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BEVEZETŐ 

Jelen útmutató kötelező érvényű, a FATRA, a.s. Napajedla társaság által gyártott, FATRAFOL lágyított polivinil-klorid 
(PVC-P) alapú vízszigetelő fóliák alkalmazása során (tervezési és kivitelezési folyamatokban egyaránt) új építésű vagy 
felújításra váró épülettől/építménytől függetlenül. 

Az útmutató a vízszigetelő tetőfóliák eddigi fejlesztése, hitelesítése, tervezése és telepítése során 1982-tól kezdődően 
szerzett elméleti ismereteket, valamint gyakorlati tapasztalatokat karolja fel. Az útmutató a tetők FATRAFOL-S 
vízszigetelő rendszerének érdemleges részét képezi. Az itt felsorolt döntő tényezőktől, követelményektől és alapelvektől 
eltérő, gazdaságosságra, teljesítményre, vagy üzemelésre fókuszáló érdekek által motivált bármilyen jellegű módosítás, 
illetve eltérés a kibocsátó előzetes véleményezése és beleegyezése nélkül tilos! 

A kiadványban szereplő információk alapját a Cseh és az Európai szabványok és előírások jelentik. Egyéb területeken 
minden esetben szükséges a leírtak egyeztetése, illetve adaptálása a nemzeti szabványoknak, előírásoknak 
megfelelően. 

Jelen Szerkezeti és alkalmazástechnikai útmutató (továbbiakban: SZAÚ) kibocsátásával az előző verzió érvényét veszti. 

Esetleges kérdéseivel ide fordulhat: 

 

FATRA, a.s.     Fatra Izolfa Zrt. 
Třída Tomáše Bati 1541   Magyar ország 2142 Nagytarcsa 
763 61 Napajedla    Ganz Ábrahám u. 4. 
Cseh Köztársaság 
tel.: +420 577 501 111   tel.: +36-30-883-6997 
e-mail: fatrafol@fatra.cz   e-mail: fatra@izolfa.com 
internet: http://www.fatra.cz   internet: http://www.fatrafol.hu 
 http://www.fatrafol.cz 
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1 TETŐK FATRAFOL-S VÍZSZIGETELŐ RENDSZERÉNEK ALKALMAZÁSA ÉS 
JELLEMZÉSE 

1.1 Felhasználás területei 

A FATRAFOL-S vízszigetelő rendszer bármilyen, lapos tetős vagy sátortetős épület fedőborításának kialakításához 
alkalmas, legyen az lakó ingatlan illetve középület, vagy, ipari, mezőgazdasági, illetve sportlétesítmény stb. Megfelel 
valamennyi tetőhéjazati megoldáshoz, vagyis egy-, két-, vagy többrétegű tetőkhöz ugyanúgy, mint átszellőztetettekhez 
illetve szellőztetés nélküliekhez, szokásos kialakítású hőszigetelő réteggel ellátottakhoz, inverzekhez illetve 
kombináltakhoz, laposakhoz illetve csapottakhoz vagy meredekekhez, járhatóakhoz illetve nem járhatóakhoz, 
forgalombírókhoz, kőszórásosokhoz vagy földtöltésesekhez, beültetettekhez, fotovoltaikusokhoz stb.  

Alább ismertetett alapelvek betartása mellett a FATRAFOL-S rendszerű tetőburkolat telepíthető bármilyen szokásos 
alaprétegre (beton, előre gyártott épületelem, könnyített beton, fa, polisztirol hab, poliuretán, poli-izokianurát, ásványi 
szálas lapok, aszfaltborítás stb.), egyrészt új épületeken, másrészt tetők javításánál, illetve felújításánál, illetve meglévő 
tetőburkolatok korszerűsítésénél. 

A FATRAFOL-S rendszer felhasználásának sokoldalúsága a különböző alkalmazásoknál lehetséges széleskörű 
variabilitáson alapszik. 
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1.2 Tetők osztályba sorolása a vízszigetelő réteg lehelyezése és rögzítése szerint 

A vízszigetelő réteg tetőhéjazatban történő elhelyezése és rögzítése szerint, tetők FATRAFOL-S vízszigetelő rendszere 
három jellemző alrendszert ír le: 

• Mechanikus úton lerögzített vízszigetelő rendszer 
▪ A FATRAFOL fólia mechanikus úton van lerögzítve a tartószerkezetbe 
▪ Jellemzően könnyű tetőszerkezeteknél  

• Ragasztott vízszigetelő rendszer 
▪ A FATRAFOL fólia valamilyen megfelelő alaprétegre van ráragasztva 
▪ Alkalmas szinte bármilyen szerkezethez, lejtéshez, illetve formai kialakításhoz 

• Stabilizáló, vagy üzemi réteggel ellátott rendszer 
▪ Csak leterhelést lehetővé tévő, megfelelő statikai állapotú tetőkhöz 
▪ Stabilizáló, járó vagy vegetációs réteggel leterhelt 
▪ A FATRAFOL fólia védve van az időjárás viszontagságaival szemben, és biztosítva van szélhatás ellen 
▪ A stabilizáló réteg általános esetben védelmet nyújt külső tűzzel szemben 
▪ A rendszer csak minimális karbantartást igényel 

1.3 FATRAFOL-S rendszerű tetőburkolat használati jellemzői 

• A tetőburkolatot általában csak egyetlen, 1,5 - 2 mm vastagságú szigetelő fóliaréteg alkotja 

• A tetőszerkezet felületi borításának leterhelése maximálisan 3,2 kg/m2 

• A tetőburkolat minden kötése magas szilárdságú és vízhatlan hegesztéssel van kialakítva, és lehetővé teszi 
megbízhatóságának további biztosítást 

• A tetőburkolat képes hosszan ellenállni a légköri terhelés által okozott korróziós folyamatnak, valamint az UV 
sugárzásnak 

• A tetőburkolat jó ellenálló képességű a légkör, az ipari kibocsátások, a betonból kioldódó anyagok és számos 
további anyag vegyi hatásaiva, illetve építési hulladékkal szemben. 

  

• A tetőburkolat rendkívül magas szilárdságú, hajlékony és rugalmas, továbbá megtartja használati tulajdonságait 
-30 °C és +80 °C hőmérséklet között is 

• A tetőburkolat eleget tesz a tetők tűzvédelmére irányuló előírások követelményeinek, a cseh és európai 
szabványokkal összhangban 

• A vízszigetelő fólia vízpárát áteresztő képességének kedvező mértéke megkönnyíti a páratartalom tetőhéjazatból 
környezetbe történő folyamatos kipárolgását 

• A borítás felülete jól visszaveri és legkevesebb mértékben nyeli csak el a napsugárzást 

• Az eddigi hosszúidejű gyakorlati tapasztalatok és laborvizsgálatok szerint, a borítás élettartama legkevesebb 25 
év 
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• A FATRAFOL-S rendszeren belüli valamennyi kiegészítő- és segédanyagot illetően, biztosított a tetőburkolatok 
kölcsönös csereszabatossága 

• A szigetelő lemezek elhelyezése egész évben lehetséges, kivéve esős időt, havazást és -5 °C alatti 
hőmérsékletet; a borítás nedves alapfelületre is lehelyezhető 

• Élettartama alatt a borítás nem igényel karbantartást, ami viszont nem érinti a kijelölt szerkezetek ellenőrzéseinek 
ajánlottan ismételt időpontjait 

• Mechanikus sérülés esetén a borítás könnyen kijavítható 

• A borítás teljes mértékű felújítása, esetleg leszedése könnyen elvégezhető 

1.4 Garanciák 

A Fatra, a.s. társaság a FATRAFOL-S rendszerű vízszigetelő rétegre a törvény által előírt garancián felül automatikusan 
hosszabbított jótállást nyújt. Az anyagokra nyújtott garanciák feltételei a gyártó http//www.fatrafol.cz honlapján vannak 
felsorolva. A FATRAFOL vízszigetelő fólia szokásos garanciája az épületbe megtörtént telepítésének idejétől számított 
10 év, maximálisan a megrendelő részére megtörtént első értékesítéstől számított 11 év. 

 

 

◼fatrafol® 

GARANCIALEVÉL 
Fatra, a.s. [Rt.], třida T.Bati 1541, 763 61 Napajedla. Cseh Köztársaság 

A Fatra, a.s. társaság, gyártó gyanánt garanciát vállal 
az 

1,5 mm vastagságú FATRAFOL 810/ 
tetőfóliát illetően. 

 

Project: Gyártócsarnok, třída T. Bati 1541, Napajedla, Cseh Köztársaság 

Megvalósító cég: Izolace FATRAFOL s.r.o., CJSZ: 123 45 678 

A garancia időtartama a kész vízszigetelés megrendelő részére megtörtént átadásának 
napjától, legkésőbb a fólia gyártási napjától számított 6 hónaptól kezdődően lép érvénybe. 

Amennyiben az előzőekben meghatározott időszakon belül bizonyítottan a fólia gyártási hibájából 
eredő tökéletlen tömítés fordul elő, a gyártó térítésmentesen kiszállítja a megfelelő anyagot, és 

intézkedik a hiba kijavítását illetően. A jótállási időtartam javítást követően nem kerül 
meghosszabbításra, és átruházódik a fólia gyártójának esetleges jogi utódjára. 

Jelen kötelezettség érvényesítésének előfeltételei a következők: 
A fólia kezelését, illetve feldolgozását a tetők FATRAFOL-S vízszigetelő rendszereihez gyártó által 

kibocsátott és a telepítés megvalósításának idejében érvényben lévő Szerkezeti és 
alkalmazástechnikai útmutatóban meghatározott alapelvek alapján végezzük; 

A tetőhéjazat ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv előterjesztése; 
A vízszigetelő fólia megszerzéséről szóló igazolás felmutatása; 

Kész munka fólia gyártója általi ellenőrzésének lehetővé tevése; 
Jótállási időtartamon belül észlelt tökéletlen tömítés értékesítő, illetve gyártó felé írásban történő 

bejelentése; 
Mechanikus hatás, továbbá szokatlan fizikális-, vegyi- és egyéb behatás által okozott, valamint a 

rétegek nem megfelelő összetételéből adódó tökéletlen tömítések nem számíthatók jelen 
kötelezettség érvénye alá. 

   
Napajedla, 2016. 1. 1. Čechmánek Pavel dipl. mérnök 
iktatószám: 000/2016 a Fatra a.s. vezérigazgatója 
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A hibás anyagot, illetve az olyan anyagot, amelynél fennáll annak a gyanúja, hogy az valamilyen módon nem tesz eleget 
a gyártó által (műszaki jellemzőket felsoroló lapon) megadott műszaki jellemzőknek, annak feldolgozását megelőzően 
szükséges reklamálni. Az anyag származási helye a fóliatekercs azonosító címkéjével bizonyítandó. 

A garanciák nem vonatkoznak a színállandóságra, a fényhibára, a felületi szennyeződésre, illetve annak külső hatásra 
történt bepiszkolódására, sem a fólián nem megfelelő kezelés, vagy tetőkarbantartás által bekövetkezett egyéb 
változásra.  

FATRA, a.s. [Rt.] társaság által 

0001/2016 szám alatt kibocsátott 

BIZONYLAT 
FATRAFOL rendszerű vízszigetelő fóliák szakképzetségi alkalmassággal történő telepítéséhez. 

 
A  b i z o n y l a t  t u l a j d o n o s a :  

Jarka Metelka 
Rozdělovací třída 5, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság 

CJSZ: 123 44 321 
 

N e v e :  

Jarka METELKA 
 

Jelen Bizonylat a szaktanfolyam elvégzését igazolja, viszont nem helyettesíti a 455/1991 számú, a vállalkozásokról 
szóló törvény, későbbiek folyamán módosított törvények hangzásának értelmében, vállalkozás keretén belül szigetelő 

ágazatban iparszerűen végzett tevékenységhez kibocsátott vállalkozói engedélyt. 
 
 

Bizonylat kibocsátásának napja:  2015. 9. 11. 
Bizonylat érvényessége:  2020. 9. 30. 

Zátopek Stanislav 
rendszervédnök 

 

◼fatrafol
 ◼fatraroof

 ◼fatraroof
 ◼aquaplast
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2 FATRAFOL-S VÍZSZIGETELŐ RENDSZERBEN HASZNÁLATOS ANYAGOK 

A FATRAFOL-S rendszert képező anyagok a következőképpen oszthatók fel: 

• FATRAFOL vízszigetelő fólia 

• Kiegészítő vízszigetelő anyagok 

• Segédanyagok 

A további szövegben feltüntetett konkrét anyagok közvetlenül meghatározott célokra vannak a Fatra, a.s. társaság által 
legyártva, vagy pedig egyéb gyártók termékei közül vannak megválasztva és hitelesítve. A FATRAFOL-S rendszer 
használata során a jellemzett vízszigetelő anyagokat kötelező érvényűnek kell tekinteni. A kidolgozó nem vállalja 
a felelősséget jelen SZAÚ-nak nem megfelelően kialakított vízszigetelő szerkezet tervezetét illetően. 

2.1 FATRAFOL vízszigetelő fólia 

A FATRAFOL vízszigetelő fólia a fő vízszigetelő réteg kialakításának alapvető anyaga. 
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2.1.1 Fóliák gyártása, termékválaszték alapvető felosztása 

 A FATRAFOL fóliák gyártásához csak megfelelően meghatározott tulajdonságokkal rendelkező nyersanyagokat 
használunk. A konkrét típusú fóliák összetételét és szerkezetét oly módon alakítjuk ki, hogy a fóliák az adott 
felhasználási célnak megfelelő optimális műszaki jellemzőkkel rendelkezzenek. 

Az 1-es táblázat felsorolásában láthatók az erősítő réteg és a felhasználás szerint csoportosított szigetelő lemezek. 

 

 

 

1-es táblázat – FATRAFOL lemezek rendszerezése 

Erősítő réteg Szigetelő lemez Rendszer 

Nagy szilárdságú PES háló 
FATRAFOL 810/V 
FATRAFOL 810 

Mechanikusan rögzített szigetelés 

Üveg szövet FATRAFOL 818 Leterhelt szigetelés 

Üveg szövet FATRAFOL 814 Járható szigetelés 

Nem szőtt texil  
FATRAFOL 807 
FATRAFOL 807/V 

Ragasztott szigetelés 

Üveg szövet + Elválasztó nem szőtt textil FATRAFOL 807/G Ragasztott szigetelés 

Kiegészítő lemezek  

Nem erősített (Homogén) FATRAFOL 804 Kiegészítő lemez minden rendszerhez 

2.1.2 Hőállóság, hegesztési hőfokok 

A FATRAFOL tetőfóliák hosszantartóan ellenállnak a korróziós hatások zömének, valamint a hőigénybevételnek. 
A fóliák alapvető funkcionális tulajdonságai -30 °C és +80 °C közötti hőmérsékleteken alapjában véve nem változnak, 
ezért -5 °C és +40 °C hőmérséklet között feldolgozhatók. A fólia károsodás nélkül jól bírja a rendkívül hirtelen és 
ismételten bekövetkező hőingadozásokat, valamint rövid időre ellenáll az extrém túlhevítésnek is. 

A PVC-P fóliák ajánlott forró levegős hegesztési hőfokai 430 °C és 600 °C között mozognak. A hegesztési hőfokra több 
tényező is befolyással van, pl. a fólia vastagsága és típusa, a hegesztő apparátus típusa, illetve a hegesztés üteme 
(sebessége), vagy a környezeti illetve alrétegi hőmérséklet és páratartalom, a szélsebesség stb. Ezért az adott 
építkezésen uralkodó konkrét viszonyok mellett elvégzett próbahegesztésből szükséges kiindulni, amelynek elvégzését 
a gyártó a munkálatok megkezdését megelőzően ajánlja, a hegesztő apparátus különböző beállítása mellett – majd az 
azt követő tépőteszt eredményeit figyelembe véve választjuk meg az adott feltételeknek leginkább megfelelő optimális 
paramétereket. 
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2.1.3 Vegyi ellenállóképesség 

A FATRAFOL fóliák nagyszerű vegyi ellenállóképessége lehetővé teszi erős vegyi hatású környezetben történő 
alkalmazásukat. A PVC-P fólia 23 °C normál hőmérséklet melletti vegyi ellenállóképességének alapvető áttekintését 
PVC-P fólia esetén a 2. táblázat tartalmazza. Mivel a vegyi ellenállóképesség jelentős mértékben függ az adott anyag 
sűrűségétől, hőfokától és kihatási idejétől, az egyes konkrét eseteket egyedileg szükséges kezelni, és külön-külön kell 
elbírálni elsősorban az itt továbbiakban fel nem sorolt anyagokat, vagy azoknak a fóliára történő hatásával járó mérlegelt 
feltételeinek kombinációit. 

