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1. Termékek
A Cembrit Diamond 40/40, a Cembrit Quadra 30/60 téglalap, a Cembrit Rombusz, a Cembrit Rombuszsablon és a Cembrit
Quadra hódfarkú cementalapú, cellulózt és műszálat tartalmazó termékek. Alkalmasak bármilyen épület tetőfedésére,
valamint homlokzat- és oromfal burkolására is. A tetőfedő anyag háromrétegű speciális felületkezelést kap. Az első réteg
pigmenttartalmú rétegszórt bevonat. Az érlelést követően mindkét oldalra átlátszó bevonat kerül. Ezt követően a tetőfedő
anyagra tökéletes felületet biztosító akrilfestéket permeteznek.A hátlap viaszbevonatot kap.A kemény, kopásálló, tartós felület
ellenáll az időjárási viszontagságoknak és a mohásodásnak. A Dominant tetőfedő anyag felülete rusztikus. A megerősített
Horal tetőfedő anyag magasabban fekvő területekre, K3 éghajlati zónába való.

Cembrit Diamond 40/40 sarkított négyzet

Cembrit Quadra 20/40 hódfarkú, téglalap,
sarkított téglalap

Cembrit Quadra 30/60 dán téglalap

Cembrit Quadra 30/60 angol téglalap

Cembrit Rombuszsablon 40/44

Cembrit Rombusz 40/44
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1. Termékek
A termékek műszaki adatai
Cembrit Quadra

Cembrit Quadra

dán téglalap 60/30

angol téglalap 60/30

Cembrit Quadra 60/40

¥£
¢

Cembrit Diamond 40/40


£©

4.0

Rombusz 40/44

Rombuszsablon 40/44

±3

39

5±

±3

7.6

27
5

Ø3,5±1

424±3

TL 5.2±
1,75 kg

1.3
0.5

1.3

TL 5.4± 0.5
1,9 kg

40

0±

3

3

,2±

5

20

14

3

0±

37

400±3

Ø3,5±1

82,3
92,3
102,3

Ø3,5±1

40

22,5

471±3

20

Ø3,5±1

20

32,5

Cembrit Quadra 20/40

47

0.2

71

605±3

3

Cembrit Quadra 40/60

600

272

Műszaki adatok
Tárolási páratartalom

6–14%

Hővezetés

0,3–0,4 W/mK

Vízzáróság

cseppképződés nélkül

Lúgosság

pH 10–12

Tűzveszélyességi osztály

A1

EN 13501 - 1

Fagyállóság

RL= min. 0,75 (100 ciklus)

EN 492

EN 492

Vízfelvevő képesség (átlagos)

15%

Súly (átlagos)

sarkított négyzet – 1,33 kg/db, téglalap – 1,5 kg/db
sarkított négyzet (Horal) – 1,73 kg/db,
téglalap (Horal) – 1,69 kg/db, hódfarkú – 0,79 kg/db,
rombusz – 1,9 kg/db, rombuszsablon – 1,75 kg/db

Térfogatsúly (átlagos)

1,85 g/cm2

EN 492

Hajlítónyomaték (min.)

50 Nm/m

EN 492, B oszt.

Szakító hajlítószilárdság (átlagos)

20 N/mm2

Anyagösszetétel

organikus rostok, cement, ásványi

A Cembrit Diamond, a Cembrit Quadra, a Rombusz, a Rombuszsablon és a Cembrit Quadra hódfarkú szilikonadalékot
tartalmazó, organikus rostokkal erősített cementalapú termékek. Lakó- és középületek, mezőgazdasági és ipari objektumok
tetőfedésére szolgálnak. A festett tetőfedő anyagok színe eltérhet a színminták színétől, valamint a prospektusokban,
4
tájékoztatókban
szereplő színektől. A tetőfedő anyagra érvényes a CCZ/EC/05/2010 sz. európai megfelelőségi nyilatkozat.

2. Szerelési útmutató
2.1. Jogszabályi követelmények
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11.
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7.
8.
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10.
11.

Nyeregtető
Esőcsatorna
Vápa
Félnyeregtető
Manzárdtető
Kontyolt tető
Élgerinc
Nyeregtetős ablak
Taréjgerinc
Kontyolás
Félnyeregtetős ablak

5.

A jelen szerelési útmutatóban megtalálhatók az összes tetőfedő anyag alapvető kezelési szabályai.
Szerelési előírásokat tartalmaz, és vita esetén irányadó dokumentumnak számít.
A műszaki információk a vállalat eddigi tapasztalatain és a legújabb műszaki adatokon alapulnak.
A tetőszerkezetet a helyi építési előírásoknak és tetőfedési gyakorlatnak megfelelően kell elkészíteni.
A tető tervezésekor figyelembe kell venni az adott hely környezeti hatásait és feltételeit.

• Biztosítani kell az ajánlásoknak és a helyi
építési előírásoknak megfelelő minimális
dőlésszöget.
• A tetőfedő anyagot 30 x 50 mm-es vagy
40 x 60 mm-es
lécekre kell lerakni.
• . A tetőszerkezet tervezése a környezeti
hatások figyelembevételével történik
olyan módon, hogy a tető betöltse
elsődleges feladatát. Figyelembe kell venni
a tengerszint feletti magasságot, a relatív
páratartalmat, az esőintenzitást, valamint
a szél-, hó-, jég- és fagyterhelést.
• A tetőfedő anyag könnyen formálható
a kívánt alakra, és lehetővé teszi az egyedi
alakú tetők kivitelezését.
• A tetőfedő anyag súlya mindössze
13,4–19,5 kg/m², vagyis könnyebb
az égetett vagy beton tetőfedőanyagoknál.
Régebbi tetőknél a tető rekonstrukciója
során nem szükséges a tetőszerkezet

renoválása. Minden tetőszerkezetet a helyi
jogszabályi követelmények (Eurocode
1: A tartószerkezeteket érő hatások)
alapján kell elbírálni.
• Gondoskodni kell a tetőfedő anyag alatti
tér átszellőztetéséről az esőcsatornától
a tetőgerincig.
• A tetőfedő anyag szerelése során be kell
tartani a biztonsági előírásokat, melyek
alapvető fontosságúak az építkezéseken
dolgozók számára. A tetőfedő anyag
szerelése
munkapadokról
történik.
A tetőfedési munkálatok kivitelezője
köteles gondoskodni az összes biztonsági
előírás betartásáról a helyi jogszabályi
követelményeknek megfelelően.
• Ferde és meredek tetők esetében
tartóelemeket
kell
biztosítani
a szerszámok és karbantartó eszközök
számára.

• A tetőn szükség szerint hófogókat kell
elhelyezni a járókelők és az esőereszek
védelme érdekében, a helyi jogszabályi
követelményeknek és a jó gyakorlatnak
megfelelően.
• A tetőfedő anyagok általánosságban
nem szigetelnek a porhó, a por és a víz
hidrosztatikus nyomása ellen, ezért
javasolt a tetőfedő anyag kiegészítése
megfelelő vízszigeteléssel.
• A tervezőnek vagy a kivitelező cégnek
a teljes tető megoldásánál figyelembe kell
venni a helyi körülményeket, a környező
épületek funkcióját, az objektum körüli
forgalom
biztonságát
(hólecsúszás
az épületről), valamint a tető tagoltságát
az adott éghajlati zóna szerint.

5

2. Szerelési útmutató
2.2. Éghajlati zóna
Az anyagszükséglet a szerelési módtól, a pala formájától és a tető hajlásszögétől függően változik. Ezek a tényezők az éghajlati zónától függnek.
Az éghajlati zónát a hóval fedett terület és a szélességi fok határozza meg. A pontos információkat a helyi szabványok a hóterhelési
tényezőkben megadják.
A helyi előírások felülírják a szerelési utasítások követelményeit.Ellentmondás esetén forduljon a Cembrit képviseletéhez.

