ellentétes irányban futnak, 6-8 cm 

túllógással a csatornákba. A kezdő sor fedésénél arra kell figyelni, hogy a fedősoro-

kat olyan korán elindítsuk, hogy azok háta még látható legyen. Azt a tényt, hogy az 

egész fedés egy szabályos fedés, itt figyelembe kell venni. Továbbá ügyelni kell arra, 

hogy az egyik kötőpalán fekvő fedőpala és kezdőpala háta egymáshoz ütközzön. A 

bekötött eresznél különböző méretű úgynevezett nyers palákat kell használni.

bc = soremelkedés vonal

a=100 cm
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Beszabott eresz

Beszabott eresznél az első palasort vízszintesen fektetjük az eresz vonalán 6-8 cm 

túllógatással a csatornába. A befutó sorokat értelemszerűen rá kell faragni a vízszin-

tes palasorra 8 cm átfedéssel.

A beszabott eresznél nincs szükség különböző méretű palákra.

14. ábra

Bekötött kezdősor 

15. ábra
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Túllógatás

Az aláfutó oldalakat az oromszegélyek, élgerincek és gerincek mentén tisztán kell 

kivezetni. A túllógó oldal túllógatása oromszegélynél, élgerincnél és gerincnél min. 

5 cm legyen.

Oromszegély fedése

Minden egyenes vonalú oromszegélyt bekötötten kell fedni. A ráfektetett szegély az 

egyenes vonalú oromszegélyeknél kerülendő, mert az a fedés vízzáróságát veszé-

lyeztetheti. Az oromszegély fedése az egyes kötősorok kifuttatásával (kifutott orom-

szegély) szakmailag nem nevezhető igényes megoldásnak. Az oromszegély fedése 

külön rendelkezésre állnak téglalap (Rechteck) alakú palák.

Az oromszegélyen levő palák rögzítése eltoltan történik négy-öt korrózióvédelem-

mel ellátott palaszeggel.

Universal 30/30 Záró szegélyként Rechteck 30/20

Rechteck 40/20

Kezdő szegélyként Rechteck 60/30

Rechteck 50/30

Universal 25/25 Záró szegélyként Rechteck 30/20

Rechteck 40/20

Kezdő szegélyként Rechteck 50/25

Rechteck 35/25
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Az oromszegély kezdő és záró szegély kialakítása

16. ábra
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Kezdő és záró szegélyek fedése az élgerincen

Az élgerinc szegélyének fedése mindenkor érvényes, hogy ezeket lehetőleg beköt-

ve fedjük. (17.ábra) A kezdő szegélyt beszabott szélként, esetleg közbenső palákkal 

kell kivitelezni. A záró szegélyeket lehet kettős szegélyként és záró, négyszög alakú 

palák (Rechteck) állnak kiegészítő elemként rendelkezésre, mint az egyenes orom-

szegélyen. Az élgerincet lehet egy ráfektetett sorral is szegélyezni.

A bekötözött záró szegély (18.ábra) alapfeltétele a soremelés helyes megválasztá-

sa. A soremelkedést kötelezően úgy kell megállapítani, hogy az utolsó pala melle 

körülbelül az élszaruval párhuzamosan fusson. A mellvonal kisebb eltérése még 

megengedhető. Az ilyen módon megállapított soremelkedés nagyobb, mint a tető 

lejtéséből adódó minimális soremelkedés. Emellett azonban arra kell figyelni, hogy 

a maximális megengedett soremelkedést ne lépjük túl.

A kezdő szegélyek fedésének formája nagyrészt a záró szegélyek által meghatáro-

zott soremelkedés mértékétől függ. Így az egyenes oromszegéllyel megegyező fe-

dés csak az élszarufa kisebb párhuzamosától való eltérés (meredek tetőlejtés) esetén 

lehetséges. A kezdő szegély így egy beszabott (esetleg több közbenső) és a kezdő 

sor egy eleméből áll. A közbenső elemek beépítése feltétlenül szükséges. 

Ez az élgerinc szegély fedés még egy nehézségi fokot jelent azáltal, hogy az élsza-

rufa ferde fekvése miatt a kezdő szél paláinak hossza nem lesz elegendő. Ehhez ha-

sonlóan ezek nem tudnak az alattuk levő palák hátához nekifutni. Ebben az esetben 

a kezdő oromszegély valamely másik megoldását kell választanunk. (19. ábra) Ebben 

az esetben a kezdő Rechteck palákat állítva faragjuk be az élhez. Az élekhez használt 

lehetséges  Rechteck pala méretei, 25 cm palamagasságig  30/20 ill. 40/20. 25 cm 

palamagasság fölött 35/25 és 45/25. 
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17.ábra Kezdő szegély élgerincen

18..ábra  Záró szegély élgerincen
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19. ábra Kezdő szegély kialakítása alacsonyabb hajlásszögű tetőknél

Gerinc fedése

A gerincsor a tetőfelület fedésével egyező irányban ráfektetett sor. Palaméretként 

legjobb, ha lyukasztás nélküli 30/30 cm-es, vagy 25/25 cm-es íves leszabású palát 

használnak, a tetőfelületen alkalmazott forma szerint. A gerincen lévő palák rögzíté-

se az oldalsó átfedés alatt eltolva (hajózva) történik 3-4 tűzihorganyzott palaszeggel.

 

20. ábra
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A falszegély fedése

A fal szegélyt lehet bekötött oromszegélyként (16.ábra) vagy kifutatott fedésként 

fedni.(21.ábra) A fedés során ügyelni kell arra, hogy a bádogszegélyt nem lehet át-

szegelni. A bádogszegélyhez befutó kisméretű palák kiváltására a pala magasságá-

hoz megfelelő Rechteck palák állnak rendelkezésre. A falszegélyek fedése ráfekte-

tett szegélyként is lehetséges.

21. ábra

Az eresz és fal alsó szegélye

Ajánlott legalább 5 mm vastag lécet vagy háromszöglécet a deszkázat alsó szélére 

felvinni, hogy így az első sor optikai „leborulását” megakadályozzuk.
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