 
2. táblázat: FATRAFOL fóliák vegyi ellenállóképessége 

Szervetlen savak  Sóoldatok 

Kénsav 25 % +  Szulfátok + 

Kénsav 98 % ∆  Kloridok + 

Kénessav 6 % +  Nitrátionok + 

Salétromsav 5 % +  Szerves anyagok 

Sósav 10 % +  Aceton – 

Tömény sósav ∆  Etilalkohol 10 % + 

Szerves savak  Etilénglikol ∆ 

Benzoesav +  Benzin – 

Vajsav ∆  Gázolaj – 

Ecetsav 10 % +  Növényi és állati eredetű olajok ∆ 

Citromsav +  Motorolajok és ásványi olajok ∆ 

Borkősav +  Szurok – 

Oxálsav +  Toluol – 

Olajsav ∆  Egyéb 

Szervetlen lúgok  Aszfalt – 

Nátrium-hidroxid +  Sör + 

Kálium-hidroxid +  Szappanoldatok + 

Ammónia +  Tengervíz + 

Kalcium-hidroxid +  Mosószerek + 

   Gyomirtó szerek (herbicidek) + 

   Növényi eredetű trágya + 

Vegyi ellenállóképesség szintje: +  Hosszúidejű ∆  Korlátolt –  Ellenállóképesség nélkül 

2.1.4 Szilárdsági jellemzők 

Mechanikus tulajdonságaikat illetően, a FATRAFOL fóliák magas húzó- és nyomószilárdságúak és nagyon 
képlékenyek. A fóliák esetén mindemellett a kialakult eltorzulások jelentős terjedelemben kisimulnak (rugalmasak). 
A FATRAFOL fóliák szintén nagyon jól ellenállnak az egypontos terheléseknek (átszúródás, megrepedés stb.), és 
igénybevételkor nem hajlamosak ún. „hideg elfolyásra“. 

A szilárdsági jellemzők (húzó szilárdság) javításának érdekében egyes típusú fóliák nagy szilárdságú PES hálóval 
vannak merevítve. 

2.1.5 Csomagolás, szállítás, raktározás 

A fóliák tekercsekbe vannak felcsévélve, majd csomagolva. A tekercsek fa raklapokra vannak rakva, majd zsugorfóliával 
rárögzítve. 

Egy raklapra szokásosan vagy 19 db / 1200 mm, 1300 mm széles és 1500 mm, vagy 21 db /  1025 mm, 1650 mm, 
2000 mm vagy 2050 mm széles fóliatekercs van csomagolva. 

A 2000 (2050) mm széles fólia rövidebb tekercsekre felcsévélve - tehát könnyebb kiszerelésben - csomagolható nem 
szabványos raklapokra, 18 darabonként, 3 rétegben egymásra. 
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19 és 21 tekercs raklapon                                                    18 tekercs raklapon  

            raklap 800x1200 mm                                                  raklap 1200x2000 mm  
            raklap 800x2000 mm                                         (rövidebb tekercsekre felcsévélve)  

 

1. ábra: Szállításhoz előkészített mozgatható egységcsomagok – tekercsek raklapra történő lehetséges 
csomagolási módjainak felvázolása 

A raktározás hőmérséklete -5 °C és +30 °C között legyen. Az építkezés helyszínén a fóliát óvni szükséges 
szennyezéstől. Amennyiben lehetséges, a fóliát feldolgozásáig ajánlatos védeni az időjárás viszontagságaival szemben. 

A fóliákat zárt szállítóeszközökkel szükséges szállítani, raktározásuk pedig csakis az eredeti, zárt csomagok formájában 
lehetséges. 

2.1.6 Fóliák jelölése és azonosítása 

A FATRAFOL fóliák felső felülete általában a szélétől 120 mm távolságban tintanyomtatásos jelöléssel vannak ellátva, 
amelyen látható a méret (szélesség, vastagság) mm-ben, a gyártás ideje és azonosítójele, valamint 150 mm-enkénti 
távolságban egy "+" jel a fólia teljes hosszában, ami telepítéskor lehetővé teszi a sávok átfedésének könnyebb 
beállítását. 

Minden egyes fóliatekercs el van látva CE megfelelőségi jelzéssel. Az anyag gyártóüzemi azonosítására egy DMC 
pontos sorszámot tartalmaz. 
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Fatra, a. s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech Republic 

  

1390-CPR-2019-0006/Z DoP: 5104418002 

EN 13956:2012 

Název výrobku – Trade name FATRAFOL 810/V 
Tloušťka / Šířka  - Thickness / Width 1,50 mm 2 000 mm 
Délka role / Množství - Length / Quantity 20 m 40 m2 

Barva – Colour RAL 7035 ID: 112-T3-E 
Použití: Mechanicky kotvená střešní hydroizolační vrstva 
Reakce na oheň: třída E  
Chování při vnějším požáru: BROOF (t3) 
Nejvyšší tahová síla P/N: ≥ 1000/1000 N/50 mm 
Protažení při nejvyšší tahové síle P/N: ≥ 15/20 % 
Odolnost proti statickému zatížení: vyhovuje 20 kg  
Vodotěsnost 400 kPa: vyhovuje  
Odolnost proti nárazu, metoda A: vyhovuje 1250 mm,  
metoda B: vyhovuje 2000 mm 
Odolnost proti protrhávání P/N: ≥ 200/220 N 
Odolnost proti odlupování ve spoji P/N: ≥ 260/260 N/50 mm 
Odolnost spoje ve smyku P/N: ≥ 1000/1000 N/50 mm 
Ohebnost za nízkých teplot: ≤ -25 °C 
Vystavení UV záření, zvýšené teplotě a vodě: vyhovuje, stupeň 0 

Exposed application: Mechanically fastened roofing 
Reaction to fire: Class E 
External fire performance:  BROOF (t3) 
Maximum tensile force MD/CD: ≥ 1000/1000 N/50 mm 
Elongation at maximum tensile force MD/CD: ≥ 15/20 % 
Resistance to static loading: pass 20 kg 
Watertightness 400 kPa: pass  
Resistance to impact, method A: pass 1250 mm,  
method B: pass 2000 mm 
Tear resistance MD/CD: ≥ 200/220 N 
Joint peel resistance MD/CD: ≥ 260/260 N/50 mm 
Joint shear resistance MD/CD: ≥ 1000/1000 N/50 mm 
Foldability at low temperature: ≤ -25 °C 
Exposure to UV radiation, elevated temperature and water: pass, grade 0 
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763 61 Napajedla, Czech Republic 
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Systémy mechanicky kotvených 
pružných střešních hydroizolačních 

povlaků 
Systems of mechanically fastened 

flexible roof waterproofing membranes 

 

 

  
1610132391 

 

Výrobní dávka                G2101 
Batch production 

Výrobní kód                     RP-R 
Code production 

2.1.7 Biztonsági előírások 

Munkabiztonság és egészségvédelem 

A FATRAFOL fóliák professzionális felhasználásra alkalmasak. 

Az 1907/2006 sz. (EU) Rendelet (továbbiakban: REACH) 3.3. cikkelye értelmében, a FATRAFOL fóliák tárgyi eszközök, 
tehát azokra nem vonatkozik a biztonsági lapok kidolgozására felszólító, REACH 31. cikkelye által előírt 
kötelesség. Az 1272/2008 sz. (EU) Rendelet (továbbiakban: CLP) értelmében, az ilyen jellegű termékek nem kerülnek 
besorolásra veszélyes gyanánt. 

Biocid készítménnyel kezelt FATRAFOL fóliák esetén, a biztonsági utasítások az 528/2012 sz. (EU) Rendelet 58.4 
cikkelye értelmében kerülnek átadásra, ahol a bőrrel hosszantartó érintkezéskor védőkesztyű használatát ajánlják. 

Egyes FATRAFOL fóliák tartalmazzák a REACH XIV. mellékletében felsorolt adalékanyagok valamelyikét. Az ilyen 
jellegű, REACH 33. cikkelye és a SCIP szám szerinti jelenlétéről szóló kötelező tájékoztatás feltüntetésre kerül 
közvetlenül a kiállított számlán. A biztonsági utasításokat a rendelő kérése alapján külön megküldjük. 

Fóliák lehelyezése és egybeillesztése során szükséges betartani az adott időponthoz érvényben lévő valamennyi 
biztonsági, higiéniai és tűzvédelmi előírást. 

Hulladékkezelés 

A FATRAFOL fóliákból származó hulladék technikailag újrahasznosítható. Az újrahasznosíthatatlan hulladék 
lerakóhelyen gyűjthető. Veszélyes anyaggal szennyezett hulladékot veszélyes anyagokat égető létesítményben 
szükséges felszámolni. 

Olyan FATRAFOL fóliákból származó hulladék, ami eleget tesz a fokozott tűzállóképességre támasztott 
követelményeknek (T3 megjelöléssel ellátott), az 1357/2014 sz. (EU) Bizottsági Rendelet 6. táblázatában megadott 1 %-
os töménységi határértéket meghaladó mennyiségben tartalmaz anyagot. 

A hulladékot a hatályos jogrendeletekkel összhangban szükséges felszámolni (185/2001 sz., a hulladékokról szóló 
törvénytári törvény, későbbiek folyamán módosított törvények hangzásának értelmében). 
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3. táblázat: FATRAFOL fóliákból származó hulladékok besorolása és hasznosítása  

Katalógusszám 
Hulladék katalógusszám 
szerinti megnevezése 

Hulladék részletesebb 
jellemzése, megjegyzés 

Hulladék hasznosításának vagy 
felszámolásának feltételezett módja 

07 02 13 Műanyag hulladék PVC-P fólia 
 - Anyag hasznosítása a), c) 
 - Felszámolás (égetéssel b), 

lerakóhelyi begyűjtéssel a)) 

15 01 01 Papír és karton csomagolás Papírcsévék  - Anyag hasznosítása 

15 01 02 Műanyag csomagolás PE fólia és PE zsugorfólia  - Anyag hasznosítása 

a) Hulladék 
b) Veszélyes anyaggal szennyezett hulladék 
c) Hulladék, ami eleget tesz a fokozott tűzállóképességre támasztott követelményeknek (T3 megjelöléssel ellátott), 

az 1357/2014 sz. (EU) Bizottsági Rendelet 6. táblázatában megadott 1 %-os töménységi határértéket meghaladó 
mennyiségben tartalmaz anyagot 

2.1.8 Jogalkotási követelmények 

FATRAFOL fóliák fejlesztéséhez és gyártásához alkalmazott, EN ISO 9001:2016 szabvány szerinti bizonylattal ellátott 
minőségirányítási rendszer. 

A vízszigetelő fóliák fejlesztése és gyártása során alkalmazott, a környezetvédelmi alapelvek betartásáról szóló 
dokumentum az EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti bizonylat. 

Megfelelve az Európai parlament és Tanács (EU) 305/2011 (CPR) rendeletének, valamennyi tetőfólia bizonylattal 
rendelkezik, eleget tesz az EN 13956 egységesített európai szabvány követelményeinek, és el van látva CE 
megfelelőségi jelzéssel. 

A FATRAFOL 810/V fólia a tetők FATRAFOL-S vízszigetelő rendszerének részét képezi, az ETA-12/0013 sz., "Tetők 
mechanikus úton lerögzített FATRAFOL-S rugalmas rétegű vízszigetelő rendszere" címmel ellátott Európai Műszaki 
Engedély szerinti, az EAD 030351-00-0402 (korábban ETAG 006) előírással összhangban kibocsátott bizonylattal 
ellátva. 
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2.1.9 Vízszigetelő fóliák egyes típusainak leírása és műszaki jellemzése 

2.1.9.1 FATRAFOL 807 vízszigetelő fólia 

▪ TERMÉKLEÍRÁS 

A FATRAFOL 807 tetőfólia nem szőtt PES textil alátétréteggel ellátott, alapanyaga PVC-P. A sávok könnyebb 
egymásra illesztésének céljából, egyik széle kasírozás nélkül van hagyva. A fólia jól bírja az UV sugárzást, és 
közvetlenül ki lehet téve az időjárás viszontagságainak.  

 

 

 

▪ FELHASZNÁLÁS 

Ragasztott rendszerekhez, amelyek elsősorban: 

• Lapostetők meglévő felületi aszfaltborításainak felújítása 

• Tetőhéjazat utólagos hőszigetelése, leterhelés vagy mechanikus lerögzítés lehetősége nélkül 

• Ereszaljak, könnyű építmények ragasztott vízszigetelése stb. 

A fólia fonákoldala 300 g/m2 alaptömegű nem szőtt textilanyagból készült rátéttel van ellátva, megfelel bitumenes 
anyagokra közvetlen történő ragasztásra. Aszfaltborításra történő lehelyezéskor előnyben részesített a fólia 
FATRAFIX FM alapú ragasztóanyaggal való leragasztása. 

▪ TELEPÍTÉS 

A rendszerek telepítését kizárólag képzett, vizsgázott szakembere végezhetik. 

A fólia jelen útmutatóban jellemzett és leírt alapelvekkel összhangban telepíthető. 

A rögzítéshez használt ragasztó anyagok esetében szükséges, hogy azok megfelelő tanusítással rendelkezzenek 
a szélszívás okozta erők átadására a födém irányába. 

A szigetelőanyagok biztosítása a belső erők felvételére lentebb olvasható:. 

A sávok összeillesztését a szabad szél átfedésével végezzük el, kézi vagy automata forrólevegős hegesztő 
apparátus segítségével. A keresztirányú kötésekhez az anyagot bütüben érkeztetve helyezük le, és 120 mm széles 
FATRAFOL 804 kiegészítő fóliával átlapoljuk. 

 

Az egyes szigetelőlemezek szabad éleit átlapolással, azok forrólevegős hegesztésével folytonosítjuk a megfelelő 
aparátussal (lásd Részlet rajz 202 S) . A lemezek vágott szélein (pl. lemezvégek toldásain) legalább 50 mm 
átlapolással sávozást kell készíteni, melynek anyaga FATRAFOL 804  vagy FATRAFOL 810 (lásd Részlet rajz 205 
S). A tető széleken, illetve az áttörések szegélyezéseinél a szigetelő lemezeket FATRANYL PVC fóliabádog 
profilokhoz csatlakoztatjuk, melyek mechanikai rögzítőelemekkel a teherhordó szerkethez kerülnek rögzítésre. 
 

A szigetelőlemezek ragasztása a ragsztóanyag gyártójának előírásai alapján történhet, különös tekintettel a külső 
hőmérsékletre. A lemezek egymáshoz történő hegesztése során a külső léghőmérséklet ne legyen kisebb,            
mint -5 °C. 
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▪ A TERMÉK JELLEMZŐI 

▪ Egy csomag FATRAFOL 807 fólia méretei és alapvető adatai 

• Hasznos vastagság    - 1,50 mm 

• Teljes vastagság    - 2,60 mm 

• Szélesség    - 1300 mm; 2050 mm 

• Szabad lemezél szélessége - 60 mm 

• Tekercs hossz    - 15,4 m 

• Mennyiség a tekercsen  - 20,02 m2; 31,57 m2 

▪ Külalak, színárnyalatok 

• Matt felületű sima fólia 

• Színoldal:  - Standard színárnyalat – világosszürke RAL 7035 
- Továbbá a táblázatban jellemzett színárnyalatokban 
- A fólia a szélétől 120 mm távolságban a sávok átfedésének beállítását és az esetleges 
  lerögzítő elemek elhelyezését megkönnyítő nyomtatással van megjelölve 

• Fonákoldal: - Fehér színű nem szőtt textilanyag 
 

Design 
 FATRAFOL 807 felső réteg 

színe  
RAL szín*) 

 Világos szürke 7035 

 Sötét szürke 7012 

*) A színek közelítő értékeket jelölnek, melyek gyártási ciklusonként eltérőek 
lehetnek. 