Éghajlati zóna
Havas terület – terhelés kN/m2

Éghajlati zóna K1

< 1,5

Éghajlati zóna K2

1,5–2,5

Éghajlati zóna K3

2,5–4,0

Szélesség
400 m tengerszint
feletti magasságig
600 m tengerszint
feletti magasságig
900 m tengerszint
feletti magasságig

Havas területeken álló épületek (> 4,0 kN/m2) – forduljon képviseletünkhöz!

Anyagszükséglet

átfedés (mm) /léctávolság (mm)
Tetőhajlásszög
(°)
tartománya

Éghajlati zóna K1

Diamond
40×40 cm

Hódfarkú
40×24 cm

Téglalap
60×30 cm

18–24°

150/225

25–29°

120/240

30–39°
40–45°

120/140
85/210

100/250

Rombusz
40×44 cm

100/295

90/174

100/295

90/174

90/305

100/150

80/186

45° felett

80/315

25–29°

Éghajlati zóna K2

30–39°

150/225
85/210

40–45°

120/140
120/140

85/210
45° felett

100/295

90/174

90/305
100/250

100/140

30–39°

Éghajlati zóna K3

120/240

80/186
80/315

150/225

40–45°

120/240

100/295

100/250

90/305

85/210
45° felett

90/174

A szerkezeti terhelés miatt 40×60 mm-es léceket kell használni (szarufaköz 1 m). A K3-as éghajlati zónában Cembrit Diamond Horal
típust kell használni.
Biztonságos tetőhajlásszög – a minimális szintet a helyi jogszabályi követelmények határozzák meg.
Szigorúbb követelmények a tető alatti tér áthatolhatatlansága érdekében.
Az adott éghajlati zónában a palát tilos ilyen szögben szerelni.
Forduljon tanácsért a Cembrit képviseletéhez.
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2. Szerelési útmutató
2.3. Tetőhéjazat felépítése – biztonsági vízszigetelési rétegek
Kétszeresen átszellőztetett tető
szabadon feszítve, fólia feletti és alatti szellőzéssel
1. lécek
2. ellenlécek
3. biztonsági vízszigetelés
4. légrés
5. hőszigetelés
6. párazáró fólia

PHI 1

Egyszeresen átszellőztetett tető
hőszigeteléssel érintkező biztonsági vízszigetelés,
biztonsági vízszigetelés feletti szellőzéssel (diffúznyitott)
1. lécek
2. ellenlécek
3. diffúznyitott biztonsági vízszigetelés (PHI 2. fokozat, A
oszt. – biztonsági fóliák, C oszt. – hegesztett-ragasztott
biztonsági fóliák)
4. hőszigetelés
5. párazáró fólia
6. hőszigetelés
7. hőszigetelés

PHI 2

Egyszeresen átszellőztetett tető
hőszigeteléssel érintkező biztonsági vízszigetelés biztonsági
vízszigetelés feletti szellőzéssel (diffúznyitott)
1. lécek
2. ellenlécek
3. diffúznyitott biztonsági vízszigetelés (PHI 2. fokozat, A
oszt. – biztonsági fóliák, szabad átfedés)
4. szilárd alap
5. párazáró fólia
6. hőszigetelés

PHI 2

Kétszeresen átszellőztetett tető
hőszigeteléssel érintkező biztonsági vízszigetelés, biztonsági
vízszigetelés feletti és alatti szellőzéssel
1. lécek
2. ellenlécek
3. biztonsági vízszigetelés (PHI 2. fokozat, A oszt. –
biztonsági fóliák, szabad átfedés) (PHI 3. fokozat, A oszt.
– aszfaltszalag az ellenlécek alatt a szilárd alapra)
4. szilárd alap
5. légrés
6. hőszigetelés
7. biztonsági vízszigetelés
8. hőszigetelés

PHI 2
PHI 3

Magyarázat: PHI – biztonsági vízszigetelés.
A tervezőnek vagy kivitelezőnek a teljes tetőmegoldásánál figyelembe kell vennie a helyi éghajlati körülményeket. A tető szerkezete meg kell, hogy
feleljen a tetőtervezésre vonatkozó helyi előírásoknak és jogszabályoknak, különösen a biztonsági vízszigetelő fólia áthatolhatatlanságát illetően.
A biztonsági vízszigetelő fólia áthatolhatatlanságával szemben támasztott fokozott követelmények oka a következő lehet: a tető biztonságos
dőlésszögének be nem tartása, a tető szerkezete és tagoltsága, a tetőtér kihasználása, a helyi éghajlati körülmények, hófogók elhelyezése a tetőn,
atipikus alakú tető (összetett gerinc, íves tetőablak stb.).
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2. Szerelési útmutató
2.4. A tető szellőztetése
Miért szükséges a tető szellőztetése…
Ahhoz, hogy a tetőhéjazat jól lássa el feladatát, megfelelő szellőztetéssel meg kell akadályozni a vízpára lecsapódását a etőfedő
anyag hátoldalán. A hőszigetelt tetőterű épületeknél különösen fontos, hogy a tető teljesen átszellőzzön. Az tszellőzés
a természetes levegőáramlás elvén alapszik, ami az esőcsatornánál és a taréjgerincnél lévő levegő hőmérséklet-különbségéből
fakad. Épp ezért pontosan kell dimenzionálni a bevezetőnyílást az esőcsatornánál. Ezeket a szerkezeteket hőtechnikai
számítással kell ellenőrizni a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelően (Az épületek hővédelme).

Magyarázat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nyeregtető
Esőcsatorna
Vápa
Félnyeregtető
Manzárdtető
Kontyolt tető
Élgerinc
Tetőablak
Taréjgerinc
Kontyolás
Félnyeregtetős ablak

Fóliaszellőző átvezetőelem – Ø100 mm, 75 cm2

Biztonsági vízszigetelés
A fóliát, amely megakadályozza a levegő
páratartalmának bejutását a tető alatti
térből hőszigetelő rétegekbe (biztonsági
vízszigetelő diffúziós fólia) minden esetben
a hőszigetelő anyag fölé kell helyezni,
a harmatponthoz képes külső pozícióban.
Ezáltal lehetővé válik az esetleges nedvesség
átvezetése a hőszigetelő térből a légrésbe.
A „Tetőhéjazat felépítése” című részben
szerepelnek a tetőkön használatos
biztonsági
vízszigetelés
alapváltozatai.
Érintkezés nélküli fólia használata esetén
8

szellőztetett réseket kell biztosítani
a fólia felett és alatt. A fólia érintkezik
a hőszigeteléssel; a tetőgerinctől mintegy
50 mm-re be kell vágni.
Amennyiben a biztonsági szigetelés
alatti terület szellőzése nem biztosított
(egyszeresen átszellőztetett tető), úgy
a diffúznyitott biztonsági vízszigetelést kell
használni, 0,3 mm alatti vastagságú fólia
javasolt. Ezek az anyagok a hőszigetelésre
fektethetők, vagy a szarufák közé
függeszthetők.

Az egyszeresen átszellőztetett ferde
tetőknél minden esetben diffúznyitott
anyagokból készült biztonsági szigeteléseket
kell használni.
A tetőgerincnél lévő fólia alatti területet
kiszellőztetése is szükséges, ami a fólia
átvágásával érhető el, kb. 55 mm
szélességben.

