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T E T Ő H O R N T E R M É S PA L A F O R G A L M A Z Ó É TS ÉKGI LVÁI TNEYL EF ZE Ő
D ÉKSFETK.

A CupaClad rendszer új távlatokat nyit a terméspala homlokzatburkolatok világában.
Modern megjelenésével és a felhasznált kőpala természetességével kiválóan ötvözi a
mai modern építészet elvárásait. A CupaClad
lehetővé teszi a terméspala homlokzatburkolást horizontális tájolás mellett, mely új
lehetőséget nyit a kortárs építészetben.
A CupaClad homlokzatburkolat könnyű, egyszerűen és gyorsan kivitelezhető, modern
megjelenést kölcsönöz az épületnek és fantasztikus áron elérhető. A CupaClad rendszert
új építés és felújítás esetén is lehet alkalmazni.
A terméspalát a vízszintesen csavarozott lécvázhoz különböző rögzítő elemekkel lehet fogatni. A lécezés alatt a függőlegesen kialakított ellenléc megfelelő átszellőztetést biztosít.
CupaClad homlokzatburkolat legnagyobb
előnye, hogy a kialakított palafedés mögött

létrejövő légrésben, kialakul az úgynevezett kéményhatás, mely elősegíti az épület megfelelő átszellőztetését és kellemesebb hőérzetet biztosít a nyári melegben.
Miért érdemes a CupaClad rendszert választani?
Tartós
A terméspala átlagos élettartama 100-150 év,
a rögzítéshez használt saválló acélból készült
kampók szintén magas élettartammal bírnak
ami garantálja a homlokzat hosszútávú szépségét.
Energiatakarékos
A kialakított, átszellőztetett homlokzatburkolati rendszer, egy jól átgondolt szigeteléssel segíti az épület megfelelő hőháztartását,
amellyel energiát takaríthat meg a nyári melegben.

Természetes
A terméspala egy üledékeskőzet amelynek az
előállítása során nem használnak semmilyen
vegyi anyagot. A pala felülete természetes
formában marad nem kap felületkezelést az
előállítás során és a továbbiakban sem igényli
azt.
Gazdaságos
A homlokzatburkolati rendszer, nem igényel
karbantartást, a későbbiek folyamán sem kell
felületkezeni, ezért hosszútávon kifizetődőbb
választás, mint bármilyen festett, vagy felületkezelt homlokzat.
Gyors kivitelezhetőség
A CupaClad redszer egyik legnagyobb előnye, hogy a kivitelezése rendkívül egyszerű
és gyors a saválló rögzítő kampóknak köszönhetően.
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CupaClad 40x25
A pala

Átszellőztetés:

Rögzítés

A CupaClad falburkolati rendszerben 40x25
cm-es Cupa terméspalát talál. A palák látszó
felülete 40x21 cm. A palalapok megmunkálását a Tető Horn Kft. alkalmazástechnikai útmutatója szerint kell végezni!
További információ a www.termespala.hu-n.

A szerkezetet átszellőztetni az ellenlécnél kialakított légrésnél lehet, továbbá a palák közti
fugahézag további szellőzési lehetőséget biztosít. A beszellőzésnél az első vízszintes tetőléc alsó síkja minimum 50 mm-es távolságra
kell hogy legyen az aljzat felső síkjától, továbbá a kiszellőzésnél is biztosítani kell a megfelelő szellőzőkeresztmetszetet.

A palalapok a rendszer tartozékaként
kapott horganyzott csavarokkal rögzített saválló kampókkal vannak rögzítve az alábbi képen látható módon.
A palák látszó felülete 40x21 cm. Az átfedés
minden esetben 4 cm amit a saválló kampók
biztosítanak.
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A pala

Rögzítés

A CupaClad falburkolati rendszerben 60x30
cm-es Cupa terméspalát talál. A palalapok
megmunkálását a Tető Horn Kft. alkalmazástechnikai útmutatója szerint kell végezni!
További információ a www.termespala.hu-n.
A palák látszó felülete 60x26 cm.