 

▪ KAPCSOLATOS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

• TL 5-1006-06 műszaki lap: FATRAFOL 807 vízszigetelő fólia – kibocsátva Fatra, a. s., Napajedla társaság 
által 

• Gyártáskontrol comfortimitásáról szóló tanúsítási szám n. 1390-CPR-2019-021/Z kiadta a CSI, a. s., 
Praha, tesztelve Zlínben, a FATRAFOL 807 szigetelőlemez esetében. 

Dokumentáció érvénye: A fólia konkrét projekten belüli alkalmazásához a termék aktuálisan érvényes, a www.fatrafol.cz 
linken közzétett dokumentációját szükséges használni (Műszaki lap, Tulajdonságokhoz kiadott 
nyilatkozat, Tanúsítvány, Bizonylat stb.). 
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2.1.9.2 FATRAFOL 807/V vízszigetelő fólia  

▪ TERMÉKLEÍRÁS 

A FATRAFOL 807/V tetőfólia nem szőtt PES textil alátétréteggel ellátott, alapanyaga PVC-P, alaptömege 180 g/m2. 
A fólia jól bírja az UV sugárzást, és közvetlenül ki lehet téve az időjárás viszontagságainak. 

A sávok hosszanti irányú egymásra illesztésének céljából, egyik széle nem szőtt textilanyag nélkül van hagyva. 

 

 

 

▪ FELHASZNÁLÁS 

Ragasztott konstrukcióban, elsősorban poliuretán ragasztókkal történő teljes felületű ragasztáshoz a következő 
alaprétegekre: 

• Megfelelő hőszigetelő rétegre (pl. PIR, EPS) 

• Stabil, teherbíró, tiszta aljzat (farostlemez, cement kötésű lap vibrált beton stb.) 
 

Általánosságban elmondható, hogy bitumenes felületre történő közvetlen ragasztás nem javasolt, 
azonban különleges esetekben, megfelelő szakmai előkészítés és egyedi elbírálás alapján megvalósítható. 

 

▪ TELEPÍTÉS 

A rendszerek telepítését kizárólag képzett, vizsgázott szakembere végezhetik.  

A fólia jelen útmutatóban jellemzett és leírt alapelvekkel összhangban telepíthető. 

A fólia ragasztásához használt ragasztóanyagoknak biztosítaniuk kell az adott alaprétegre való elégséges kötést. 

 

Az egyes szigetelőlemezek szabad éleit átlapolással, azok forrólevegős hegesztésével folytonosítjuk a megfelelő 
aparátussal (lásd Részlet rajz 202 S) . A lemezek vágott szélein (pl. lemezvégek toldásain) legalább 50 mm 
átlapolással sávozást kell készíteni, melynek anyaga FATRAFOL 804 vagy FATRAFOL 810 (lásd Részlet rajz 
205 S). A tető széleken, illetve az áttörések szegélyezéseinél a szigetelő lemezeket FATRANYL PVC fóliabádog 
profilokhoz csatlakoztatjuk, melyek mechanikai rögzítőelemekkel a teherhordó szerkethez kerülnek rögzítésre. 

 

A szigetelőlemezek ragasztása a ragsztóanyag gyártójának előírásai alapján történhet, különös tekintettel a külső 
hőmérsékletre. A lemezek egymáshoz történő hegesztése során a külső léghőmérséklet ne legyen kisebb, 
mint - 5 °C. 
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▪ A TERMÉK JELLEMZŐI 

▪ Egy csomag FATRAFOL 807/V fólia méretei és alapvető adatai 

• Hasznos vastagság    - 1,50 mm 

• Teljes vastagság    - 2,10 mm 

• Szélesség    - 1650 mm; 2050 mm 

• Szabad lemezél szélessége - 70 mm 

• Tekercs hossz   - 16 m 

• Mennyiség a tekercsen  - 26,4 m2, 32,8 m2 

▪ Külalak, színárnyalatok 

• Matt felületű sima fólia 

• Színoldal:  - Standard színárnyalat – világosszürke RAL 7035 
- Továbbá a táblázatban jellemzett színárnyalatokban 
- A fólia a szélétől 120 mm távolságban a sávok átfedésének beállítását és az esetleges 
lerögzítő elemek elhelyezését megkönnyítő nyomtatással van megjelölve 

• Fonákoldal - Nem szőtt textilanyag 
 

Design 
 FATRAFOL 807/V felső 

felület színe  
RAL szerinti színkód*) 

 Világos szükre 7035 

 Sötét szürke 7012 
*) A színek közelítő értékeket jelölnek, melyek gyártási ciklusonként eltérőek 

lehetnek. 

 

▪ KAPCSOLATOS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

• TL 5-1016-09 műszaki lap: FATRAFOL 807/V vízszigetelő fólia – kibocsátva Fatra, a. s., Napajedla 
társaság által 

• Gyártáskontrol comfortimitásáról szóló tanúsítási szám n. 1390-CPR-2019-021/Z kiadta a CSI, a. s., 
Praha, tesztelve Zlínben, a FATRAFOL 807/V szigetelőlemez esetében. 

Dokumentáció érvénye: A fólia konkrét projekten belüli alkalmazásához a termék aktuálisan érvényes, a www.fatrafol.cz 
linken közzétett dokumentációját szükséges használni (Műszaki lap, Tulajdonságokhoz kiadott 
nyilatkozat, Tanúsítvány, Bizonylat stb.). 
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2.1.9.3 FATRAFOL 807/G vízszigetelő lemez 

▪ TERMÉK LEÍRÁS 

A FATRAFOL 807/G PVC alapú csapadékvíz szigetelés üvegfátyol erősítéssel és nem szőtt textil kasírozással 
készül, melynek súlya 180g/m2. A lemez hosszanti oldalán a nem szőtt textile megszakításra kerül 
a hegeszthetőség érdekében. A szigetelés UV stabil és időjárás álló. 

 

                

▪ FELHASZNÁLÁS 

Ragasztott csapadékvíz szigetelés készítésére, kifejezetten olyan esetekben, ahol a fogadó rétegek átszúrása 
nem javasolt, vagy nem lehetséges, többek között: 

• Kellően sima, teherbíró szerkezeteken 

• Részlegesen leterhelt tetők esetén, ahol kiegészítő rögzítés szükséges a szélszívás felvételére 
(a leterhelő réteg nem elegendő a szélszívás ellensúlyozására) 

• EPS hőszigetelő táblákra ragasztva megemelt külső tűzzel szembeni ellenállási igény esetén 
 

▪ TELEPÍTÉS 

A rendszerek telepítését kizárólag képzett, vizsgázott szakembere végezhetik.  

A lemezek elhelyezése a leírtak alapján kell megtörténjen. 

A rögzítéshez használt ragasztó anyagok esetében szükséges, hogy azok megfelelő tanusítással rendelkezzenek 
a szélszívás okozta erők átadására a födém irányába. A teljes felületű ragasztás kialakítására elsősorban 
a FATRAFIX FM ragasztóanyagot javasoljuk. 

A lemezek rögzítése a belső erőkkel szemben lentebb olvasható, miszerint: 

Az egyes szigetelőlemezek szabad éleit átlapolással, azok forrólevegős hegesztésével folytonosítjuk a megfelelő 
aparátussal. A lemezek vágott szélein (pl. lemezvégek toldásain) legalább 50 mm átlapolással sávozást kell 
készíteni, melynek anyaga FATRAFOL 804  vagy FATRAFOL 810 (lásd Részlet rajz 205 S). A tető széleken, 
illetve az áttörések szegélyezéseinél a szigetelő lemezeket FATRANYL PVC fóliabádog profilokhoz 
csatlakoztatjuk, melyek mechanikai rögzítőelemekkel a teherhordó szerkethez kerülnek rögzítésre. 

A szigetelőlemezek ragasztása a ragsztóanyag gyártójának előírásai alapján történhet, különös tekintettel a külső 
hőmérsékletre. A lemezek egymáshoz történő hegesztése során a külső léghőmérséklet ne legyen kisebb,  

mint -5 °C. 

▪ TERMÉK ADATOK 

▪ A FATRAFOL 807/V szigetelő lemez méret és csomagolási adatai 

• Hasznos vastagság    - 1,50 mm 

• Teljes vastagság    - 2,10 mm 

• Szélesség    - 2050 mm 

• Szabad lemezél szélessége - 70 mm 

• Tekercs hossz    - 16 m 

• Mennyiség a tekercsen  - 32,8 m2 
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▪ Megjelenés és színek 

• Sima, matt felület az üvegfátyol hordozó karakterisztikájával 

• Felső felület - Standard szín – világos szürke RAL 7035 
 - Elérhető a táblázatban felsorolt színekben 
 - 120 mm távolságra a lemez szélétől jelölő sor az egyszerűbb átlapolás    
                                         kialakítása érdekében     

• Alsó felület - Nem szőtt textil 
 

Design FATRAFOL 807/G felső 
réteg színe 

     RAL szerinti színkód*) 
 

 Világos szürke 7035 

 Sötétszürke 7012 

*) A színek közelítő értékeket jelölnek, melyek gyártási ciklusonként eltérőek lehetnek. 

▪ TECHNIKAI DOKUMENTÁCIÓ 

• Technikai adatlap TL 5-1046-06, FATRAFOL 807/G vízszigetelő lemez, kiadta: Fatra, a.s., Napajedla 

• Gyártáskontrol comfortimitásáról szóló tanúsítást kiadta a CSI, a. s., Praha, tesztelve Zlínben 

Dokumentáció érvényessége: A telepítéshezszükséges szakmai dokumentációk (technikai adatlap, 
teljesítmény nyilatkozat, tanusítványok, stb.). elérhetők a www.fatrafol.cz honlapon. 
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2.1.9.4 FATRAFOL 810 és FATRAFOL 810/V vízszigetelő lemez 

▪ TERMÉKLEÍRÁS 

A FATRAFOL 810 (810/V) tetőfólia poliészter hálóval erősített, alapanyaga PVC-P. A fólia jól bírja az UV sugárzást, 
és közvetlenül ki lehet téve az időjárás viszontagságainak. A fóliát különböző fokozatú tűzállóképességű réteges 
összeállításokhoz T1 és T3 variánsokban gyártjuk. 

A szigetelő lemezeket hengerléssel és kasírozással, vagy pedig többszörös extrudálással gyártjuk. 

Amennyiben nem kerül leírásra másképp, valamennyi gyártott variánshoz a FATRAFOL 810 típussal megegyező 
leírás érvényes. 

▪ FELHASZNÁLÁS 

• Mechanikus úton lerögzített lapostető szigeteléshez 

o Pontszerű vagy vonalmenti mechnaikai rögzítéssel  

o Hideg hegesztett tárcsákkal, vagy indukciós tárcsákkal rögzítve 

• Hosszabb idő elteltével telepített stabilizáló / funkcionális réteggel ellátott lapostetőknél 

• Stabilizáló / funkcionális réteggel ellátott csapott vagy magas tetőknél 

• Stabilizáló / funkcionális réteggel ellátott egyéb tetőknél, ahol – a kis terjedelemre vagy a logisztikára 
tekintettel, illetve egyéb okokból kifolyólag – előnyösebb a FATRAFOL 810 fólia használata, mint 
a FATRAFOL 818 típusú fóliáé. 

Megkövetelt tűzállóképességű tetőknél: 

• BROOF (t1), és BROOF (t4) - T1 variáns van előírva 

• BROOF (t2), és BROOF (t3) - T3 variáns van előírva 

Csíkokra vágott fólia: 

• 160 mm szélességben – kiegészítő mechanikai rögzítő sor sávozására 

• 215 mm szélességben – FATRAFOL 814 fólia összekötéseinél és alaprétegre történő lerögzítésekor 

• 650 mm, 1000 mm, 1025 mm szélességben – szélzónák kialakításához 
Textúrázott lemez (D205 és D336): 

• Járósávként alkalmazható kiegészítő réteg, szigetelt tetőkön 

• Közlekedők szigetelése képpen (javasolt vastagság 1,8 mm vagy vastagabb) 

*) A telepítés feltételei lentebb olvashatók 

 

▪ TELEPÍTÉS 

A rendszerek telepítését kizárólag képzett, vizsgázott szakembere végezhetik. 

A fólia jelen útmutatóban jellemzett és leírt alapelvekkel összhangban telepíthető. 
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A fóliát a tetőhéjazat stabil részéhez kell megfelelő módon rögzíteni. A mechanikus rögzítés módját a tárgyi munkák 
esetén úgy kell meghatározni, hogy az anyag saját feszültségével szemben és a szélszívással szemben is 
megfelelően stabil rögzítést biztosítson. A tető széleken, illetve az áttörések szegélyezéseinél a szigetelő lemezeket 
FATRANYL PVC fóliabádog profilokhoz csatlakoztatjuk, melyek mechanikai rögzítőelemekkel a teherhordó 
szerkethez kerülnek rögzítésre. 

Stabilizáló / funkcionális réteggel ellátott tetőknél az alábbi alapelveket szükséges követni: 

• Amennyiben a stabilizáló / funkcionális réteget hosszabb idő elteltével telepítjük, a FATRAFOL 810 fóliát 
mechanikus úton le kell rögzíteni, vagy egyéb hatékony módon biztosítani szükséges a várható szélhatás 
ellen; 

• Ha a stabilizáló / funkcionális réteggel ellátott tetőfelület területe nem nagyobb mint 40 m2, vagy ha a tető 
szélessége nem hosszabb mint 2,5 m, a FATRAFOL 810 fólia kiegészítő mechanikai rögíztése a tető 
felületére nem szükséges; 

• Ha a stabilizáló / funkcionális réteggel ellátott tetőfelület területe nagyobb mint 40 m2, és a szélessége 
nagyobb mint 2,5 m, a belső erők felfogásának érdekében a FATRAFOL 810 fóliát a tetőfelületre 
pontszerűen lerögzítjük 2 db/m2 gyakorisággal; 

• Szélsőséges, illetve kétes esetekben a megfelelő lerögzítést illetően egyedi véleményezés készíthető jelen 
SZAÚ kidolgozója által; 

• A tető méretétől, vagy a stabilizáló / funkcionális réteg telepítési időpontjától függetlenül, a fóliát minden 
esetben ráhegesztjük a fólia síkváltásaiban elhelyezett fóliabádogra.. 

A sávok összekötéseit kézi vagy automatikus forrólevegős hegesztő apparátussal, illetve fűtőékes készülékkel 
végezzük (egyvonalas hegesztés). 

A sávok összeillesztésekor ügyeljünk rá, hogy a környező levegő és alapréteg hőmérséklete ne csökkenjen -5 °C 
alá.  

▪ A TERMÉK JELLEMZŐI 

▪ Egy csomag FATRAFOL 810 (810/V) fólia méretei és alapvető adatai 

• Vastagság   - 1,20 mm; 1,50 mm; 1,80 mm; 2,00 mm 

• Szélesség   - 1025 mm; 1300 mm; 1500 mm; 1650 mm; 2050 mm 

• Tekercs hossz   - 25 m; 20 m; 16,5 m; 15 m; 13 m 

• Mennyiség a tekercsen - a tekercshossz függvénye 

▪ Külalak, színárnyalatok 

• Matt felületű sima fólia, merevítő textilanyag által enyhén szerkezetes; a gyártó és a megrendelő közös 
megegyezése alapján a szigetelő lemez legyártható mintás felülettel is, D205 és D336 minőségben, 
a Fatra, a.s. társaság mintakollekciója szerint. 