2. Szerelési útmutató
2.5. Ajánlások a tetőszellőzéssel kapcsolatban
A tetőszerkezetet a tetőkialakításra vonatkozó helyi építési előírásoknak és gyakorlatnak megfelelően kell
elkészíteni.
A táblázat megadja bevezetőnyílást az esőcsatornánál, a kivezetőnyílást a tetőgerincnél és a légrétegvastagságot 10 m-es
szarufahosszig. Az ennél hosszabb szarufás tetőknél a légréteg vastagsága a tetőhajlásszögre vonatkozó legkisebb réteg
érték 10%-ával nő. Az elfogadott legkisebb légrétegvastagság 6 m-es szarufahosszig 25° feletti tetőhajlásszögnél 40 mm
(*). A tetőszellőzés tervezésekor a használt rácsátvezetések arányában a bevezető- és kivezetőnyílások csökkenésével kell
számolnunk.
Tető szellőzése

tető típusa

egyszeresen
átszellőztetett tető

légrés

felső
légrés H1

tetőhajlásszög
(°)

légréteg vastagsága
H1 (mm)

18–24°

szellőzőnyílások
esőcsatorna, vápa
– S1

taréjgerinc, élgerinc
– S2

60

S1>1/200

S2>1/400

25–45°

50 (40*)

S1>1/300

S2>1/600

>45°

50 (40*)

S1>1/400

S2>1/800

18–24°

60

S1>1/200

S2>1/400

25–45°

50 (40*)

S1>1/300

S2>1/600

>45°

50 (40*)

S1>1/400

S2>1/800

18–24°

40

S3>1/200

S4>1/400

25–45°

30

S3>1/300

S4>1/600

>45°

20

S3>1/400

S4>1/800

páraáteresztő fóliával
kétszeresen
átszellőztetett tető

párazáró fóliával

felső
légrés H1

alsó
légrés H2

Tetőhéjazat szellőzése gerincszellőzéssel és
szellőzőelemekkel

A kivezetőnyílás mérete
100 cm2 /m. Légrés: 1 cm/m

gerincszellőzésnél

Tető szellőzése műanyag szellőzőelemekkel

A műanyag szellőzőelemek kivezetőnyílásának
mérete 200 cm2/db

Az Oriko szellőzőelem kivezetőnyílásának mérete
100 cm2/db

Tető szellőzése megemelt tetőgerinccel
9

3. Tetőfedő anyagok szerelése
3.1. Cembrit Diamond 40/40
3.1.1. Szerelési előírás
A Cembrit Diamond 40/40 sarkított
négyzetet vízszintes sorokban, a csúcsára
fordítva rakjuk fel.A lécek közötti távolság a
Cembrit Diamond esetén 210 mm.A sablon
lécekre való lerakásánál a sablon felső
csúcsa egy vonalban kell, hogy legyen a léc
felső élével. A Cembrit Diamond rögzítése
szegekkel, majd viharkapoccsal történik
30x50 vagy 40x60 mm-es tetőlécre.
A tetőfedő anyag minden darabját két szeg
és egy viharkapocs rögzíti. A palák között
be kell tartani a 4 mm fugát a viharkapocs

A sablon felső sarka a léc felső élével
van egy vonalban, a rögzítési pontok
így az előző léc közepén vannak.
A sablont két szeggel rögzítjük
a léc közepén. A szegek az előző
sarkítottnégyzet-sor mellé kerülnek,
így meg lesz támasztva a nyílás körüli
terület.
A tetőfedő anyag szegelése előtt
a viharkapcsot a palák között alulra
kell tolni. A tetőfedő anyagot úgy
kell lefektetni, hogy a viharkapocs
szára átnyúljon a megfelelő nyíláson.
Ezután a palát két szeggel rögzítjük.
Végül a viharkapcsot a felső sarokban
lehajtjuk a tető esése irányába.
A sarkított négyzet vágása – a pala
széle elvezeti a vizet a tető alatti
térből, ha a bádogozásban por vagy
lehullott

elhelyezésére. A viharkapcsot a tető
hajlásszöge szerint lefelé kell fordítani.
A vízcseppentő mérete 18-23 mm. Fedési
irány: az esőcsatornától a gerinchez, jobbról
balra (balról jobbra). A tetőfedő anyag
megmunkálása speciális kézi vagy karos
palavágó ollóval történik. Olló használatát
nem javasoljuk, mert a vágat egyenessége
nem lesz kielégítő. Flex használatát is
kerüljük, mivel a vágás során keletkező
por maradandó nyomokat hagy a tetőfedő
anyag felületén. Az ereszképzéshez az

esőcsatorna szélességének 1/3–1/2 részét
kell átfedni. A tetőfedőanyag élét, sarkát
a bádogozásnál olyan módon szükséges
lekerekíteni, hogy a víz a tető felületére
vezetődjön el. Az egész pala felénél
nagyobb tetőfedőanyagot viharkapoccsal
kell rögzíteni. A Cembrit Diamond alá
készült lécezést a tetőperemnél, a vápáknál,
a tetőcsatornánál, a kéménynél és az
átvezetőknél be kell sűríteni.

1.

! Rossz
2.

3.
4.
1.

! Rossz
2.

3.
levelek állnak a víz útjában.
Vágott,
kisebb
paladarabok
biztonságos
rögzítéséhez
segédléceket kell használni.
Az egész elem felénél nagyobb
tetőfedőanyagot viharkapoccsal kell
rögzíteni.
A jobb oldali képen egy olyan
elem látható, melyet nem lehet
megfelelően rögzíteni, ezért a képen
látható formának nagyobbnak kell
lennie a sarkított négyzet felénél.
Minden palát három rögzítőelemmel
kell rögzíteni.
A sarkított négyzet vágása – a pala
alsó részét lekerekítjük, hogy a tető
felületére vezesse a vizet.
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4.

1.

2.

3.
4.

! Rossz

3. Tetőfedő anyagok szerelése
3.1.2. Eresz kialakítása Diamond 40/40 palából – K1 és K2 éghajlati zóna

§©¤

¹

Az ilyen típusú szerelésnél a tetőfedő anyag 50 mm-re fedheti az esőcsatornát. A víz elvezetése azonban ereszalátét-lemez alkalmazásával
javítható, amely egyúttal megerősíti a tetőfedő anyag első sorát. Az alapsor az 1-es sablon feléből, a következő sor az egy helyen sarkított
2-es sablon egy részéből készül. A második sort három szeggel rögzítjük.

áÕì¢©¤ »

¹

³

¹

¹

¥

¥

Cembrit Diamond 40/40 átfedés, anyagszükséglet
átfedés – A
mm

léctávolság – E
mm

léctávolság – G
mm

sarkított négyzet
db/m2

viharkapocs
db/m2

szeg
db/m2

léc
m/m2

85

210

175

10,10

10,10

20,20

4,76

3.1.3. A Diamond 40/40 lerakása eresztálcára – (K1, K2) K3 éghajlati zóna
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Mindkét éghajlati zónában (K1, K2) javasoljuk az eresztálca használatát, a K3-as zónában pedig kötelező.
A K3-as éghajlati zónában a vastagabb, 5,2 mm-es Horal palatípust kell használni. Nagyobb teherbírású léceket használjon (60 × 40 mm)
az alhéjazat megerősítésére, vagy az egész tetőn besűrítheti a lécezést.

Cembrit Diamond 40/40 átfedés, anyagszükséglet
átfedés – A
mm

léctávolság – E
mm

sarkított négyzet
db/m2

viharkapocs
db/m2

szeg
db/m2

léc
m/m2

85

210

10,10

10,10

20,20

4,76
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3. Tetőfedő anyagok szerelése
3.2. Cembrit Quadra 30/60 dán és angol téglalap
3.2.1. Szerelési előírás
A dán, angol téglalap kettős fedésben
erősebb és ellenállóbb az egyszeres
fedésnél. A Cembrit Quadra téglalapok
rögzítéséhez rögzítőkampó vagy két szeg
és egy viharkapocs használatát javasoljuk
A tetőfedő anyag minden darabját két szeg
rögzíti a 30 x 50 vagy 40 x 60 mm-es léceken,
alsó végüket pedig viharkapocs tartja.
A palák között be kell tartani a 4 mm fugát
a viharkapocs elhelyezésére. A viharkapcsot
a tető hajlásszöge szerint lefelé kell
A bal oldali képen a téglalapot
rögzítőkampók tartják. Ez a fedés
igen egyszerű és gyors. Hődilatáció,
mozgás esetén nem feszül az anyag.
A téglalap felső éle a léc felső élével
van egy vonalban.
A jobb oldali képen a téglalap két
szeggel és egy viharkapoccsal van
rögzítve. A téglalapot úgy csúsztatjuk
el a léceken, hogy maradjon köztük
hely a szegek beverésére.