A palák rögzítése megegyezik a 40x25-ös
pala rögztési tehnikájával, a rendszerben található saválló kampók segítségével.
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Átszellőztetés
Az átszellőztetésről további információt talál
a 3. oldalon.
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Alátét szerkezet

A Rögzítő kampó

Élek kialakítása

A CupaClad rendszer tatószerkezete lehet
fém, vagy fa tartószerkezet egyaránt, vastagságát az alkalmazott hőszigeteléshez
méretezve kell kialakítani. Fontos, hogy 
az
ellenlécek és hőszigetelés esetén a párnafák
a teherhordó falakhoz megfelelő teherbírású
csavarokkal legyenek rögzítve. Javasolt a szerkezet statikai méretezése.
Hőszigetelt homlokzat esetén a tartó szerkezet külső síkjára páraáteresztő tetőfólia beépítése szükséges, hogy megvédjük a porhótól
és az esetlegesen bejutó csapadéktól. A palakampók rögzítéséhez minimum 5x3 cm-es
tetőléc javasolt, a léctávolsága 40x25 cm-es
pala esetén 210mm, a 60x30-as pala esetén
260mm. Az utolsó sor léctávolsága változó, de
40x25 cm-es pala esetén maximum 210 mm,
60x30-as pala esetén 260mm. A vízszintesen
elhelyezett léceket az ellenléchez csavarozással rögzítsük!

A rendszer tartozékaként minden palához két
darab rögzítő kapmó jár. A kampók anyaga
rozsdamentes acél. A
 kampók furattal vannak
ellátva és kialakításuk lehetővé t eszi a gyors
és pontos kivitelezést. Rögzítésük 3,5x35-ös
Pan-Head horgyanyzott csavarral történik,
mely szintén a rendszer részét képezi.

Az éleket lehet bádog szegély nélkül és
bádogos szegéllyel kialaítani, de javasolt a
bádogos szegélyek alkalmazása, az esetleges
mechanikai sérülések elkerülése végett.
Az élbádogok kialakítására az alábbi opcionális lehetőségek vannak.
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Pozitív sarok

FONTOS!
A kialakított lécezésnek minden esetben ép
élűnek és egyenesnek kell lennie, mivel a
palát tartó rögzítő fülek a lécezés felső síkján ülnek, ezért a lécezésben lévő bármilyen
egyenetlenség meglátszik a palafedés v onalvezetésén!
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Ablak kávák kialakítása

Negatív sarok

Abban az esetben, ha a síkot nyílászáró, töri meg a befordulásokat szintén javasolt
bádogos szegélyekkel megoldani az alábbi módon. A bádogszegély méretei függenek a
szerkezet vastagságától. A bádogszegély mellett a befordulás megoldható a palázva is,
de ebben az esetben az alátétszerkezetet is be kell fordítani a kávába.

Szintén kivitelezhető bádoggal vagy a palák
élben való összezárásával.
A bádogos megoldás az alábbi módon kerül
kialakításra.

A padlóváz és hőszigetelés
rögzítése.

Páraáteresztő fólia
rögzítése ellenléccel,
horizontális lécek rögzítése
csavarozással.

Saválló pala tartó kampók
rögzítése a rendszer részét
képező csavarokkal.

Palák elkhelyezése a
rögzítő kampókba akasztással.

Tető Horn Terméspala Forgalmazó és Kivitelező Kft.
8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor u. 49.
Tel.: +36 87 888 691 Fax: +36 87 888 692
tetohorn@invitel.hu
www.termespala.hu
Foto, szöveg, és garfika: Horn Rolf, Kelli Ákos

A kiadványban szereplő fotók és szöveges tartalom, a Tető Horn Kft. tulajdona, bármilyen felhasználás csak a szerkesztők beleegyezésével lehetséges! Tető Horn Kft. 2015.