 

D205 D336 

        
 
 

• Színoldal  - Standard színárnyalat – világosszürke RAL 7035 
- Továbbá a táblázatban jellemzett színárnyalatokban (csak bizonyos méretekben gyártva) 
- A fólia a szélétől 120 mm távolságban a sávok átfedésének beállítását és az esetleges 
lerögzítő elemek elhelyezését megkönnyítő nyomtatással van megjelölve 

• Fonákoldal - Szürke 
- A fehér fóliánál fehér 
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Szín FATRAFOL 810 felső felület 
színe 

RAL szerinti színkód*) 
 

 Világos szürke 7035 

 Sötét szürke 7012 

 Piros 3016 

 Kék 5015 

 Fehér 9010 

 Zöld 6000 

 Réz barna 8004 

 Szürkés fehér 7047 

 Antracit 7016 

*) A színek közelítő értékeket jelölnek, melyek gyártási ciklusonként eltérőek lehetnek 
 

▪ KAPCSOLATOS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

• TL 5-1008-06 műszaki lap: FATRAFOL 810 vízszigetelő fólia – kibocsátva Fatra, a. s., Napajedla társaság 
által 

• Technikai adatlap TL 5-1044-18, FATRAFOL 810/V vízszigetelő lemez, kiadta Fatra, a.s., Napajedla 

• Gyártáskontrol comfortimitásáról szóló tanúsítás száma No. 1390-CPR-2019-0005 / Z kiadta a CSI, a. s., 
Prague, tesztelve Zlinben a FATRAFOL 810 szigetelő lemez esetében 

• Gyártáskontrol comfortimitásáról szóló tanúsítás száma l No. 1390-CPR-2019-0006 / Z kiadta a CSI, a. s., 
Prague, tesztelve Zlinben a FATRAFOL 810/V szigetelő lemez esetében 

• ETA-12/0013 - FATRAFOL-S Európai Műszaki Engedély: Tetők mechanikus úton lerögzített FATRAFOL-S 
rugalmas rétegű vízszigetelő rendszere 

Dokumentáció érvénye: A fólia konkrét projekten belüli alkalmazásához a termék aktuálisan érvényes, a www.fatrafol.cz 
linken közzétett dokumentációját szükséges használni (Műszaki lap, Tulajdonságokhoz kiadott 
nyilatkozat, Tanúsítvány, Bizonylat stb.). 
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2.1.9.5 FATRAFOL 814 vízszigetelő fólia 

▪ TERMÉKLEÍRÁS 

A FATRAFOL 814 tetőfólia alapanyaga lágyított polivinil-klorid (PVC-P), üvegfátyol erősítéssel. A fólia színoldala 
speciális csúszásgátló mintázattal van ellátva. 

A fólia jól bírja az UV sugárzást, és közvetlenül ki lehet téve az időjárás viszontagságainak. 

 

.FELHASZNÁLÁS 

Járható vízszigetelő réteg: 

• Lakóházak fedetlen teraszaira, erkélyeire 

• Lapostetők FATRAFOL PVC-P fóliával szigetelt gyalogjárdáira 

A ČSN 74 4505 cseh szabvány szerint, a FATRAFOL 814 eleget tesz a csúszástényező száraz- vagy nedves 
állapotban történő legkisebb 0,5 értékének elérésére támasztott követelménynek, tehát építmények nyilvánosság 
által járható felületeit illetően korlátozás nélkül megfelel. 

▪ TELEPÍTÉS 

A lemezek telepítését (balkonokon, loggiákon, teraszokon) csak minősített szakkivitelezők végezhetik, abban az 
esetben, ha rendelkeznek tapasztalattal az anyag vonatkozásában. Az eredmény szempontjából jelentős 
befolyásoló tényező a precizitás és a tapasztalat. 

A fóliát általában vízszintes felületekre telepítjük, jelen útmutatóban jellemzett és leírt alapelvekkel összhangban. 
Ajánlatos, hogy az alapfelület egyenletessége és lejtése kizárja a fólián víztócsák helyileges kialakulását. 3 %-nál 
nagyobb lejtésnél víztócsák már nem jönnek létre. 

A fóliát eltolásban, kb. 2 mm hézaggal lehelyezzük le. A sávok széleit előre lerögzített, vagy leragasztott segéd 
fóliacsíkokra hegesztik. A sávok közötti kihagyások kitöltését UV stabil hegesztőzsinórral végezzük, (Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. bekezdés) vagy alternatívaként Z-01 biztánsági kitötő is alkalmazható A fólia fali illetve 
tetőszéli végződése a fólia FATRANYL PVC fóliabádog bádogos elemekre történő ráhegesztésével oldjuk meg. 
Átmenetek, korlátoszlopok stb. megoldásait ajánlatos átmenő idomok segítségével, az esetleges részleteket 
FATRAFOL 804 homogén fóliából kialakítani. 

Járósávként alkalmazott fólia esetén, a sávokat a tetőhéjazat FATRAFOL fóliából készített vízszigetelő rétegére, 
forrólevegős hegesztőapparátussal rárögzítik. 
A sávok összeillesztésekor ügyeljünk rá, hogy a környező levegő és alapréteg hőmérséklete ne csökkenjen 0 °C 
alá.  

▪ A TERMÉK JELLEMZŐI 

▪ Méretek és csomagolási adatok a FATRAFOL 814 lemezek esetében 

• Vastagság   - 2,50 mm 

• Szélesség  - 1025 mm; 2050 mm 

• Tekercs hossz   - 12 m 

• Mennyiség a tekercsen - 12,3 m2, 24,6 m2 
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▪ Külalak, színárnyalatok 

• fényes, profilírozott felületű mintás fólia 
 

 

• Színoldal  - a táblázatban jellemzett színárnyalatokban 

• Fonákoldal - fekete 
 

Szín FATRAFOL 814 felső réteg 
színe 

RAL szerinti színkód*) 
 

 Világos szürke 7035 

 Sötét szürke 7012 

 Zöld 6000 

 Réz barna 8004 

*) A színek közelítő értékeket jelölnek, melyek gyártási ciklusonként eltérőek lehetnek 

▪ KAPCSOLATOS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

• TL 5-1010-06 műszaki lap: FATRAFOL 814 vízszigetelő fólia – kibocsátva Fatra, a. s., Napajedla 
társaság által 

• Gyártáskontrol comfortimitásáról szóló tanúsítás száma No. 1390-CPR-2019-048/Z kiadta a CSI, a. s., 
Prague, tesztelve Zlínben a FATRAFOL 814 szigetelő lemez esetében. 

Dokumentáció érvénye: A fólia konkrét projekten belüli alkalmazásához a termék aktuálisan érvényes, a www.fatrafol.cz 
linken közzétett dokumentációját szükséges használni (Műszaki lap, Tulajdonságokhoz kiadott 
nyilatkozat, Tanúsítvány, Bizonylat stb.). 
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2.1.9.6 FATRAFOL 818 vízszigetelő fólia 

▪ TERMÉKLEÍRÁS 

A FATRAFOL 818 tetőfólia alapanyaga PVC-P, üvefátyol erősítéssel. A fólia többszörös extrudálással készül. 

A fólia UV sugárzással szemben stabilizált. 

▪ FELHASZNÁLÁS 

Lapostetők egyrétegű felületi borításainak kialakításához: 

• Leterhelt stabilizáló réteggel  

• Funkcionális réteggel - alátétekre lehelyezett kő vagy betonlap 

• Vegetációs réteggel 

A FATRAFOL 818 nem alkalmas mechanikus úton lerögzített, stabilizáló illetve funkcionális réteg nélküli felületi 

borításnak. Átmenetek és a tetőhéjazatból kiemelkedő egyéb tagolt részletmegoldásokhoz ajánlatos FATRAFOL 

804 részletkialakító fóliát használni. Az egyszerűbb telepítés érdekében a függőleges felületeken javasolt a Fatrafol 

810/V lemez alkalmazása, azonban a Fatrafol 818 lemez alkalmazása is megengedett.  

▪ TELEPÍTÉS 

A rendszerek telepítését kizárólag képzett, vizsgázott szakembere végezhetik.  

A fólia jelen útmutatóban jellemzett és leírt alapelvekkel összhangban telepíthető. 

A tetőhéjazat vízszigetelését a felületre szabadon fektetjük fel, az alapfelületre történő egypontos lerögzítés nélkül. 

A tető széleken, illetve az áttörések szegélyezéseinél a szigetelő lemezeket FATRANYL PVC fóliabádog profilokhoz 

csatlakoztatjuk, melyek mechanikai rögzítőelemekkel a teherhordó szerkethez kerülnek rögzítésre. A sávokat 

legkevesebb 50 mm-es átfedéssel illesztjük össze. 

A sávok összehegesztését kézi vagy automata forrólevegős hegesztő apparátussal, illetve fűtőékes készülékkel 

végezzük (egyvonalas hegesztés). 

A sávok összeillesztésekor ügyeljünk rá, hogy a környező levegő és alapréteg hőmérséklete ne csökkenjen -5 °C 

alá. 

▪ A TERMÉK JELLEMZŐI 

▪ Egy csomag FATRAFOL 818 fólia méretei és alapvető adatai 

• Vastagság   - 1,50 mm; 1,80 mm; 2,00 mm 

• Szélesség  - 2050 mm 

• Tekercs hossz   - 20 m; 16,5 m; 15 m 

• Mennyiség a tekercsen - 41 m2; 33,8 m2; 30,75 m2 
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▪ Külalak, színárnyalatok 

• Matt felületű sima fólia 

• Színoldal  - A táblázatban jellemzett színárnyalatokban 
                    - A fólia szélétől 120 mm távolságban azonosító adatokat tartalmazó nyomtatással van   
                      megjelölve 

• Fonákoldal - Szürke 
 

Szín FATRAFOL 818 felső réteg 
színe  

RAL szerinti színkód*) 

 Világos szürke 7035 

*) A színek közelítő értékeket jelölnek, melyek gyártási ciklusonként eltérőek lehetnek 
 

▪ KAPCSOLATOS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

• TL 5-1017-09 műszaki lap: FATRAFOL 818 vízszigetelő fólia – kibocsátva Fatra, a. s., Napajedla 
társaság által 

• Gyártáskontrol comfortimitásáról szóló tanúsítás száma 1390-CPD-2019-0023/Z a FATRAFOL 818/V 
vízszigetelő lemez esetében, kiadta a CSI, a.s., Prague, Zlín iroda 

Dokumentáció érvénye: A fólia konkrét projekten belüli alkalmazásához a termék aktuálisan érvényes, a www.fatrafol.cz 
linken közzétett dokumentációját szükséges használni (Műszaki lap, Tulajdonságokhoz kiadott 
nyilatkozat, Tanúsítvány, Bizonylat stb.).   
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2.1.9.7 FATRAFOL 804 vízszigetelő fólia 

▪ TERMÉKLEÍRÁS 

A FATRAFOL 804 erősítés nélküli tetőfólia, alapanyaga lágyított polivinil-klorid (PVC-P). A fólia jól bírja az UV 
sugárzást, és közvetlenül ki lehet téve az időjárás viszontagságainak. 

▪ FELHASZNÁLÁS 

• Csak FATRAFOL erősítéssel ellátott tetőfóliák kiegészítései gyanánt 

• FATRAFOL szigetelő fóliából kialakított részletmegoldásokhoz és tagolt tetőelemekhez 

• FATRAFOL 807, 807/V és 807/G fóliacsíkok keresztirányú összekötéseihez 

• Tágulási hézagok kialakításához bevonatos FATRANYL PVC fóliabádog esetén 

• Tágulási hézagok kialakítására szigetelésben 

• 3D csomóponti elemek kialakítására 
 

A fólia nem alkalmas teljes felületű, mechanikus úton lerögzített felületi borítások kialakítására. 

A csomópontok kialakításához legalább 2 mm vastag anyag alkalmazását javasoljuk. 

▪ TELEPÍTÉS 

A rendszerek telepítését kizárólag képzett, vizsgázott szakembere végezhetik. 

A fólia jelen útmutatóban jellemzett és leírt alapelvekkel összhangban telepíthető. 

A fóliák összehegesztését kézi, vagy automata forrólevegős hegesztő apparátussal lehet végezni. A sávokat 

szokásos kötésnél 50 mm-es átfedéssel illesztjük össze, legkisebb 30 mm szélességű homogén varrattal. 

Részletmegoldások kialakításainál (pl. tetőhéjazat nem szokványos alakú és méretű átmenetei) nem lehet minden 

esetben betartani a fentebb előírt minimális fólia-átfedést, illetve hegesztési szélességet. 

A sávok összeillesztésekor ügyeljünk rá, hogy a környező levegő és alapréteg hőmérséklete ne csökkenjen -5 °C 

alá.  

▪ A TERMÉK JELLEMZŐI 

▪ Egy csomag FATRAFOL 804 fólia méretei és alapvető adatai 

• Vastagság  - 1,50 mm; 1,80 mm; 2,00 mm 

• Szélesség   - 1200 mm; 125 mm 

• Tekercs hossz  - 20 m; 16,5 m; 15 m 

• Mennyiség a tekercsen - 24 m2; 19,8 m2; 18 m2 
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▪ Külalak, színárnyalatok 

• Matt felületű sima fólia 

• Színoldal  - Standard színárnyalat - világosszürke RAL 7035 
- Továbbá a táblázatban jellemzett színárnyalatokban 
- A fólia szélétől 120 mm távolságban azonosító adatokat tartalmazó nyomtatással van 
megjelölve 

• Fonákoldal - Szürke 
- Fehér fóliánál – fehér 
  VIGYÁZAT! Ügyeljünk az UV stabilizált színoldal helyes lehelyezésére! 

 

Szín  FATRAFOL 804 Felső réteg 

színe 
RAL szerinti színkód*) 

 Világos szürke 7035 

 Sötét szürke 7012 

 Piros 3016 

 Kék 5015 

 Fehér 9010 

 Zöld 6000 

 Réz barna 8004 

 Szürkés fehér 7047 

 Antracit  7016  

*) A színek közelítő értékeket jelölnek, melyek gyártási ciklusonként eltérőek lehetnek 

▪ KAPCSOLATOS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

• TL 5-1005-06 műszaki lap: FATRAFOL 804 vízszigetelő fólia – kibocsátva Fatra, a. s., Napajedla 
társaság által 

• Gyártáskontrol comfortimitásáról szóló tanúsítás száma 1390-CPD-2019-0049/Z kiadta a CSI, a.s., 
Prague, Zlín iroda a FATRAFOL 804 vízszigetelő lemez esetében. 

Dokumentáció érvénye: A fólia konkrét projekten belüli alkalmazásához a termék aktuálisan érvényes, a www.fatrafol.cz 
linken közzétett dokumentációját szükséges használni (Műszaki lap, Tulajdonságokhoz kiadott 
nyilatkozat, Tanúsítvány, Bizonylat stb.). 
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2.2 Kiegészítő vízszigetelő anyagok 

A kiegészítő vízszigetelő anyagok a tetők FATRAFOL-S vízszigetelő rendszerének rendszerelemei, használatukkal 
könnyebbé válik a tetőszigetelés teljes vízzárása, valamint konkrét részletmegoldások kialakítása. Ide a merevítetlen 
fóliából vákuumos eljárással alakított, részletmegoldások kialakítására alkalmas idomok (Kúp, Hullámkorong), valamint 
a fóliából stancolt lapos szegmensek, továbbá a vízelvezető elemek, a tető szellőzését elősegítő szerelékek, 
a műanyagbevonatú acéllemezből készült bádogos elemek, valamint a fóliával szemben magas tapadóképességgel 
rendelkező tömítőanyagok sorolhatók. Emellett valamennyi felsorolt elem (a poliuretán tömítőanyagot kivéve) a FATRA, 
a.s., Napajedla társaság által gyártott vízszigetelő fóliák konkrét típusain alapul. Ezáltal garantált a tetők FATRAFOL-S 
vízszigetelő rendszerén belüli kölcsönös összeférhetőségük és anyaguk egyöntetűsége. 

2.2.1 Téridom – Kúp  

Vákuumos eljárással alakított elem, FATRAFOL 804 / 2,0 mm fóliából 

 

Gyártó: FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Dokumentáció: PND 5-101-97 ML 1/1997 gyári szabvány 

Színárnyalat: FATRAFOL 804 fólia színárnyalatai szerint 

Méretek:  Magasság 50 mm, átmérő 120 mm 

Kiszerelés: 40 db/tasak, 400 db/kartondoboz 

Alkalmazása: Benyúló és kiugró sarkok részletmegoldásainak 
kidolgozásához és utólagos tömítéséhez 

 

2.2.2 Téridom - Hullámkorong 

Vákuumos eljárással alakított elem, FATRAFOL 804 / 2,0 mm fóliából 

 

Gyártó: FATRA, a.s., 763 61 Napajedla 

Dokumentáció:  PND 5-101-97 ML 2/1997 gyári szabvány 

Színárnyalat: FATRAFOL 804 fólia színárnyalatai szerint 

Méretek: Magasság 25 mm, átmérő 160 mm 

Kiszerelés: 30 db/tasak, 240 db/kartondoboz 

Alkalmazása: Sarkok részletmegoldásainak kidolgozásához és utólagos 
tömítéséhez 

 

2.2.3 Szellőzők 

Karimás szellőző, alapanyaga PVC-P, lehetővé teszi a fóliák forrólevegős 
ráhegesztését. 