A bal oldali képen a szélső pala nem
rögzíthető megfelelően – túl keskeny,
szegeket nem lehet használni.
A jobb oldali képen a szélső palák
szélessége úgy lett megnövelve,
hogy ezt az elemet két szeggel és
egy viharkapoccsal megfelelően
lehessen rögzíteni. A szélső elem
melletti egész téglalap szélessége
megfelelően le lett csökkentve.
(A
vágást
pirossal
jelöltük.)
Az eltolódás miatt a következő
sorban új viharkapocsnyílást kell
fúrni.

A bal oldali képen a szélső pala
megoldásához 600 x 600 mm-es
négyzetet használtunk, megfelelően
lerövidítve.A rögzítése három szeggel
és két viharkapoccsal történik.
Ilyen 600 x 600 mm-es négyzetekkel
a tető ferde széle is megoldható.
Használhatók vápa, ablak és kémény
mellett is.A rögzítésük három szeggel
és két viharkapoccsal történik.
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1.

fordítani. A Cembrit Quadra téglalap vagy
hódfarkú rögzítőkapoccsal is szerelhető.
A rögzítőkampók a 30 vagy 40 mm-es
lécekhez készültek. A rögzítőkampókat
felakasztjuk vagy felszögezzük a lécekre.
Fedési irány: az esőcsatornától a gerinchez,
jobbról balra (balról jobbra). A tetőfedő
anyag vágása speciális kézi vagy karos
palavágó ollóval történik. Olló használatát
nem javasoljuk, mert a vágat egyenessége
nem lesz kielégítő. Flex használatát is

kerüljük, mivel a vágás során keletkező
por maradandó nyomokat hagy a tetőfedő
anyag felületén.
Az ereszképzéshez az esőcsatorna
szélességének
1/3–1/2
részét
kell
átfedni. A tetőfedő anyag élének alsó
részét a zárószalagnál, az átvezetőelemszegélyeknél stb. az alsó résznél le kell
kerekíteni oly módon, hogy az elvezetett
víz a tető felületére folyjon le.

1.

2.

1.

2.

2.

1.

! Rossz

2.

1.

2.

1.

2.

3. Tetőfedő anyagok szerelése

3.2.2. Cembrit Quadra 60/30 téglalap rögzítése rögzítőkampókra
Síkpala kettős fedésű alkalmazása esetén
rögzítőkampók
használata
javasolt.
A szerelés így igen egyszerű és gyors,
ráadásul hődilatáció esetén nem feszülnek
a palák. Minden darabot egy kampó tart.
A rögzítőkampók a 30 vagy 40 mm-es

lécekkel
használhatók.
Hagyományos
lerakásnál a rögzítőkampók 4/5-ét
beakasztós, a maradék 1/5-öt beütős
kampók alkotják (pl. az ellenléc helyén,
ahol a kampó nem akasztható be,
a beütős változatot használjuk). Az tolsó
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képen szélesebb lécek használata látható
beütős rögzítőkampókkal, amikor a léc
méretpontossága
nem
szükségszerű.
A téglalapokat a tetővápa és a bádogozás
szélénél szegekkel és viharkapoccsal
rögzítjük.

Cembrit Quadra 60/30 rögzítőkampókon – átfedés, anyagszükséglet

átfedés mm

léctávolság
mm

D
mm

C
mm

téglalap
db/m2

rögzítőkampó
db/m2

léc
m/m2

100

250

350

295

13,11

13,11

4,00

120

240

360

305

13,66

13,66

4,16

150

225

375

320

14,57

14,57

4,44
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3. Tetőfedő anyagok szerelése
3.2.3. Cembrit Quadra 60/30 téglalap rögzítése szegekkel és viharkapcsokkal
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A Cembrit Quadra rögzíthető szegekkel és viharkapcsokkal.A terméken viharkapocslyukak vannak.A szeglyukak 250 mm-es léctávolságnak
felelnek meg. Ettől eltérő léctávolsághoz a helyszínen kell furatokat készíteni, az alábbi táblázat alapján. Minden palát két szeg és egy
viharkapocs rögzít. A kiegészítő képen a tető szélénél 600 x 600 mm-es négyzetet használtunk.

Cembrit Quadra 60/30 szegekkel és viharkapcsokkal rögzítve – átfedés, anyagszükséglet
átfedés
mm

léctávolság
mm

100

téglalap
db/m2

viharkapocs
db/m2

szeg
db/m2

léc
m/m2

295

13,11

13,11

26,22

4,00

360

305

13,66

13,66

27,32

4,16

375

320

14,57

14,57

29,14

4,44

F
mm

D
mm

C
mm

250

358

350

120

240

370

150

225

385

3.2.4. Cembrit Quadra 60/30 téglalap elhelyezése eresztálcán

áÕì¢«¤
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A Cembrit Quadra felszerelhető eresz alatti sor helyett eresztálcával is. Ez a módszer különösen alkalmas a K3-as éghajlati zónában.A tető
szélezése jobban ellenáll az esetleges fagyásnak. A K2 és K3 éghajlati zónákban használjon 60 x 40 mm-es léceket, 1 m-es központosított
szarufán. Az eresztálca szélességét a helyi bevált gyakorlatnak megfelelően kell megválasztani.
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3. Tetőfedő anyagok szerelése
3.3. Cembrit Quadra 40/24 hódfarkú
3.3.1. Szerelési előírás
A síkpalát 30 × 50 vagy 40 × 60 mmes tetőlécre rakjuk fel. A hódfarkút
rögzítőkampkóra
szereljük,
melyek
30 és 40 mm-es lécekhez készülnek.
A rögzítőkampókat felakasztjuk vagy
felszögezzük a lécekre. Hagyományos
lerakásnál a rögzítőkampók 4/5-ét
beakasztós, a maradék 1/5-öt beütős

kampók alkotják (pl. az ellenléc helyén,
ahol a kampó nem akasztható be, a beütős
változatot használjuk). Fedési irány: az
esőcsatornától a gerinchez, jobbról balra
(balról jobbra). A tetőfedő anyag alakítása
(vágása) speciális kézi vagy karos palavágó
ollóval történik. Olló használatát nem
javasoljuk, mert a vágat egyenessége

nem lesz kielégítő. Flex használatát is
kerüljük, mivel a vágás során keletkező
por maradandó nyomokat hagy a tetőfedő
anyag felületén. Az ereszképzéshez az
esőcsatorna szélességének 1/3–1/2 részét
kell átfedni.
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3.3.2. Cembrit Quadra 40/24 hódfarkú rögzítőkampós szerelése
A víznek az ereszcsatornába való tökéletesebb bevezetése érdekében kis ereszalátét-lemezt kell használni, amely egyúttal megerősíti a
tetőfedő anyag első sorát.Az alapsort és a terület szélső részeit szegekkel rögzítjük, 30 mm vastag lécekre.A vágott darabokat legalább egy
rögzítőkampónak kell tartania. A beütős rögzítőkampókhoz 30 vagy 40 mm-es léc szükséges. Minden egyéb esetben beakasztós kampót
kell használni. A rögzítőkampók 4/5-ét beakasztós, a maradék 1/5-öt beütős kampók alkotják (pl. a lécek és ellenlécek találkozásánál
használhatunk beakasztós kampót). A kiegészítő ábrán a tető szélén 400 × 400 mm méretű elforgatott sablonok láthatók.
Cembrit Quadra 40/24 hódfarkú rögzítőkampókon átfedés, anyagszükséglet
átfedés
A
mm

léctávolság
E=P
mm

D
mm

100

150

120

140

viharkapocs
db/m2

léc
m/m2

200

27,10

27,10

6,67

210

29,04

29,04

7,15
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téglalap
db/m2
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3. Tetőfedő anyagok szerelése
3.4. Rombusz 40/40

E

200

20

A tetőfedőanyagot úgy „buktatjuk”, hogy ezáltal vízcseppentőt alakítsunk ki. Minden palát két, legalább 37 mm hosszú szeggel rögzítünk
(rombusz esetén 5 mm legyen a vastagság). Az Oriko szellőzőelemek és az univerzális palák rombusz formában készülnek, jobbról balra
történő fedéshez. Az egyéb tartozékok megfelelnek az angol téglalaphoz készült tartozékoknak (SL szellőzőelem, antennakivezető).

10

E

E

5

max. 70

H

A

A

Rombusz 40/44 átfedés, anyagszükséglet
átfedés – A
mm

léctávolság – E
mm

100

295

90

305

80

315

1.

A tömítőszalag elhelyezése

2.

Hosszirányú levágás

3.

A rombusz kiegészítő
viharkapoccsal
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léctávolság – H
mm
350

rombusz
db/m2

súly
kg/m2

szeg
db/m2

léc
m/m2

10,1

19,19

20,20

3,38

9,5

18,05

19,00

3,27

8,9

16,91

17,80

3,31

1.
rögzítése

3.

2.

3. Tetőfedő anyagok szerelése
3.5. Rombuszsablon 40/44

200

E

20

Minden palát két, legalább 37 mm hosszú szeggel rögzítünk (rombuszsablon esetén 5 mm legyen a vastagság). Az Oriko szellőzőelemek és
az univerzális palák rombuszsablon formában készülnek, jobbról balra történő fedéshez. Az egyéb tartozékok megfelelnek a Quadra angol
téglalaphoz készült tartozékoknak (SL szellőzőelem, antennakivezető).

E

A

E

2

max. 70

H

2

Rombuszsablon 40/44 átfedés, anyagszükséglet
átfedés – A
mm

léctávolság – E
mm

90

174

80

186

1.

A tömítőszalag elhelyezése

2.

Hosszirányú levágás

léctávolság – H
mm
350

rombuszsablon
db/m2

súly
kg/m2

szeg
db/m2

léc
m/m2

9,5

16,62

19,00

5,74

8,9

15,57

17,80

5,37

1.

2.
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3. Tetőfedő anyagok szerelése
3.6. Cembrit Quadra 60/40

290

290

290

200

20

A tetőfedőanyagot úgy „buktatjuk”, hogy ezáltal vízcseppentőt alakítsunk ki. Minden palát két szeggel rögzítünk.A szellőzőelemek rombusz
formában készülnek, jobbról balra történő fedéshez. A tetőfedő anyagot a megfelelő tartozékokkal építsük be.

10

max. 60 160 200

10

Téglalap átfedés, anyagszükséglet
átfedés – A
mm

léctávolság – E
mm

100

295

90

305

80

315

léctávolság – H
mm
350

téglalap
db/m2

súly
kg/m2

szeg
db/m2

léc
m/m2

10,1

19,19

20,20

3,38

9,5

18,05

19,00

3,27

8,9

16,91

17,80

3,31

3.7. Cembrit Quadra 40/60
A tetőfedőanyagot úgy rögzítjük, hogy ezáltal vízcseppentőt alakítsunk ki. Minden palát két szeggel rögzítünk. A szellőzőelemek
rombuszsablon formában készülnek, jobbról balra történő fedéshez. A tetőfedő anyagot a megfelelő tartozékokkal építsük be.
Sarkított téglalap átfedés, anyagszükséglet
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átfedés – A
mm

léctávolság – E
mm

90

174

80

186

léctávolság – H
mm
350

sarkított téglalap
db/m2

súly
kg/m2

szeg
db/m2

léc
m/m2

9,5

16,62

19,00

5,74

8,9

15,57

17,80

5,37

4. A tetőrészletek megoldásai

Kétszeresen átszellőztetett tető szellőzése műanyag szellőzőfejjel

40

0
20

28

10

20

0

30

28

50

10

0

30

50

Kétszeresen átszellőztetett tető szellőzése taréjkúppal

50

60
120 200

Kétszeresen átszellőztetett tető szellőzése megemelt taréjjal

Kétszeresen átszellőztetett tető szellőzése megemelt taréjjal és taréjkúppal

Lemezvápa azonos tetődőlésszögekkel

Lemezvápa eltérő tetődőlésszögekkel
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4. A tetőrészletek megoldásai

20

Kétszeresen átszellőztetett tető szélének lemezszegélyezése átfedés nélkül

Kétszeresen átszellőztetett tető szélének lemezszegélyezése átfedéssel

Kétszeresen átszellőztetett tető szélének lemezszegélyezése átfedéssel

Kétszeresen átszellőztetett tető ráfalazásának lemezszegélyezése

Kémény lemezszegélyezése

Kémény-lemezszegélyezési profilok

4. A tetőrészletek megoldásai

Kétszeresen átszellőztetett tető eresze átfedéssel

Attika mögötti esőcsatorna

Kétszeresen átszellőztetett tető eresze ereszcsatornával

Kétszeresen átszellőztetett tető dőlésszögének változása

Magyarázat:
1. tetőfedő anyag
2. tetőléc
3. vízszigetelő diffúz fólia
4. ellenléc
5. szellőzőrés
6. hőszigetelés
7. párazárás
8. tartóléc
9. gerenda
10. szellőzőrács
11. taréjkúp 480×230 mm
12. taréjkúprögzítő 16×75 mm
13. taréjkúprögzítő 19×155 mm
14. taréjkúp 400×120 mm

Kétszeresen átszellőztetett manzárdtető dőlésszögének változása

15. dilatációs lemezléc
16. dupla lemezes vízvályú
17. egyszerű lemezes csatorna
18. osztott lemezes csatorna
19. szilárd alap
20. kémény hátsó lemezeleme
21. lemez (manzárdtető-átmenet)
22. kémény elülső lemezeleme
23. egyszerű lemezes vízvályú
24. lemezeresz
25. egyszerű vízvályú
26. tetődőlésszőg-változás
lemezborítása
27. szellőzőfej
28. gerincszellőző rács

A műszaki információk a vállalat eddigi
tapasztalatain és a legújabb műszaki adatokon
alapulnak.
A tetőszerkezetet a helyi építési előírásoknak
és tetőfedési gyakorlatnak megfelelően kell
elkészíteni.
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5. A tetőfedő anyag tartozékai
Taréjkúp – kicsi
120

A taréjkúp a gerinc fedésére szolgál.
Szükséges átfedés 60 mm.
Műszaki paraméterek
méret:
anyagszükséglet:
alapanyag:
szín:

400×150 mm
3 db/fm
szálcement
a pala színeiben

50
Taréjkúp szerelése
A szarufára gerinclécet szegelünk kúpkapcsokkal. A gerincléc magassága a tető hajlásszögének függvénye. Az első (utolsó) taréjkúpot
alátétes csavarral rögzítjük a gerincléchez (a min. átmérő 4 mm). Az első kúpkapcsot 2 szeggel rögzítjük a gerinclécre. Az egyik szeg a
taréjkúpon keresztül, a másik közvetlenül mellette kerül elhelyezésre. Feltesszük a következő taréjkúpot, és ráfogjuk a kúpkapcsot, majd
így folytatjuk tovább.