 

Alapanyag: Lágyított PVC 

Méretek: Legkisebb magasság 300 mm, nyílásátmérő kb. 100 mm 

Alkalmazása: Rétegekben fennmaradt víztartalom kivezetésére valamennyi 
tetőtípushoz; ajánlott mennyiség 3 db / 100 m2 

 

Alapanyag: Keményített műanyag 

Méretek:  Magasság 300 mm (külön megrendelésre akár 2000 mm), 
nyílásátmérő 50 – 70 – 100 – 125 mm 

Alkalmazása: Rétegekben fennmaradt víztartalom kivezetésére valamennyi 
tetőtípushoz. ajánlott mennyiség 3 db / 100 m2 
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Alapanyag: Csatorna szellőző; keményített műanyag 

Méretek:  Magasság 300 mm (külön megrendelésre akár 2000 mm), 
szigetelés alatti mélység 180 mm (külön megrendelésre akár 
2000 mm), nyílásátmérő 50 – 70 – 100 – 125 mm 

Alkalmazása: Lefolyócső tetőhéjazaton keresztüli átvezetésének kialakítására  

 

2.2.4 Kábelátvezetések 

Karimás kábelátvezetés, alapanyaga PVC-P, lehetővé teszi a fólia forrólevegős 
ráhegesztését. 

 

Alapanyag: Lágyított PVC 

Méretek: Magasság 300 mm, nyílásátmérő 24 mm 

Alkalmazása: Kábelek tető vízszigetelésén keresztüli egységesített 
átvezetéséhez 

 

Alapanyag: Keményített műanyag 

Méretek: Magasság 300 mm (külön megrendelésre akár 2000 mm), 
szigetelés alatti mélység 180 mm (külön megrendelésre akár 
2000 mm), nyílásátmérő 50 – 70 – 100 – 125 mm 

Alkalmazása: Kábelek tető vízszigetelésén keresztüli egységesített 
átvezetéséhez 

 

 

2.2.5 Csapadékvíz összefolyók tetőre 

Karimás összefolyó, alapanyaga PVC-P, lehetővé teszi a fólia forrólevegős 
ráhegesztését. 

 

Alapanyag: Lágyított PVC  

Méretek: Torkolat átmérője 60 mm és 110 mm között (10 mm-enként), 
valamint 125 mm és 150 mm 

Alkalmazása: Fólia rárögzítésére közvetlenül alkalmas; lombkosár 
elhelyezése szükséges 

 

 

Alapanyag:  Keményített műanyag 

Méretek: Összefolyó átmérője 70 – 100 – 125 – 150 mm 

Alkalmazása: A gyári PVC gallér alkalmas a vízszigetelés csatlakoztattására, 
gyárilag lombkosárral ellátott                    
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2.2.6 Felújítási tető összefolyók 

Integrált PVC gallérral, alapanyaga PVC-P, lehetővé teszi 
a fólia forrólevegős ráhegesztését. 

 

Méretek: Torkolat átmérője 50 – 75 – 90 – 104 – 
110 – 125 – 160 mm, szigetelés alatti 
mélység 180 mm (külön megrendelésre 
akár 2000 mm) 

Alkalmazása: A gyári PVC gallér alkalmas a 
vízszigetelés csatlakoztattására, 
gyárilag lombkosárral ellátott 

 

2.2.7 Vízköpők, túlfolyók 

Karimás vízelvezető idom, alapanyaga PVC, lehetővé teszi a fólia forrólevegős 
ráhegesztését. 

 

Méretek: Körkörös torkolat átmérője 40 – 50 – 75 – 110 – 125 mm 
négyszögletes méret 50x100 mm és 100x300 mm között 

Alkalmazása: Függőleges falon (pl. oromfalon) keresztüli csapadékvíz-
levezetés részletmegoldásának kialakításához 

 

2.2.8 Átmenő téridomok 

Különböző kialakítású karimás idom, alapanyaga PVC-P, 
lehetővé teszi a fóliára történő forrólevegős ráhegesztést. 

 

Méretek: Típusonként több különböző méretben 

Alkalmazása: A tető tévéantenna-, villamos vezeték-, 
valamint körkörös és szögletes zártidom-
átmeneteinek leszigeteléséhez 
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2.2.9 Novoplast 1871, „A“ profiltípus 

Kiegészítő idom FATRAFOL tetőfóliákhoz (1871 típus, 2291 f. sz.). 

 

Felhasználás: Tetőfelületek felületi borításainak optikus felosztásához 
kisebb egységekre, acéllemez-tető imitációjának 
kialakításához; a profilokat a kész takaróborításra telepítjük, 
nem szolgál szigetelés gyanánt 

Előnyei: Tetők felülének szegmensekre történő felosztása, 
csapadékvíz-elvezetés javítása, esztétikus benyomás 

Összetétel: Lágyított PVC – extrudált profil, UV stabil 

Színárnyalat: A szigetelő lemezeknek megfelelő színben 

Méretek: Szélesség 31,5 mm / magasság 24,5 mm / hossz 2,5 m 

Kiszerelés: Kartondoboz, teljes hosszban 

Megjegyzés:       Hófogóként nem alkalmazható! 

 

2.2.10 Műanyagbevonatú telepítési elemek 

PVC bevonattal ellátott acél elemek, rendelésre gyártva (pl. kavicsréteg-
határoló léc tartóeleme, klímaegység-konzol stb.). 

 

Méretek: Tetszés szerinti, a műanyagbevonatot felvivő berendezés 
lehetőségeihez mérten 

Alkalmazása: Tetőhéjazatra kihelyezett tartóelemek lerögzítéséhez és 
alátámasztásához 

 

2.2.11 Síkidom - Folt 

Korong – 2,0 mm vastagságú FATRAFOL 804 vízszigetelő fólia 

 

Gyártó: FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Dokumentáció: PND 5-101-97 ML 3/1997 gyári szabvány 

Színárnyalat: FATRAFOL 804 fólia színárnyalatai szerint 

Méretek:  Átmérő 160 mm 

Kiszerelés: 25 db/tasak, 300 db/kartondoboz 

Alkalmazása: A vízszigetelő palást lerögzítő elemeinek, vagy sérült 
helyeinek leszigeteléséhez 

 

2.2.12 Síkidom - Karima 

Szegmens – körgyűrű alak, 2,0 mm vastagságú FATRAFOL 804 vízszigetelő 
fólia 

 

Gyártó: FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Dokumentáció: PND 5-101-97 ML 4/1997 gyári szabvány 

Színárnyalat: FATRAFOL 804 fólia színárnyalatai szerint 

Méretek: Külső átmérő / belső átmérő: 400/20 mm 

Kiszerelés:  10 db/PE tasak, 140 db/kartondoboz 

Alkalmazása:  Karima, anyaga FATRAFOL 804 fólia – részletmegoldások 
kialakítására vízszigetelő réteg körkörös átmeneteinél 
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2.2.13 Hegesztő zsinór NP 1871 

Zsinór – körkörös keresztmetszetű UV stabil anyagkeverék (profil szám 1871 n.n. 
2768) 

 

Gyártó: FATRA, a. s., 763 61 Napajedla 

Dokumentáció: PND 5-100-95 ML 15 gyári szabvány 

Színárnyalat: FATRAFOL 814 fólia színárnyalatai szerint 

Méretek:  Felcsévélt hossz kb. 125 m, átmérő 4 mm 

Kiszerelés:  2 kg súlyban felcsévélve 

Alkalmazása:  FATRAFOL 814 járható fóliacsíkok közti hézagok kitöltéséhez  

2.2.14 Z-01 kiöntőanyag 

PVC és adalékanyagok szerves oldószerekben feloldott oldata 

 

Színárnyalat: Sötétszürke, világosszürke, zöld 

Kiszerelés: 2,5 l űrtartalmú bádogedény 

Alkalmazása: Varratok kiegészítő biztosítására Tetején kiöntővel ellátott PE 
flakon segítségével applikálható. Az applikálást követően 2 óra 
elteltével szárad. A kiöntőanyag esetleges hígításához a gyártó L-
494 megjelölésű oldószert forgalmaz. Megközelítőleges szükséglet 
hegesztések teljes felületű kezeléséhez 1 kiszerelés = 300 m2. 

Figyelmeztetés:  Egészségre ártalmas gőzök! I. osztályba besorolt gyúlékony 
anyag! Felhasználást megelőzően, a bádogedény tartalmát 
alaposan fel kell keverni!  

 

2.2.15 L-494 oldószer 

Színtelen folyadék 

 

Kiszerelés:  2,5 l űrtartalmú bádogedény 

Alkalmazása: FATRAFOL fóliák hegesztéseinek tökéletesítése alkalmazott 
kiöntőanyagok előállításához és hígításához. Adalékok 
összetétele: 20 % aprított fólia, 80 % oldószer. Kivételes 
esetekben, az előírt feltételek betartása mellett, használható PVC-
P vízszigetelő fóliák hideg állapotban történő összekötésére. 

Figyelmeztetés: Az L-494 oldószer tetrahidrofuránt (THF) tartalmaz, ami 
illékony, rendkívül lobbanékony, mérgező, színtelen folyadék. 
Egészségre ártalmas gőzök! I. osztályba besorolt gyúlékony 
anyag! 

 

2.2.16 TW Cleaner – tisztító PVC-P fóliához  

Színtelen folyadék 

 

Kiszerelés:  5 l űrtartalmú bádogedény 

Alkalmazása: A TW CLEANER segítségével letisztítható a szennyeződés PVC-P 
alapanyagú fóliák felületéről 

Figyelmeztetés: Rendkívül gyúlékony, ingerlő hatású, acetont és etilacetátot 
tartalmaz! 
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2.2.17 FATRAPUR PU 25 

Rendkívül rugalmas tömítőanyag, fóliákra és építőanyagokra magas 
tapadóképességgel, hosszú élettartam, az időjárás viszontagságainak közvetlenül 
kitehető (UV sugárzást is beleértve). Kötés utáni keménység: 25 Sh A. 

 

Kiszerelés:  - Kartus 310 ml  
   
Alkalmazása: Vízszigetelő fólia és fémek, műanyagok, építőanyagok 

érintkezéseinek hosszantartóan rugalmas tömítéséhez. 
A tömített felületeknek száraznak és tisztának kell lenniük. Nem 
kell hígítani. Felkenhető kinyomópisztollyal vagy spatulával. 

Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között 

 

2.2.18 Polimer tömítőanyag 

Egykomponensű, rugalmas hibrid tömítőanyag, alapanyaga MS-polimer. 
Sokoldalúan felhasználható, légköri nedvesség hatására keményedik. Puha, 
rugalmas, az időjárás viszontagságaival és vegyi anyagokkal szemben kitűnő 
ellenállóképességgel rendelkező vízálló kötést alakít ki. Nem tartalmaz 
oldószereket, izokianátot, szilikont, térfogati összezsugorodása elhanyagolható. 

 

Kiszerelés:  - Kartus - 20 x 290 ml (fehér, világosszürke, fekete) – 25 Sh A 
 - Tasak - 20 x 600 ml (fehér, fekete, sötétbarna, antracit, szürke 

árnyalatok) – 25 Sh A 

Alkalmazása: Összekötő és dilatációs hézagok kültéri és beltéri tömítéséhez 
illetve kitöltéséhez. A tömített felületeknek száraznak és 
tisztának kell lenniük. 

Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között 

 

 

2.2.19 Folyékony vízszigetelő anyagok 

2.2.19.1 Triflex ProDetail 

A Triflex ProDetail felkenhető vízszigetelő rendszer, alapanyaga Triflex Speciál Fleece 110 g/m² adalékanyaggal 
merevített kétkomponensű polimetilmetakrilát (PMMA) gyanta. Alapkivitelezésű színárnyalata RAL 7032 (folyami 
homok), RAL 7035 (világosszürke) és RAL 7043 (transzparens szürke). 
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Műszaki jellemzők: 

• ETA-06/0269 Európai Műszaki Engedély, ETAG 005 szerint 

• Ellenáll az időjárás viszontagságainak 

• Ellenáll növényi gyökerek átnövéseinek 

• Ellenáll víz állandó hatásainak 

• Tűz tetőhéjazaton keresztüli terjedésével szemben ellenáll - BROOF (t3) besorolás 

Alkalmazása: Szokásostól eltérő, tagoltabb részletmegoldások kialakításához. Gyakorlatilag PVC-P alapanyagú 
FATRAFOL fóliák és bármilyen típusú alapréteg variációjához megfelel. Felkenhető ecsettel, vagy speciális 
birkagyapjú hengerrel. 

 Jóváhagyott alapréteg-típusok: 

• Aszfalt, bitumen, SBS és APP módosított aszfaltsávok 

• Beton, polimerbeton, szintkiegyenlítő réteg, könnyített beton, vakolat 

• Acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz, cink, ólom 

• Üveg, fa 

• PVC-P alapanyagú vízszigetelő fólia 

• Műanyag felületek (fólia, bevonatok, alkotórészek) - PVC-P, PU, PMMA, epoxid, poliészter 
gyanta, EPDM 

Felhasználás:  Alkalmazását csak szakosított cég végezheti. 

 Minden felületnek tisztának, száraznak, valamint portól, olajtól, kenőanyagtól mentesnek, továbbá nem 
összefüggő lakkréteg- és egyéb szennyezés nélkülinek kell lennie. Az alapréteg előkészítését (általában 
érdesítés, lecsiszolás stb.) a gyártó ajánlásai szerint szükséges elvégezni. 

 Bizonyos alaprétegek megfelelően elvégzett beitatást igényelnek. A Triflex ProDetail-t két rétegben visszük 
fel, a rétegek közé merevítő gyapjút iktatunk be. 

 Az így kialakított vízszigetelés 30 percen belül vízhatlan, 45 percen belül pedig járható. 

 Megjegyzés: Az alkalmazott anyagot a Triflex Katalysator összetevő belekeverésével előkészítjük (5 kg 
anyaghoz 100 g katalizátor). Az így előkészített anyag kb. 30 percig feldolgozható. 

Alkalmazási hőmérséklet: - 5 °C és +40 °C között 

Szükséglet: kb. 3 kg / 1 m2 

Kiszerelés:  - Triflex ProDetail – 15,0 kg űrtartalmú bádogedényben 
 - Triflex Catalysator – 0,10 kg műanyag tasakban 
 - Triflex Specialvlies – 20 cm - 52,5 cm - 105 cm széles merevítő gyapjú; 50 m felcsévélve 
 - Triflex Cryl Primer 222 és 276 – 10 kg űrtartalmú bádogedényben 

Tisztító: Triflex Cleaner (9 l űrtartalmú bádogedényben) 

 

2.2.19.2 Triflex ProFibre 

A Triflex ProFibre felkenhető vízszigetelő rendszer, alapanyaga szétszórt szálakkal merevített kétkomponensű 
polimetilmetakrilát (PMMA) gyanta. 
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Alkalmazása: Szokásostól eltérő, tagoltabb részletmegoldások kialakításához. Gyakorlatilag PVC-P alapanyagú 
FATRAFOL fóliák és bármilyen típusú alapréteg variációjához megfelel. Felkenhető ecsettel, vagy speciális 
hengerrel. 

 A jóváhagyott alapréteg-típusokat és azok előkészítését lásd a Triflex ProDetail alatt. 

Műszaki jellemzők: 

• Ellenáll az időjárás viszontagságainak 

• Ellenáll növényi gyökerek átnövéseinek 

• Ellenáll víz állandó hatásainak 

• Tűz tetőhéjazaton keresztüli terjedésével szemben ellenáll - BROOF (t1) besorolás 

Felhasználás: Minden felületnek tisztának, száraznak, valamint portól, olajtól, kenőanyagtól mentesnek, továbbá nem 
összefüggő lakkréteg- és egyéb szennyezés nélkülinek kell lennie. Az alapréteg előkészítését (általában 
érdesítés, lecsiszolás stb.) a gyártó ajánlásai szerint szükséges elvégezni. 

 A Triflex ProFibre az előkészített és beitatással kezelt alaprétegre gyapjúhengerrel, vagy ecsettel vihető fel, 
legkevesebb 3,0 kg/m2 mennyiségben. 

 Az így kialakított vízszigetelés 30 percen belül vízhatlan, 45 percen belül pedig járható. 

Alkalmazási hőmérséklet: 0 °C és +40 °C között 

Szükséglet: kb. 3 kg / 1 m2 

Kiszerelés:  - Triflex ProFibre – 15,0 kg űrtartalmú bádogedényben 
 - Triflex Catalysator – 0,10 kg műanyag tasakban 
 - Triflex Cryl Primer 222 és 276 – 10 kg űrtartalmú bádogedényben 

Tisztító: Triflex Cleaner (9 l űrtartalmú bádogedényben) 

Megjegyzés: A Fatra, a.s. társaság csak a CSK területén belül működik együtt a Triflex GmbH & Co. KG céggel. 
Kérjük, a Triflex GmbH & Co. KG cég termékeinek CSK-on kívüli értékesítéséhez és alkalmazásához 
lépjen kapcsolatba közvetlenül a Minden városban (Németország) székelő Triflex GmbH & Co. KG 
céggel. 

 

2.2.20 PVC Fóliabádog FATRANYL idomok 

Termékleírás: A FATRANYL forróutas ónozással kezelt acéllemez, mindkét oldalán védő lakkréteggel, színoldalán 
pedig lágyított PVC réteggel van bevonva. 

 A fóliabádog használati tulajdonságai elsősorban a gyártásához használt, építőipari felhasználásra 

megfelelő minőségi acéllemeznek és az UV sugárzással, valamint a forrólevegős hegesztés magas 

hőmérsékletével szemben magas ellenállóképességgel rendelkező, illetve alacsony zsugorodást 

kimutató PVC rétegnek köszönheti. A FATRANYL acéllemezek teljes élettartamuk alatt nem kívánnak 

semmilyen karbantartást, sem a PVC réteg felújítását. 

 A FATRANYL megfelel az EN 14783 szabvány követelményeinek. 
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Felhasználás: A fóliabádog felhasználható a következőkre: 

• PVC-P alapanyagú fóliákból kialakított vízszigetelő rétegek egysoros lerögzítő- és peremrészi befejező 
elemei 

• Bádogos elemek – tetők, teraszok, balkonok, erkélyek, párkányok, mellvédek stb. bádogozásához 

Telepítés: A FATRANYL acéllemezek feldolgozása (nyírás, hajlítás, alakítás stb.) a szokásos PVC-P réteg nélküli 
acéllemez feldolgozásához hasonló, azzal a különbséggel, hogy a FATRANYL acéllemezek nem köthetők 
forrasztással ill. hegesztéssel. A lemezek toldása egymásra fedéssel, tágulási hézaggal, vagy FATRAFOL 
804 homogén lemezből készült toldósávval sávval átfedve, hézagos lehelyezéssel készíthető. 

 A FATRANYL műanyagbevonatú acéllemezek felületére forrólevegős hegesztőapparátussal bármelyik  
PVC-P alapanyagú FATRAFOL-S rendszerbe tartozó vízszigetelő fólia hegeszthető. 

A kiszerelés méretei és alapvető adatai: 

• Acéllemez vastagsága 0,6 mm, a PVC-P réteg legkisebb vastagsága 0,6 mm 

• Alapértelmezetten 2 x 1 m méretű táblákban vagy 30 x 1 m tekercsben 

• Alakított idomok – a formakialakításokat és méreteket lásd az 4. táblázatban 

Külalak, színárnyalatok: 

• Standard színárnyalat: világosszürke 

• Továbbá a táblázatban jellemzett színárnyalatokban 
 

Design FATRANYL PVC felső réteg 
színe 

RAL szerinti színkód*) 

 Világos szürke 7035 

 Sötét szürke 7012 

 Piros 3016 

 Kék 5015 

 Fehér 9010 

 Zöld 6000 

 Réz barna 8004 

 Szürkés fehér 7047 

 Antracit 7016 

*) Ezek hozzávetőleges színárnyalatok, amelyek termékgyártásonként 
változhatnak. 

Műanyag bevonatú fémlemez műszaki paraméterei FATRANYL PVC – garantált értékek: 

Tulajdonság Tesztelési szabvány Garantált értékek 

Időjárás viszontagságaival szembeni ellenállóképesség EN ISO 4892-3 Megfelel 

PVC réteg acéllemezzel való összetapadóképessége PZN 1005-11 Megfelel 

Hegesztett kötések vízben és szabad levegőn történő 
elévedést követő szilárdsága 

PZN 1001-11 Szakadás kötésen kívül 

Külső tűzzel szembeni ellenállóképesség ENV 1187 BROOF (t3) 

Műszaki dokumentáció: TL 5–1070-14 műszaki lap: FATRANYL PVC bevonattal ellátott acéllemez – kibocsátva 
Fatra, a.s., Napajedla társaság által 
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4. táblázat: FATRANYL-L fóliabádog idomok alapvető javasolt kialakításai és méretei 

Javasolt kialakítás Megnevezés 

Legkisebb 
javasolt 

széthajtott 
szélesség [mm] 

Alkalmazás Elhelyezési vázlat 

 

Léc falhoz, 
egyenes 
lehajtásos 
merevítéssel 

70 

Vízszigetelés 
befejezése 
függőleges 
tartószerkezeten 

 

 

Léc falhoz, 
kihajló 
lehajtásos 
merevítéssel 

70 

Vízszigetelés 
befejezése 
függőleges 
tartószerkezeten 

 

 

Sarokléc, belső 70 (100) 
Lerögzítés belső 
éleken 

 

 

Sarokléc, külső 70 (100) 
Lerögzítés külső 
éleken 

 

 

Sarokléc, 
erkélyre 

250 
Vízszigetelés 
befejezése 
falszerkezeten 

  

 

Ereszpárkány 150 
Eresz, oromfal 
befejezése 
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Szélfogó léc 250 
Párkány oldalsó 
befejezése 

 

 

Szélfogó léc, 
kihajló 

330 
Falszerkezet 
oldalsó 
befejezése 
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2.3 SEGÉDANYAGOK 

A segédanyagok alatt elsősorban a vízszigetelő palást és a tető egyéb szerkezeti elemei érintkezésének biztosítására 

szolgáló termékek összessége értendő. Ezek magukba foglalják az elválasztó és védő textilanyagokat, valamint 

a tetőhéjazat befejezéséhez szükséges további anyagokat. Az említett termékek adott célzathoz letesztelésre kerültek 

és hitelesítve voltak, viszont megegyező tulajdonságaik megtartása mellett egyenértékűen helyettesíthetők más gyártók 

termékeivel is. A segéd- illetve kiegészítő anyagok aktuális termékválasztékát az aktuális árjegyzék tartalmazza. 

 

Eltérő, itt fel nem tüntetett anyag konkrét felhasználási megoldásának szüksége esetén, ajánljuk, a megfelelőséget 

illetően forduljon tanácsért a FATRAFOL fóliák gyártójához. 

2.3.1 Párafékező rétegek 

2.3.1.1 PE párafékező réteg FATRAPAR 150, 200 

Termékleírás: Merevítésmentes párafékező réteg, alapanyaga polietilén. 0,15 mm és 0,20 mm vastagságban gyártva, 
megfelel az ČSN EN 13984 szabvány követelményeinek. 

Felhasználás:  Párafékező réteg gyanánt, amely megakadályozza 
a vízpára és a nedvesség tető- és egyéb épületszerkezeten 
keresztüli áthatolását. 

 A fólia felhasználható úgy lapos, mint dőlt tetőkhöz, továbbá 
falszerkezetekhez, mennyezetekhez, padlózatokhoz. 

Telepítés: A PE párafékező réteg jelen útmutatóban jellemzett és leírt 
alapelvekkel összhangban telepíthető. 
A párafékező fóliát általában a hőszigetelő réteg alá, 
a tetőszerkezet belső felületéhez közel telepítjük. Ha 
lehetséges, lejtési iránnyal megegyezően helyezzük le, az 
összekötéseket pedig kétoldalon ragadó butilkaucsuk, 
esetleg Al szalag segítségével lehet kialakítani, a szalag 
gyártójának ajánlásai alapján. 

 

 

PE párafékező réteg kiszerelésének méretei és alapvető adatai  

Thickness Width 
Surface 

density *) 
Páradiffúziós ellenállás 

Sd 
Roll length Roll weight *) 

 [mm]  [mm]  [kg/m2] [m]  [m] [m2]  [kg]  

0,15 4000 0,15 82,5 50 
200 

30 

0,20 4000 0,20 110 50 40 

 *) Közelítő értékek 

2.3.1.2 Párafékező bitumenes rétegek 

A FATRAFOL-S rendszeren belül használhatók szokásos párafékező bitumenes rétegek, amelyek eleget tesznek az 
ČSN EN 13970 szabvány követelményeinek. 
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2.3.2 Hőszigetelés 

2.3.2.1 Ásványi szálas hőszigetelés 

Előnyei: 

• Éghetetlen, védelmet biztosít lánggal és tűz terjedésével szemben (A1 besorolású tűzállóképesség) 

• Hővezetési tényező (λ kb. 0,04 W·m−1·K−1) 

• Nagyszerű hőállóság és méretállandóság 

• Magasfokú zajelnyelő képesség 

• Nagyon jó páraáteresztőképesség (µ kb. 1-10) 

• PVC-P fóliákkal szembeni összeférhetőség, nem szükséges elválasztó textil alátétréteg beiktatása 

Hátrányai: 

• Magas nedvességbefogadás 

• A tetőszerkezet nagyobb mértékben le van terhelve, mint habosított műanyagalapú szigetelők esetén (EPS, 
PIR) 

• Standard típusoknál viszonylag alacsony egypontban fellépő leterhelhetőség 

Termékleírás:  Merev, nehéz, szerves gyantával kötött kőgyapot (ásványi nemez) lap, teljes tömegében víztaszító 
hatású. 

Felhasználás: Építkezések hőszigeteléséhez, tűzfalakhoz, zajelnyelő réteg gyanánt. Kombinált szigeteléseknél 
elsősorban borítás alatti fedőrétegnek, a tetőhéjazat magasabb fokú tűzbíró képességeinek 
bebiztosítására. Megfelel mechanikus úton lerögzített rendszerekbe, vagy kaviccsal, illetve kövezettel 
leterhelt tetőkhöz. 

Telepítés: Lehelyezés egy vagy több rétegben, a szomszédos élek közti hézagok szélessége max. 5 mm. Egyréteges 
felhasználás legkisebb ajánlott vastagsága 60 mm. 

Kiszerelés: Tömbökben, vagy raklapokon, fóliába csomagolva. 

Méretek: Szélesség x hosszúság: 600 x 1000 mm, 1200 x 2000 mm 
 Vastagság: 30 mm és 200 mm között 
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2.3.2.2 Expandált polisztirol (EPS) 

 

 

 

 

 

 

Előnyei: 

• Alacsony fajsúly ( kb. 20-30 kg/m3) 

• Egyéb szigetelő lapokkal összehasonlítva olcsóbb 

• Hővezetési tényező (λ kb. 0,033 W·m−1·K−1) 

Hátrányai: 

• Hátrányosabb tűzvédelmi jellemzők („E“ besorolású tűzállóképesség) 

• Magasabb vízelnyelőképesség 

• PVC-P fóliákkal szemben kölcsönös visszahatást gyakorol (el kell választani 120 g/m2 üvegfátyollal, vagy 200 
g/m2 textil alátétréteggel) 

• Alacsony hőállóság (pl. a fóliának a szigetelésre történő forrólevegős hegesztésekor térfogatváltozás veszélye 
áll fenn) 

• magasabb hőtágulékonyság 

Termékleírás:  Mérettartó hőszigetelő lapok, paraméterei eleget tesznek lapostetők hőszigetelésének kialakítására 
támasztott követelményeknek. 

Felhasználás: Egyenes rétegrendben bármilyen típusú tetőhöz. 

Telepítés: Az EPS 70 S (szigetelő alapréteghez) típustól kezdődően az EPS 200 S (magas terhelést kibíró 
szigeteléshez) típusig. 

 Szigetelés felső rétegéhez legalább EPS 100 S (járatlan tetők). 

Kiszerelés: Tömbökben, fóliába csomagolva. 

Méretek: Szélesség x hosszúság: 500 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm,  max. 1000 x 6000 mm 
 Vastagság: 10 mmtől 300 mmig 
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2.3.2.3 Extrudált polisztirol (XPS) 

Előnyei: 

• Alacsony fajsúly ( kb. 30 kg/m3) 

• Rendkívül alacsony vízelnyelőképesség 

• Magas nyomószilárdság 10%-os összenyomásnál (≥ 250 kPa) 

• Hővezetési tényező (λ kb. 0,035 W·m−1·K−1) 

Hátrányai: 

• Hátrányosabb tűzvédelmi jellemzők („E“ besorolású tűzállóképesség) 

• PVC-P fóliákkal szemben kölcsönös visszahatást gyakorol (el kell választani 120 g/m2 üvegfátyollal, vagy 200 
g/m2 textil alátétréteggel) 

• Alacsony hőállóság (pl. a fóliának a szigetelésre történő forrólevegős hegesztésekor térfogatváltozás veszélye 
áll fenn) 

• Hőtágulásra érzékeny 

Termékleírás:  Extrudálással gyártott, zárt szerkezetű hőszigetelő lapok, paraméterei eleget tesznek lapostetők 
hőszigetelésének kialakítására támasztott követelményeknek. 

Felhasználás: Fordított rétegrendben, kiemelt igénybevételek és hasznosított tetők esetén. 

Telepítés: A peremükön félhoronnyal ellátott, vagy egyenes peremű lapokat általában egy rétegben helyezzük le, 
rések nélkül. 

Kiszerelés: Tömbökben, fóliába csomagolva. 

Méretek: Szélesség x hosszúság: 600 x 1250 mm 
 Vastagság: 20 mm és 200 mm között 

2.3.2.4 Poli-izocianurát (PIR) alapanyagú szigetelő lapok 

Előnyei: 

• Alacsony fajsúly ( kb. 30 kg/m3) 

• Magas nyomószilárdság 10 %-os összenyomásnál (≥ 120 kPa) 

• A zárt szerkezetből adódóan alacsony vízelnyelőképességű 

• A lapokra nem hat a felület napsugárzás általi felhevülése által kialakuló szublimáció 



49. oldal                                 FATRAFOL-S                         Tetők vízszigetelése 
 
 

 
09/2021 

 

 

• Átlagon felüli hőszigetelő tulajdonságai lehetővé teszik ugyanolyan hőellenállás elérését a szigetelés kisebb 
vastagsága esetél is, mint szokásos anyagoknál. Hővezetési tényező (λ kb. 0,026 W·m−1·K−1) 

• PVC-P fóliákkal szemben toleráns, amelyeket közvetlenül a hőszigetelő lapokra helyeznek le, nem szükséges 
elválasztó textil alátétréteg beiktatása 

Hátrányai: 

• Magasabb ár 

• Csak egyenes rétegrendben 

• Ásványi szigetelőanyagokhoz képest hátrányosabb tűzvédelmi jellemzők („E“ besorolású tűzállóképesség) 

Felhasználás: Tetőhéjazatok hőszigeteléséhez. 

Telepítés: Ragasztott rendszerekhez (csak filccel kasírozott hőszigetelő táblák esetén), kaviccsal leterhelt 
vízszigetelésekhez, mechanikus úton lerögzített rendszerekhez. 

Kiszerelés: Tömbökben, fóliába csomagolva. 

Méretek: Szélesség: 600 - 1200 mm 
 Hosszúság: 1200 - 2500 mm 
 Vastagság: 30 mm és 120 mm között 

2.3.3 Elválasztó- és védőrétegek 

2.3.3.1 Textil alátétréteg 

Fehér színű, nem szőtt, tűzött textilanyag, alapanyaga 100 % újrahasznosított 
műszál (PP, PES). Hőkezelt, vagy hőkezeletlen módozatban gyártva. 
 