Taréjkúp – nagy
A taréjkúp a gerinc fedésére szolgál. Kúpos
alakú, rögzített 90 mm-es átfedéssel.

Műszaki paraméterek
jelölés:
méretek:
anyagszükséglet:
szellőzőrés:
anyag:
szín:

230

10 - 15

taréjkúp – nagy
480×230 mm
2,5 db/fm
100 cm2/m
szálcement
palával egyező

50
30°

Gerincszellőző rács
A gerincszellőző rács lehetővé teszi a
gerinc mentén a szellőzés kialakítását.
Használata gátolja a porhó bejutását, és
alátámasztja a gerincszellőző lemezt.
Műszaki paraméterek
méret:
anyagszükséglet:
szellőzőrés:
alapanyag:
szín:

500×100×20 mm
2 db/gerinc fm
200 cm2/fm
műanyag
fekete

50

Gerincszellőző rács szerelése
A gerinchez legközelebb eső léc helyét az elkészült gerinc határozza meg, átfedést kialakítva a gerincszellőző lemezekkel. A gerincszellőző
rácsot szeggel vagy csavarral rögzítjük az utolsó léchez; az egyes elemeket egymásba pattintjuk.
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5. A tetőfedő anyag tartozékai
Elosztó taréjkúp
Az elosztó taréjkúp a kontyolt tető
taréjkúpjainak összekötésére szolgál.
Műszaki paraméterek
jelölés:
méret:
alapanyag:
szín:

elosytó taréjkúp
300 x 430 mm, 400 x 400 mm
szálcement
a pala színeiben

Elosztó taréjkúp szerelése
A taréjkúpok szerelése során a kontyolt tető csúcsát elosztó taréjkúppal fedjük le. Ezt szeggel vagy alátétes csavarral rögzítjük. Kisebb
hajlásszögű tetőn az üvegszálas részt az adott geometriához alakítjuk.

Oriko sarkított négyzet és téglalap szellőzőelemek
A sarkított négyzet és téglalap alakú Oriko
szellőzőelemek a tető átszellőztetésére
szolgálnak.
Műszaki paraméterek
méret:
szellőztető terület:
alapanyag:
szín:

400×400 mm, 300×600 mm
100 cm2
szálcement
a pala színeiben

Oriko szellőzőelem szerelése
A szellőzőelemeket úgy és olyan mennyiségben helyezzük el, hogy a teljes tetőterület átszellőztetését biztosítani tudjuk. A szerelés
megegyezik a paláéval. Az elemet két szeggel és egy viharkapoccsal rögzítjük. Téglalapnál a következő sort a megfelelő alakra szabjuk.

Oriko rombuszsablon és rombusz szellőzőelemek
A rombuszsablon és rombusz alakú Oriko
szellőzőelemek a tető átszellőztetésére
szolgálnak.
Műszaki paraméterek
méret:
szellőztető terület:
alapanyag:
szín:

400×440 mm, 400×440 mm
100 cm2
szálcement
a pala színeiben

Oriko szellőzőelem szerelése
A szellőzőelemeket úgy és olyan mennyiségben helyezzük el, hogy a teljes tetőterület átszellőztetését biztosítani tudjuk. A szerelés
megegyezik a paláéval. Az elemet két szeggel és egy viharkapoccsal rögzítjük. A Rombusz palához készült szellőzőelemek jobbról balra
történő lerakásra szolgálnak.
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5. A tetőfedő anyag tartozékai
Gerinc záróelem
Ez a termék a nagy vagy kis taréjkúp
lezárására szolgál a gerincen.

Műszaki paraméterek
jelölés:
gerinc záróelem
méretek:
130×120 mm, 170x230 mm
anyag:
üvegszál
szín:
a pala színeiben

Gerinc záróelem szerelése
A záróelem rögzítése megegyezik a szálcement gerincelemével, átfedéssel a gerincvégnél.

Füstcsatorna-kivezető
Ez a termék a kémény füstcsövének
kivezetésére szolgál a tetőprofilon keresztül.
Műszaki paraméterek
jelölés:
méretek:
tetőhajlásszög:
anyag:
áttörési átmérő:

áttörés 130
400×400 mm, 300x600 mm
30–45°
üvegszál
max. Ø 130 mm

Ø130

A kivezető szerelése
A kivezetőket a megfelelő füstcsövek fölé kell helyezni. A szerelést a kémény gyártójával együttműködve kell végezni. A kivezetőt fedő
karima a kémény részének számít. A nyílás Ø 130 mm-es csövekhez alkalmas. A szerelés megegyezik a pala szerelésével. A kivezetőt
megfelelő sorba kell lehelyezni, majd két szeggel és viharkapoccsal kell rögzíteni. Téglalap esetén a kivezető feletti sort a kívánt formára
kell igazítani. Ha a kivezetőt nagy hóterhelésű zónában használják, célszerű a szellőző kivezető fölé hófogó lemezt helyezni.

Szellőzőelem LG 200
A sarkított négyzet és téglalap
alakú LG 200 szellőzőelemek a tető
átszellőztetésére szolgálnak.
Műszaki paraméterek
jelölés:
szellőzőelem, LG 200
méretek:
400×400 mm, 300x600 mm
szellőztető terület:
200 cm2
anyag:
ütésálló polisztirol
szín:
a pala színeiben
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6. Hófogók, hóvágók
Csatornaszellőző elem SL
A csatorna szellőző elem téglalap és
sarkított négyzet formában kapható.
Műszaki paraméterek
jelölés:
szellőző áttörés Sl
méret:
400×400 mm, 300x600 mm
tetőhajlásszög:
18°-tól
anyag:
ütésálló polisztirol
áttörési átmérő:
max. Ø 110 mm

SL csatornaszellőző elem szerelése
Az elemet a megfelelő flexibilis csőcsatlakozóra kell helyezni. A szerelés menete ugyanaz, mint a palánál. Az elemet két szeggel és egy
viharkapoccsal kell rögzíteni.Téglalap esetén a szellőzőelem feletti sort a kívánt formára kell igazítani. Nagy hóterhelésű zónában célszerű
hófogó lemezt helyezni fölé.

Elszívó-szellőzővégződés Ø160 mm
Az elszívó-szellőzővégződés téglalap
sarkított négyzet formában kapható.

és

Műszaki paraméterek
jelölés:
szellőző áttörés Ø160 mm
méretek:
400×400 mm, 300x600 mm
tetőhajlásszög:
30–45°
anyag:
ütésálló polisztirol
áttörési átmérő:
Ø 160 mm

Elszívó-szellőzővégződés szerelése
A végződést a megfelelő csövek fölé kell helyezni. A szerelés menete ugyanaz, mint a palánál. A végződést két szeggel és egy viharkapoccsal
kell rögzíteni. Téglalap esetén a végződés feletti sort a kívánt formára kell igazítani. Nagy hóterhelésű zónában célszerű hófogó lemezt
helyezni fölé.