Méretek: - Szélesség 2000 mm 

 - Alaptömeg 200 – 500 g/m² 

Alkalmazása: Lapos, vagy dőlt tetők vízszigetelő rétegének védő- és elválasztó 
anyaga gyanánt 

Előnyei: Biológiai károsodással szembeni ellenállóképesség, a vasalt 
geotextilanyag nem tekeredik rá a fúróra 

Kiszerelés: PE fóliába csomagolt tekercsek, 100 m2-es standard 
felcsévélésben 

 

2.3.3.2 Elválasztó, vezetővel ellátott réteg 

Elválasztó anyag (PE lemez, üveg fáytol, szintetikus szálakból készült, nem szőtt textil.) és vezető réteg egysége. 
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Méretek: A gyártó határozza meg (e.g. Controfoil, Controlit, FLOsafe, Sensor 
stb.) 

Felhasználás: A vezető réteg lehetővé teszi a szigetelő lemezek vízzáróságának 
ellenőrzését szikra teszttel. A réteg közvetlenül a vízszigetelés alá 
kerül. 

Előny: Lehetővé teszi a szikrateszt elvégzését olyan esetekben is, ahol az 
aljzat ezt öönmagában nem tenné lehetővé (nem vezető, száraz 
felületek) 

Csomagolás: Tekercsekben 

Megjegyzés: A rétegrendi kialakítást minden esetben érdemes a gyártóval 
egyeztetni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.3 Üvegfátyol 

Fehér színű, nem szőtt, üvegszálas textilanyag. 
 

Méretek: - Szélesség 2000 mm 

 - Alaptömeg 120 g/m² 

Alkalmazása: FATRAFOL fólia elválasztó rétege / EPS alapanyagú 
hőszigetelés 

Előnyei: Gátolja a tűz tetőhéjazaton keresztüli terjedését 

Kiszerelés: Tekercsekben, 200 m2-enként 
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2.3.4 Rögzítő elemek vízszigetelés mechanikus rögzítéséhez 

Felhasználás:  A rögzítő elemek a vízszigetelés - általában a tetőhéjazat tartószerkezete által alkotott – fogadó aljzat 

szerkezetre történő mechanikus lerögzítéséhez alkalmasak, továbbá bádogos elemek alaprétegre 

történő lerögzítéséhez. 

Termékleírás: Az alapréteg típusától függően, egy jellemző lerögzítő elem egy csavarból esetleg szegecsből, 

valamint egy műanyag teleszkópból, vagy lenyomó acélalátétből tevődik össze. A csavarok általában 

korrózió elleni védelemmel ellátott nemes karbonacélból, vagy rozsdamentes ausztenit acélból 

készülnek. A lenyomó acélalátétek megfelelő felületkezelésű (pl. Aluzink) acéllemezből vannak, 

a műanyag teleszkópok anyaga pedig csúcsminőségű polipropilén, poliamid, esetleg polietilén. 

 

 A vízszigetelés mechanikus lerögzítéséhez használatos lerögzítő elemeket megfelelő (legkevesebb 

15 Kesternich ciklusú) korrózióvédelemmel kell ellátni, és azoknak ETAG 006 szerint kiállított ETA ún. 

„Európai műszaki véleményezéssel (jóváhagyással)“ kell rendelkezniük.  ETA by EAD 030351-00-

0402 (korábbi ETAG 006).  Különböző gyártóktól származó rögzítőelemek (csavar, lemez alátét, 

műanyag hüvely) kombinációja nem lehetséges, az egyes elemeket rendszerben kell alkalmazni. 

Méretek:  A csavarokat, illetve szegecseket a hosszúságok széles skálájában gyártják (kb. 25 mm és 300 mm 
között). Gyártótól függően, a műanyag teleszkópok különböző színárnyalatokban (kék, fehér, szürke, 
sárga, …), 20 és 700 mm közötti hosszban fordulnak elő. A lenyomó acélalátétek általában vagy 50 
(40) mm átmérőjű korongok, vagy pedig kb. 80 x 40 mm ovális alakúak.  

KESTERNICH-TESZT: 

 

A rögzítő elemeket nedves 
környezetű kén-dioxiddal 
elárasztott égetőkemencébe 
helyezik. 2 liter mennyiségű 
SO2 gáz használata mellett 
nem léphet fel rőt korrózió. 
A tesztelő ciklus 8 órás 
hatóidőből és 16 órás 
pihenőidőből tevődik össze. 
Az ellenállóképesség a 
termékhez applikált, rőt 
korrózió fellépése nélküli 
ciklusok összesített számából 
adódik. 

Kesternich-teszt elvégzésének módja 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1yLDS643LAhVIZCwKHcztASAQFghIMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.bbacerts.co.uk%2Fproduct-approval%2Feuropean-technical-assessments%2F&usg=AFQjCNEILc6Wq3niyQk-FtUgZFn9IeUcxQ&bvm=bv.114733917,d.bGQ
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1yLDS643LAhVIZCwKHcztASAQFghIMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.bbacerts.co.uk%2Fproduct-approval%2Feuropean-technical-assessments%2F&usg=AFQjCNEILc6Wq3niyQk-FtUgZFn9IeUcxQ&bvm=bv.114733917,d.bGQ
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Felhasználás:  A lerögzítést vagy elektromos kéziszerszámmal végezzük, vagy lerögzítő automaták használatosak. 

A rögzítő elemeket a rögzítendő sáv szélére helyezzük el, olymódon, hogy az alátét pereme a sávtól 

legkevesebb 10 mm-re legyen. Ha nincs lehetőség valamennyi lerögzítő elem elhelyezésére a sáv 

szélén, tehát a sávok kölcsönös átfedéseihez, akkor a szigetelő lemezek közepén tesszük meg, 

azonban ebben az esetben sávozással (kiegészítő szigetelőcsík elhelyezésével) biztosítani kell 

a rögzítő elemek szigetelését.  

Trapézlemezbe, fába, fa alapanyagú lapokra, könnyített betonra történő rögzítés esetén, a lerögzítő 

elemeket előfúrás nélkül csavarozzuk a helyükre. Vasbetonra történő rögzítés esetén, előzetes 

furatokat készítünk – a konkrét gyártó ajánlásai alapján. 

A rögzítés kevésbé szokásos módja az ún. „indukciós rögzítés“, amikor a rögzítő elemek 

elhelyezkedése nem függ a sávok szélességétől. A rögzítő elemek nem lyukasztják ki a fóliát, mivel 

indukció útján rá vannak hegesztve a vízszigetelő fólia alsó színoldalára. Az ilyen módon történő 

rögzítés előnyösen alkalmazható trapézlemezből kialakított alapréteggel rendelkező nagyterületű 

tetőknél, ahol magasabb hatékonyság elérése mellett kisebb mennyiségű rögzítőre lesz szükség, 

mivel ezek szimmetrikus raszterben helyezkednek el. A piacon jelenleg pl. az „Isoweld“ és 

a „Guardianweld“ rendszerek vannak jelen. 

Szükséglet:  A lerögzítő elemek szükséges mennyisége a szélhatás valós mértékétől, valamint az egy rögzítő 

elemre viszonyított teherbíróképességtől függ. A rögzítő elemek minimális mennyisége 2 db/m2. 

Bizonyos trapézlemez felületek esetén lehetőség van a rögzítőelemek ritkított elhelyezésére. Sűrűbb 

bordaosztás esetén a ritkított rögzítés megengedett. 
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2.3.5 Ragasztók 

2.3.5.1 Poliuretán duzzadó ragasztók, ragasztott rendszerhez 

2.3.5.1.1 FATRAFIX TI 

Egykomponensű poliuretán habragasztó, a hőszigetelés egyik oldalára 
sávosan felhordva. 

 

Alkalmazása: Hőszigetelő táblák ragasztásához, EPS, XPS, PIR, MW 
esetén; szokásos építkezési felületekre (beton, farostlemez, 
OSB lap, cementes farostlemez, homok- vagy kőzúzalékos 
felszórású aszfaltsáv stb.) 

Felhasználás: Az alaprétegnek stabilnak, tisztának, száraznak, valamint 
portól, zsírtól, szennyeződéstől mentesnek kell lennie. 
A ragasztó optimális hőmérséklete alkalmazásnál 18 °C-on 
felüli, állandó hőmérséklete minden esetben legkevesebb 
10 °C lehet.  

 A felület optimális hőmérséklete a ragasztó alkalmazásakor 15 
és 30 °C között, legkevesebb viszont +5 °C lehet. 15 °C alatti 
hőmérsékletnél jelentős mértékben meghosszabbodik a 
nyitvatartási idő, és ezzel növekszik a ragasztó kötési ideje.  

  A FATRAFIX TI ragasztót csak a fogadó felületre visszük fel. 
Az alapréteg felületének finomságától és egyenletességétől 
függően, a tető peremére és sarkaira 25-40 mm széles 
ragasztócsíkot viszünk fel, 100-200 mm távközben. A tető 
felületén a csíkok távközei növelhetők kb. 300 mm-re.  

 A hőszigetelő lapokat az anyag felhordását követő kb. 2 perc 
elmúltával lehet a ragasztóba fektetni, szabadon, lenyomkodás 
nélkül. A lapok alaprétegre történő rányomását csak 10 perc 
elteltével végezzük el. 

Kiadósság: a) sima alapréteg: 110 - 130 m2 / 6,0 kg űrtartalmú tartály 

 300 - 350 m2 / 15,9 kg űrtartalmú tartály 

b) egyenetlen alapréteg: 50 - 75 m2 / 6,0 kg űrtartalmú tartály 

 130 - 200 m2 / 15,9 kg űrtartalmú tartály 

Kiszerelés: 6,0 kg (13,7 l) egyszeri használatra alkalmas edény, csak profi 
alkalmazáshoz 

 15,9 kg (22,0 l) egyszeri használatra alkalmas edény, csak 
profi alkalmazáshoz 

Tisztító:  FATRAFIX AC cleaner 

Raktározás: Eredeti csomagolásban, ajánlott raktározási hőmérséklet 
+5 °C és +30 °C között. 
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2.3.5.1.2 FATRAFIX FM 

Egykomponensű ragasztó, egyoldalú teljes felületű felpermetezéses alkalmazással, 
FATRAFOL-S rendszerhez alkalmazható, elsősorban vízszigetelő fóliák hőszigetelő 
táblákra történő ragasztásához. 

 

Alkalmazása: FATRAFOL 807 és 807/V vízszigetelő fóliák EPS, XPS, PIR*, KGY* 
alapanyagú hőszigetelő táblákra, vagy közvetlenül a tartószerkezet 
alapanyagára (beton, OSB lapok stb.) történő ragasztásához. Tető 
felújítási munkálatoknál ragasztható egyenes felületű, kellő 
hordképességű és jó tartású, kezelt aszfaltsávokból kialakított borításra 
is. 

 *) Csak a gyártók által javasolt típusok alkalmazhatók 
 

Felhasználás: Az alaprétegnek stabilnak, tisztának, száraznak, valamint portól, 
zsírtól, szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A ragasztó optimális 
hőmérséklete alkalmazásnál 18 °C-on felüli, állandó hőmérséklete 
minden esetben legkevesebb 10 °C lehet. A felület optimális 
hőmérséklete a ragasztó alkalmazásakor 15 és 30 °C között, 
legkevesebb viszont legalább +10 °C. 15 °C alatti hőmérsékletnél 
meghosszabbodik a nyitvatartási idő, és ezzel növekszik a ragasztó 
kötési ideje.  

 A FATRAFIX FM ragasztót csak az alaprétegre, tehát csak az egyik 
ragasztott felületre permetezzük rá, vékony, egyenletes rétegben, 
végsőleg a felület 80 - 100 %-ára ráfújva. A permetezést a felületre 
merőlegesen, 50 - 60 cm távolságról végezzük. Szükség esetén, a több 
ragasztóanyagot megkívánó részeken felpermetezhető egy további 
réteg ragasztó. Porózus alaprétegre történő ragasztásnál a fólia 
közvetlenül a ragasztóba helyezhető le, nem porózus alapréteg esetén 
pedig a ragasztót hagyni kell száradni - ez 23 °C hőmérsékleten kb. 5 
percig tart. A szigetelő lemez elhelyezése után alkalmazzunk egyengető 
görgőt, nagy szélességű seprűt vagy egyéb lenyomó eszközt.   

Kiadósság: 120 - 150 m2 / 15,0 kg űrtartalmú tartály 

Kiszerelés: 15,0 kg (22,0 l) egyszeri használatra alkalmas edény, csak profi 
alkalmazáshoz 

Tisztító:  FATRAFIX AC cleaner 

Raktározás: Eredeti csomagolásban, ajánlott raktározási hőmérséklet +5 °C és   
+30 °C között. 
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2.3.5.2 Oldószeres kontaktragasztók 

2.3.5.2.1 FATRAFIX PVC 

Kontaktragasztó, lágyított PVC vízszigetelő fóliák különböző típusú alaprétegre 
történő ragasztásához. 

 

Alkalmazása: FATRAFOL tetőfóliák attikák és felépítmények függőleges 
felületeire történő ragasztására, szigetelő fóliák épületek 
falszerkezeteire történő felrögzítésére. A fólia ragasztható 
bármilyen szokásos alaprétegre (beton, lakkozott acéllemez, 
farostlemez stb.). 

Felhasználás: A ragasztott felületnek tisztának, száraznak, valamint 
szennyeződéstől, portól, kenőanyagtól mentesnek, továbbá nem 
összefüggő lakkréteg nélkülinek kell lennie. A ragasztó optimális 
hőmérséklete alkalmazásnál    18 °C-on felüli, állandó 
hőmérséklete minden esetben legkevesebb 10 °C lehet. A felület 
optimális hőmérséklete a ragasztó alkalmazásakor 15 és 30 °C 
között. 15 °C alatti hőmérsékletnél jelentős mértékben 
meghosszabbodik a ragasztó nyitvatartási illetve kötési ideje.  

 A FATRAFIX PVC ragasztót permetezéssel, vékony, egyenletes 
rétegben, mindkét ragasztott felületre visszük fel, végsőleg 
a felület kb. 80 - 100 %-ára ráfújva. A permetezést a felületre 
merőlegesen, 30 - 40 cm távolságról végezzük - legjobb, ha egyik 
felületre függőleges, a másikra pedig vízszintes irányban. 

 A ragasztó mindkét felületre megtörtént felvitelét követően, a 
ragasztót hagyni kell  enyhén száradni, (ragad az ujjakhoz, de 
nem válik el a felülettől) - ez 23 °C hőmérsékleten kb. 3 percig tart. 
Ezt követően mindkét ragasztott felületet egymáshoz nyomjuk, az 
egyenletes rányomás és a kötés maximális szilárdságának 
eléréséhez simítóhengert használunk. A kötés végső szilárdságát 
a ragasztott felületek összeillesztésétől számított 24 óra elteltével 
éri el. 

Kiadósság: 75 - 100 m2 / 17 kg űrtartalmú tartály 

Kiszerelés: 17,0 kg (22,0 l) egyszeri használatra alkalmas edény, csak profi 
alkalmazáshoz 

Tisztító:  FATRAFIX AC cleaner 

Raktározás: eredeti csomagolásban, ajánlott raktározási hőmérséklet +5 °C és 
+30 °C között 
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2.3.5.3 FATRAFIX tisztítók 

2.3.5.3.1 FATRAFIX AC cleaner 

Oldószeres tisztító, meg nem száradt FATRAFIX poliuretán 
ragasztó-maradékoktól való tisztításhoz. 

 

Alkalmazása: FATRAFIX AC cleaner – adagolópisztolyból, -
csőből és -fúvókából álló komplett tisztításához 

 FATRAFIX AC cleaner 500 ml – munkához szükséges 
segédeszközök és fúvókák tisztításához 

Kiszerelés: 5 kg (13,7 l) egyszeri használatra alkalmas edény, csak 
profi alkalmazáshoz 

 500 ml szóróflakon, csak profi alkalmazáshoz 

Tisztító:  FATRAFIX AC cleaner 

Raktározás: Eredeti csomagolásban, ajánlott raktározási 
hőmérséklet  +5 °C és +30 °C között 

  

2.3.6 Vízelvezető réteg 

A vízelvezető réteg a vízszigetelő réteg fölötti rétegekből vezeti el a nedvességet. Kialakítható szóróanyagból 
(kavicsból), szőtt vagy nemszőtt textilanyagokból, térhálós műanyagszálból készült gyékényekből, alakított műanyag 
lapokból, illetve fóliákból, esetleg egyéb vízáteresztő anyagokból. Általában funkcionális és beültetett tetőszerkezetekre 
telepítjük. 