Az antennakivezető egység sarkított
négyzet és téglalap formákhoz kapható.
Műszaki paraméterek
jelölés:
antennaáttörés AZ 16
méretek:
400×400 mm, 300x600 mm
tetőhajlásszög:
18°-tól
anyag:
ütésálló polisztirol
áttörési átmérő:
Ø 60 mm

60

Antennakivezető egység

110

Antennakivezető egység szerelése
A szerelés menete ugyanaz, mint a palánál. Az antennakivezető egységet két szeggel és egy viharkapoccsal kell rögzíteni. Az antenna
tartórúdját pontosan az antennaáttörés nyílásába kell helyezni, és a szarufa tartószerkezetéhez kell rögzíteni. A vízzáró gallért az antenna
tartórúdjának átmérőjére kell vágni.
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6. Hófogók, hóvágók
Hófogók
A hófogó elemeket a hólecsúszás megakadályozása, az épület körüli forgalom biztonsága, valamint a tetőszerkezet és
ereszek védelme érdekében használjuk.Tervezésük és elhelyezésük során mérvadó a tető hajlásszöge, a hóterhelés, továbbá
a tetőfedő anyag anyaga és profilja.
A hófogók használata során a legfontosabb
szempont
a
biztonság.
Hófogók
elhelyezésére ott kerül sor, ahol: a) a hó
lecsúszása a tetőről veszélyeztetheti a
járókelőket vagy károsíthatja a közeli

szerkezeteket, b) a hó a tetőn való
csúszás során feltorlódhat (pl. vápa),
c) fennáll a tetőelemek károsodásának
veszélye. A hófogók elhelyezését, típusát
és mennyiségét mindig a tető alakjának

függvényében határozzuk meg. A hófogók
szükség szerint a tető több szintjén is
elhelyezhetők, a hó súlyának egyenletes
eloszlása érdekében.

Hóvágók
A hóvágót a tetőléchez szegeljük, a tetőfedő anyag alá. A hóvágók száma és elhelyezése szempontjából mérvadó a tető hajlásszöge és
a havas terület; az elhelyezésnek a tető teljes felületén a lenti táblázat szerint kell történnie. A hóvágóknak a teljes tetőfelületen meg
tartaniuk kell a havat. Ha csak az esőcsatorna feletti részre kerülnek, vagy elégtelen a mennyiségük a tetőn, akkor fennáll a veszélye –
különösen a K2-es és K3-as éghajlati zónában –, hogy deformálódnak, és eltörik a palát. Sarkított négyzet esetén 400 mm hosszú hóvágó
használatos. A hóvágó hegye a tetőfedőanyag átfedése felett helyezkedik el. K2-es és K3-as éghajlati zónában a hóvágók használatához
javasolt 105 mm-re sűríteni a lécközöket. Téglalap esetén 520 mm hosszú hóvágó használatos, a lécre akasztva és szeggel rögzítve.
Hóvágók elhelyezése
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db/m2

Hóvágók A 400

tetőhajlásszög:

K1

K2

K3

18–25°

2

4

-

25–30°

3

6

8

30–40°

4

7

10

Hóvágók E 520

6. Hófogók, hóvágók
Hófogó rendszer szerelése
A hófogók, járórácsok, napelemtartók rögzítésére univerzális
elemek szolgálnak. A hófogó a Cembrit Diamond, Quadra,
Rombuszsablon vagy Rombusz alakú univerzális alapból, valamint
az erre szerelt cserélhető részekből áll.
Az univerzális alapot csavarok segítségével rögzítjük a besűrített
tetőlécezéshez (legalább 30 x 80 mm-es keresztmetszet
szükséges), a szálcement tetőfedőanyaghoz hasonlóan. A középső
csavar tömítő alátéttel rendelkezik. A segédlécet megfelelő
módon rögzítjük.
Az univerzális rögzítőelemek közötti távolságot a tetőfedő anyag
típusa és statikai számítás vagy tapasztalati becslés határozza
meg, amely megadja a modulok számát („N”).

Hóvédelem méretezése
A hófogók használata és széthelyezése
az adott területen szerzett tapasztalatok
alapján határozható meg. Amennyiben a terv
a tető minden részletére kiterjed, úgy ezeket
a viszonyokat számítás alapján határozza
meg a tervező.

468 × N

A tetőszerkezetet a helyi előírásoknak
és tetőfedési gyakorlatnak megfelelően
kell elkészíteni. Figyelembe kell venni,
mennyire van kitéve az adott hely a
környezeti hatásoknak.

304 × N
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6. Hófogók, hóvágók
Hófogó rács
Megakadályozza a hó csuszamlását a
tetőről.
Csak K3-ig használható.
Műszaki paraméterek
anyag:

porfestett
tűzihorganyzott acél
terhelhetőség: F = max. 3 kN

Hófogó rúd
Nagy hómennyiséghez.
A hó nem fagy meg.
K3-ig alkalmas.
Műszaki paraméterek
anyag:

porfestett
tűzihorganyzott acél
terhelhetőség: F = max. 5 kN

Hófogó tartóval
Nagy hómennyiséghez.
A hó nem fagy meg. K3-ig alkalmas.
Műszaki paraméterek
anyag:

porfestett
tűzihorganyzott acél
terhelhetőség: F = max. 5 kN
terhelhetőség: F = max. 5 kN

Lap
Az eresz közelében, egy vagy két sorban
szerelik fel. K3-ig alkalmas.
Műszaki paraméterek
anyag:

porfestett
tűzihorganyzott acél
terhelhetőség: F = max. 5 kN
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7. Napelemek szerelése
Napelemek szerelése
A
napelemek
szereléséhez
mindig
a tetőfedő anyagnak megfelelő alakú
univerzális fém rögzítőelemeket használjuk:
Cembrit Diamond, Quadra, Rombuszsablon,
Rombusz. Erre a rögzítőelemre, melynek
szerelése azonos az univerzális alap
elhelyezésével (hófogók szerelése, 28. o.),
illesztjük és csavarozzuk a napelemtartót.
A napelem tartókra rá van szerelve az
adott rendszer tartórácsa. A vezetékek és
panelcsatlakozók tetőn való kivezetéséhez
használhatók az Oriko szellőzőelemek.

rozmě
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8. Tetőfedő anyag javítása
Szegezett tetőfedő anyag javítása

20

75
10
0

A sérült sarkított négyzetet vagy téglalapot
kihúzzuk vagy kiszakítjuk a helyéről. Az
eredeti szegeket szegkihúzóval eltávolítjuk
(1. ábra). Az eredeti helyre egy speciális,
viharkapoccsal ellátott tartót erősítünk
(2. sz. ábra). Az új palát betoljuk az eredeti
helyre, ráillesztjük a viharkapocsra, és a
viharkapcsot az eresz irányában hajlítjuk
(a kapocs behajlítását legkönnyebben
íves kerekfejű fogóval végezzük el). A
viharkapcsot át kell dugni a rézből készült
tartón.

Rögzítőkampós tetőfedő anyag javítása
A sérült tetőfedő anyagot úgy lazítjuk
ki, hogy a kampó látható részét fogóval
elfordítjuk 90°-ban.
Az új tetőfedő elemet szegkihúzó
segítségével elhelyezzük az eredeti helyére.
A kampó látható részét visszafordítjuk az
eredeti irányba.

Tetőfedő szerszámok

karos palavágó olló

szegkihúzó (palabontó)

palázókalapács

kézi palavágó olló
(lyukasztóval)
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9. Gyakorlati tanácsok
9.1. Alátétszerkezet előkészítése – lécezés
Az alátéthéjazat szarufákon, deszkázaton
vagy építési lapokon fekszik.
A tetőtér beépítése esetén, kis hajlásszögű
tetőknél, illetve különleges időjárási
viszonyoknál vagy bonyolult tetőformánál
(pl.: hosszú szarufa) az alátéthéjazat
alkalmazása elengedhetetlen. Ez ugyanis
egy olyan fontos köztes réteget képez, ami
átmenetileg a főtető feladatait is átveheti.
Tetőtér-beépítés esetén az alátétfólia
vagy más hasonló lap alkalmazása nem
megfelelő.
Az alátéthéjazat részei rendszerint::
– teljes deszkázat;
– alátéthéjazat (diffúznyitott vagy zárt);
– tartólécezés
– ellenlécezés;
– tetőfedés.
A hidegtetők rendelkezzenek levegőbevezető és -kivezető nyílásokkal. A bevezetőnyílások az eresz legalsó pontjain, a kivezetőnyílások a
gerinc legfelső pontjain, az élgerinceknél, ill. az oromfal felső részén legyenek; figyelni kell továbbá a keresztmetszet adataira.
Az átszellőztető légrést legalább 5 cm magas ellenlécekkel kell a szarufák tetején kialakítani, a szarufák irányát követve. A tető
átszellőztetésével egyrészt a mindennapi használatból eredő páralecsapódását lehet megakadályozni, másrészt a hőszigeteléssel együtt
termikus elválasztást érünk el az épület és az időjárásnak kitett héjazat között. A hideg levegő az eresznél lép be, a hőmérsékletkülönbségből eredően a gerinc irányába, felfelé áramlik, egyúttal az ott lévő nedvességet a gerinc szellőzőin át elvezeti, és ezzel
a tetőhéjazat alsó felületén megakadályozza a nedvesség lecsapódását.

Be- és kiszellőztetés cm2-ben, szarufahossztól függően
tetőhajlásszög fokban
szarufahossz
méterben

10 alatt

10–15

15–20

20–25

25 felett

beszellőzés kiszellőzés beszellőzés kiszellőzés beszellőzés kiszellőzés beszellőzés kiszellőzés beszellőzés kiszellőzés

5 alatt

100

120

90

110

80

100

70

90

60

80

5–10

200

240

180

220

160

200

140

180

120

160

10–15

300

360

270

330

240

300

210

270

180

240

15–20

400

480

360

440

320

400

280

360

240

320

20–25

500

600

450

540

400

480

350

420

300

360

A köztes értékek interpolálhatók.

A tetőléceket az ellenlécekre kell erősíteni. Egymástól való távolságuk a kiválasztott tetőfedő anyagoktól és a fedési módtól függ.
Atetőhéjazatot erősítik rá.
A lécek keresztmetszete a statikai követelményekhez igazodik.
A lécezés keresztmetszetét a felhasznált termékek technikai adatai határozzák meg. A lécezés megkezdése előtt az ereszre merőlegest
állítunk, és kiszerkesztjük a derékszöget.
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9. Gyakorlati tanácsok
Az ellenlécek javasolt magasságai cm-ben, tetőhajlásszögtől és szarufahossztól függően
tetőhajlásszög fokban

szarufahossz
méterben

10 alatt

10–15

15–20

20–25

25 felett

5 alatt

5

5

5

5

5

5–10

10

6,5

5

5

5

10–15

10

10

6,5

5

5

15–20

10

10

10

6,5

5

20–25

10

10

10

8

6,5

A táblázatban megadott értékek átlagos éghajlati viszonyok és általános épülethasználat mellett érvényesek.
10 fok alatti tetőhajlásszögnél az ellenléc szerkezetmagasságát meg kell állapítani. A köztes értékek interpolálhatók.
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9.2. Lécezés elkészítése – sarkított négyzet lerakása erősített szegélyű ereszcsatornánál
1.

2.

3.

léc 7×20mm

A pala alsó élét az ereszcsatorna szintjére
helyezzük. A pala felső éle meghatározza
a kezdőléc helyét, ettől mérjük a többi
lécet, 210 mm térközzel.

A félpala alsó élét ugyancsak az
ereszcsatorna szintjére helyezzük. A felső
éle határozza meg a segédléc helyét. A
szegély alatti területen a lécek sűríthetők.

A 7 x 20 mm-es alátétlécet az első léchez
szegeljük. A szegély kissé megemelkedik.
Az első és a második réteg hajlás nélkül
másolja a felületet.

2.

3.

210

25-30

1.

210

9.3. Lécezés elkészítése – sarkított négyzet lerakása feles szegélyű ereszcsatornánál

léc 7x20 mm

max. 50

max. 50

A pala alsó élét az ereszcsatorna
szintjére helyezzük. A pala felső éle
meghatározza a kezdőléc helyzetét.

A kezdőléctől mérjük ki az összes többi
lécet, 210 mm térközzel. A szegély alatti
területen a lécek sűríthetők.

A 7 x 20 mm-es alátétlécet az első léchez
szegeljük.

9.4. Lécezés elkészítése – téglalap lerakása
2.

3.

4.

5.

600 - E

max. 70

10

E

10

1.

A pala alsó élét az ereszcsatorna szintjére helyezzük. A tetőfedő anyag felső éle meghatározza a kezdőléc helyzetét, amelytől
az összes többi lécet mérjük, a tető dőlésszöge által meghatározott „E” térközzel. A segédléceket a képen látható módon kell
elhelyezni, ahol „E” a 14. oldalon szereplő léctávolság.
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9. Gyakorlati tanácsok
9.5. Nyeregtető szegélyezése

! ROSSZ

1. Meghatározzuk azt a függőleges vonalat,
ameddig levágjuk majd a tetőfedő anyagot. A
szegély oldalirányú átfedése e vonal felett kb.
100 mm lehet. A második vonal adja meg a
tető szegélyét.
2. A szegélylemez alá olyan (10-15 mm
vastagságú) léceket használunk, hogy a
szegélylemez alátétszerkezetének felső síkja
a tetőfelület magasságával megegyezzen.3.
3. A tetőfedő anyag tompa faragásának hiánya
miatt a szegélylemez alá vezeti a vizet.
4. Mindegyik szegélylemezt legalább három,
háromszögben elhelyezett szeg rögzíti.
A szegélylemezt mérsékelten buktatjuk úgy,
hogy a vizet a tető területére vezesse.

3.a A fenti probléma megoldható a
levágott elem tompa faragásával.

További megoldás lehet a levágott
elem beillesztése a szegélysablonok
közé. Ez a múltban hagyományosan
használt módszer volt.

3.b
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9. Gyakorlati tanácsok
9.6. Tetőablak, kibúvó és kémény építési útmutatója
A
Cembrit
Quadra
alá készült lécezést a
tetőperemnél, a vápáknál,
a
tetőcsatornánál,
a kéménynél és az
átvezetőknél
be
kell
sűríteni.
A következő szerelési
útmutatókból nyilvánvaló,
hogy a sűrített lécezés
fontos a tetőfedő anyag
kisebb részeinek megfelelő
rögzítése szempontjából
az
átvezetőelemek
pereménél.
2.

1.

Kibúvó beillesztése az
előkészített
nyílásba,
rögzítése kapcsokkal.

3.
Az elemek úgy vannak
elhelyezve, hogy az alsó
rész a bádogozás alá kerül,
a felső rész pedig fölé.

! ROSSZ

4.

6.

Az elem egyetlen szeggel
történő rögzítése nem
elegendő.
A palából nagyobb darabot
kell vágni, hogy azt a szegek
megfelelően rögzítsék. A
tető többi kiegészítőinél
hasonlóan járunk el.

5.

Az elemek rögzítéséhez a
szegélynél fontos a sűrített
lécezés.
7.
Amennyiben a záróelem
kivágása túl kicsi, és fennáll
a törés veszélye, úgy ezt
a részt két elemből kell
kivitelezni a szükséges
átfedéssel.
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10. Jegyzet
10. Jegyzet
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A Cembrit Rt. kereskedelmi régiói

Poland

Germany

Czech Republic
Slovakia
Moldova
Hungary
Romania

Slovenia
Croatia
Bosnia and
Herzegovina
Serbia

Bulgaria

Montenegro
Kosovo

formal Yugoslav
Republic of

Macedonia
Albania

Az itt szereplő műszaki információk a jelenlegi műszaki állapotnak
és a megszerzett tapasztalatainknak felelnek meg. A gyakorlatban
történő használat során minden egyes felhasználás sajátosságait
figyelembe kell venni.

Cembrit Kft.
2536 Nyergesújfalu
Bécsi út 7.
Magyarország

Tel.:

+36 33 514-101

Fax:

+36 33 514 -111

info@cembrit.hu

A jelen szerelési utasítás megjelenése megszünteti az előzőek
érvényességét.

Helyi forgalmazó vagy építési vállalat:

www.cembrit.hu