A fő vízszigetelés fölé lehelyezett vízelvezető rétegnek ki kell bírnia a biológiai károsodás hatásait. 

A vízelvezető rétegből a vizet el kell vezetni. A lecsapolatlan vízelvezető réteg elválasztó- vagy hidroakkumulációs 
funkciót is betölthet. 

Beültetett tetőkhöz alkalmazott speciális típusok vízmegtartó funkcióval is bírnak. 

2.3.6.1 Szivárgó és vízmegtartó felületszivárgó 

Termékleírás: Alakított lemez, hasznosított tetőkre. 

Felhasználás:  Hasznosított tető vízelvezető rétege. Beültetett tető vízmegtartó- és vízelvezető (drenázs) rétege. 

Telepítés:  A lemezt közvetlenül a tetőszerkezet vízszigetelő rétegére lehelyezzük. A külön sávokat nyílt felületen 
szétgöngyölítjük egymás mellé, a dudorok egysoros átfedésével, az átfedéseket kétoldalú (pl. butilkaucsuk) 
ragasztószalaggal rögzítve. 

Méretek:  A lemez 10 – 20 – 40 – 60 mm magas dudorokkal készül. Az vízmegtartó lemez dudorjainak kiemelkedési 
magasságát kerti műépítész állapítja meg a tetőkerti projekt alapján.  

Kiszerelés: Tekercsekbe felcsévélve, vagy lapok formájában. 
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2.3.6.2 Szivárgó és vízvisszatartó textil 

Leírás: Szintetikus szálakból készült nem szőtt textil. 

Felhasználás:  Vegetációs réteggel ellátott tetőkön alkalmazott védő, vízvisszatartó, szivárgó réteg. 

Beépítés: Vízszigetelő rétegre egymás mellé szabadon fektetve. 

Méretek:  600 x 1200 mm, vastagság 20 - 40 mm 

Csomagolás: Raklapokon. 

                            

 

2.3.6.3 Hidrofil kőzet gyapot 

Leírás: Kőzet gyapot táblák. 

Felhasználás:  Vegetációs réteggel ellátott tetőkön alkalmazott védő, vízvisszatartó, szivárgó réteg. Részben képes 
az ültető közeg kiváltására, a növények gyökereztetésére. 

Beépítés: Vízszigetelő rétegre egymás mellé szabadon fektetve. 

Méretek:  600 x 1000 mm, vastagság 50 - 100 mm 

Csomagolás: Raklapokon. 
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2.3.6.4 Petexdren vízelvezető lemez  

Termékleírás: Geoszintetikus gyékény, polietilén szálakból készül. Nagyon jó vízáteresztő képessége megmarad 
további szerkezeti rétegekkel történő leterhelést követően is. A termék fekete színű. 

 Külön darabokban, vagy pedig PE alapanyagú szövetlen textilanyagot is tartalmazó szendvicsréteges 
formában szállítjuk ki. 

Felhasználás: Vízelvezető és elválasztó réteg gyanánt - lapostetős, funkcionális, beültetett szerkezetekben, továbbá 
kőanyaggal leterhelt felületekhez, valamint ellenőrző- és szanálási rendszerrel ellátott tetőkhöz. 

Telepítés: A Petexdren lemezt közvetlenül a vízszigetelő fóliára helyezzük rá résmentesen. Nem szőtt textilanyagot 
nem tartalmazó Petexdren fólia esetén, a textil alátétréteget külön fektetjük le a gyékényrétegre. Mivel 
a Petexdren korlátozott ellenállóképességgel rendelkezik az időjárás viszontagságaival szemben, 
lehelyezését követően – az adott projekt alapján – minél előbb befedjük egy további réteggel. 

Méretek: Petexdren 400 – vastagság 3,0 mm 
Petexdren 900 – vastagság 6,0 mm 
Petexdren 600 + 300 (összetevő) – vastagság 7,0 mm 

Kiszerelés: Tekercsekbe felcsévélve, 1500 mm szélességben. 

2.3.7 Egyéb 

2.3.7.1 Kavicsréteg-határoló léc 

Lyuksorral könnyített, alumínium vagy fóliabádog, L-profil, peremén behajtással 
merevítve. 

Gyártási méretek: 50 (100) x 30 x 2500 mm vagy (40–90) x 60 x 2000 mm 

Alkalmazása: Ültetőközeg, kavics, vagy a tetősík peremén alátétekre 
lehelyezett járólapok bebiztosítására és elhatárolására. 
Fóliabádog elemekkel vagy szigetelő lemezből kialakított 
és vissza hegesztett csíkokkal rögzíthető.  

2.3.7.2 Villámhárító támasz 

Acél-, műanyag-, vagy betonlábas, villámhárító vezeték lefogatásához kialakított 
horonnyal ellátott alátámasztó elem, esetleg teljes műanyag kialakítású, 
manzsettás támaszték. 

Méretek:  Típus és gyártó szerint 

Alkalmazása:  Villámhárító támasz lapostetőkre, tetősíkokra, peremrészi 
szerkezetekre 
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2.3.7.3 Hófelfogó 

Alakidom, hóréteg felfogásához. 

Méretek:  Típus és gyártó szerint 

Alkalmazása:  Hó- illetve jégtömeg tetőszerkezetről való lezúdulásának 
megakadályozására, lerögzíthető alaprétegre és a PVC-P 
fóliából kialakított vízszigetelés vízhatlan összeerősítéseibe. 

  

2.3.7.4 Alátét járólapok alá 

Stabil, vagy magasságban állítható műanyag alátét, járólapok lehelyezéséhez. 

Méretek:  Típus és gyártó szerint 

Alkalmazása:  Alátét, alapanyaga hőre lágyuló műanyag (PE, PP), közvetlenül 
a fóliára helyezhető. A gumiból készült alátétet mindenképpen, a 
műanyagból készültet ajánlottan el kell választani a fóliától, az 
alátét teljes alapterületén, általában egy fóliadarabbal. 
Alkalmazzunk FATRAFOL 807/V textillel kombinált lemezből 
készített foltokat, mint elválasztó réteg. 

 

2.3.7.5 Zuhanásgátló, biztosító rendszer 

Rozsdamentes acélsodronyos, állandó jelleggel felhasználható biztosító felfogó kötés, személyes védőeszközök 
magasból vagy mélyre leesése elleni időleges rögzítéséhez. Az egyes gyártott változatok lehetővé teszik a telepítést 
vasbetonra, fa alaprétegre, acélidomokra, trapézlemezre. 

Felhasználás: A felfüggesztőszem legkevesebb 1,5 m mélységű szabadeséssel rendelkező lapostetőre történő 
telepítéshez alkalmas. A biztosító rendszer a munkálatokat biztosító cégek alkalmazottjainak, esetleg 
a tető ellenőrzését végző, illetve annak karbantartásán vagy javításán dolgozó személyek biztonságos 
mozgását szolgálja. Nem használható szállításhoz felfüggesztő szem gyanánt. 

Méretek: Gyártó szerint. 

Kiszerelés: Gyártó szerint. 
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2.3.7.6 Butilkaucsuk szalag 

Mindkét oldalán tapadó butilkaucsuk szalag, UV stabil, fekete színű. 

 

Alkalmazása: Párafékező fóliák vízálló összekötésére, részletmegoldások és 
átvezetések tömítéséhez, peremrészi szerkezeten végzett 
összeerősítéshez 

Előnyei: Rendkívüli öregedéssel szembeni ellenállóképességgel és magas 
húzószilárdsággal rendelkezik, méretállandó, alkalmazási hőmérséklet 
+5 °C és +40 °C között, hőállóság 30 °C és + 80 °C között 

Méretek:  Szélesség 15 mm, hossz egy tekercsen 45 m (és további)  

Kiszerelés: Kartondoboz 

 

2.3.7.7 Szintegyengető anyag lapostetőkre 

Szintegyengető anyag lapostetőkre, alapanyaga természetes aszfaltmázas perlit. 

 

Alkalmazása: Lapostetők egyenetlenségeinek kiegyengetésére, elsősorban 
aszfaltfelületű borítások felújítása során, lejtés kialakításához. 

Felhasználás: Az anyagot az emulzióval összekeverjük, majd egy léccel 
szétterítjük az alaprétegre, ledöngöljük (kb. 30 %-os tömörítés), vagy 
pedig közvetlenül rászórjuk a felkent beitatásra és ledöngöljük. 
Mindegyik gyártónak megvan a saját eljárása. 

Előnyei: Könnyen feldolgozható. 

Műszaki jellemzők: 

- Szükséglet: kb. 13 l / 1 m2 / 10 mm vastagságban 

- Hővezetési tényező: λ = 0,07 W/(mK) 

- Fajsúly: kb. 300 kg/m3 

Kiszerelés: 100 l/zsák vagy 25 kg/zsák 

Gyártó: Boerner Thermoperl-RM, Knauf Bituperl, Bachl Flachdachdammung 
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3 LEGFŐBB SZERKEZETI ALAPELVEK 

3.1 Tető tervezése során támasztott általános követelmények 

A tetőhéjazat összetételére támasztott alapvető követelmények a következők: 

• Belső tér, vagy szerkezet időjárás viszontagságaival szembeni védelme 

• Mechanikus ellenállóképesség és stabilitás 

• Tűzbiztonság 

• Higiéna, egészségvédelem, környezetvédelem 

• Környezet zajártalmak elleni védelme 

• Biztonság és elérhetőség a tető használati ideje alatt 

• Energiatakarékosság, épületek hővédelme 

• Természetes anyagok fentartható használata 

• Beruházó egyéb követelményei (tető, vagy részeinek stb. külalakja, állandósága, megbízhatósága) 

A tetőt olyan módon szükséges megtervezni, hogy élettartama alatt ellenálljon a mechanikai és dinamikus terhelésnek, 
valamint a korróziós, vegyi, biológiai, elektromágneses és kültéri hatásoknak, továbbá, hogy a tetőszerkezetbe ne 
juthasson be se víz, se nedvesség. Meg kell felelnie a ČSN 73 0540-2 cseh szabvány hőszigetelésre támasztott 
követelményeinek, valamint a légi hangszigetelés számításában megállapított akusztikus tulajdonságoknak, a zajártalmi 
és higiéniai követelmények betartása mellett. 

A tető tervezetének teljes mértékben és egyértelműen jellemeznie kell a tető anyagi, alkalmazástechnikai, szerkezeti és 
funkcionális megoldását. A tetőszerkezet-tervezetnek összhangban kell lennie a kapcsolatos szabványokban 
megszabott terhelési értékekkel. 

A tetőhéjazatnak teljes élettartama alatt megfelelő ellenállóképességgel kell rendelkeznie minden megadott illetve 
feltételezett terheléssel szemben, főképp ami az önsúly, továbbá a funkcionális és stabilizáló rétegek és a tetőre 
telepített berendezések általi alkalmazástechnikai és funkcionális leterheléseket, valamint a hó-, víz-, jégtömeg által 
adódó terhelést (azok mechanikus hatásait is beleszámítva), továbbá a szélhatást, a hőingadozásokat, valamint az 
üzemelésből és karbantartásból kifolyólagos hatásokat illeti. 

Semmilyen nemű terhelés nem vezethet funkcionalitás elvesztéséhez vagy károsodáshoz, sem a tető, illetve egyes 
rétegei vagy részei állandóságának vagy megbízhatóságának csökkenéséhez. 

Jelen fejezet a tetőhéjazat egyes alkotórészeinek minőségére támasztott követelményeket, szerkezeti megoldását és 
stabilizációját foglalja magába, FATRAFOL vízszigetelő fóliák szerkezeteken történő alkalmazását illetően: 

- Rugalmas tetők vízszigetelő rétegeinek mechanikus úton történő lerögzítése 
- Ragasztott vízszigetelő rétegek 
- Kőanyaggal, vagy funkcionális réteggel leterhelt vízszigetelő rétegek 
- Beültetett réteggel leterhelt vízszigetelő rétegek 
- Járósávok kialakítása 
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3.2 Alapréteget képező szerkezetek 

3.2.1 Új tetőhéjazatok alapréteggel szemben támasztott követelményei 

A fő alapréteg, esetleg a biztonsági vízszigetelő réteg tervezhető cementtel stabilizált feltöltésből, betonsimításból, 
mennyezeti- vagy beton tetőlapokból illetve épületelemekből, trapézlemezekből, deszkából illetve fa alapanyagú 
lapokból, habszilikátból, merev ásványianyagszálas lapokból és egyéb általánosan használatos hőszigetelő anyagból 
megvalósítandó kialakítással. Az alapréteg felső felületének összefüggőnek és megfelelően szívósnak kell lennie 
(a nyomószilárdság 10 %-os összenyomás esetén legkevesebb 60 kPa). Funkcionális tető alaprétegének szilárdsága 
a rá ható terhelésből és a funkcionális rétegcsoport szerkezetéből állapítható meg. Az alaprétegeknek mindennemű 
szennyezéstől és helyi egyenetlenségektől mentesnek kell lenniük. 

A ČSN 73 1901-1 cseh szabvány értelmében, az alapréteg síkfelületi egyenetlensége nincs közvetlenül meghatározva, 
ezért minden esetben szükséges a kapcsolatos műszaki szabványok, valamint az érvényben lévő törvényrendeletek, 
továbbá a beruházó követelményeit, lehetőleg azokat az építkezés átadási-átvételi jegyzőkönyvében rögzítve. Az 
alapréteg lehet nedves, viszont nem lehet rajta képződve se víztócsa, se hó-, se jégtömeg. 

Hogyha a tető felületi borítása FATRAFOL fóliából lesz kialakítva, e borítás alatt a tetőhéjazat semelyik rétege nem 
tartalmazhat szurkot, vagy olyan anyagot, amelyikből szerves oldószerek szabadulnak fel. 

A FATRAFOL fóliák alatti fa anyagú alaprétegek vízhatlanítására (impregnációjára) használt készítmények nem 
tartalmazhatnak olajat, vagy könnyen illanó szerves oldószereket. 

Ajánlatos, hogy a fa anyagú tartóelemek a szerkezet teljes élettartamában ellenőrzés, javítás, vagy a vegyi védelem 
felújításának céljából hozzáférhetők legyenek. 

A faanyag-szerkezet védelemnek elsősorban az épületbe beépített fa alkotórészek olyan mértékű nedvességét kell 
biztosítania, amelyiknél nem léphet fel a faanyagra káros hatást gyakorló gombák és faodvasító rovarok aktivitása. 
A közép-európai faodvasító rovarfajok aktivitása a faanyag 10 %-nál alacsonyabb nedvességénél, a fakorhasztó 
gombák aktivitása pedig a faanyag 20 %-nál alacsonyabb nedvességénél megszűnik. Kivételt csak a Merulius vastator 
gomba képez, amelyik már 16 %-os nedvességnél aktív. 
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3.2.2 Alapréteggel szemben támasztott követelmények felújítás során 

Az alapréteggel szemben támasztott alapkövetelményeket a 3.2.1. fejezet tartalmazza. 

A vízszigetelés fogadórétege gyanánt szolgálhat felületi aszfaltborítás, acéllemez-borítás, kavicsanyag, fújt poliuretán, 
meglévő gumi- illetve műanyagborítás, funkcionális réteg stb., amelyet megfelelő elválasztó réteggel látunk el. 
Mindegyik esetben szükséges elvégezni az alapréteg minőségének, összetapadóképességének és elhasználódási 
szintjének teljes mértékű hitelesítését. A tető vízzel szembeni tulajdonságait, illetve nedvességi viszonyait lehetőleg 
hőviszonyok műszaki számítása alapján ajánlatos megítélni. Szükséges megítélni a beépített anyagok alakváltozásaival 
járó kihatásokat, hitelesíteni a lejtési viszonyokat és a tetősíkok meglévő vízelvezetésének funkcionalitását, a tető 
ellenőrzéséhez és karbantartásához szükséges biztonsági elemek utánpótlásának igényét stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelkedő fontossággal bíró döntő tényezőnek tekintendő a számított lerögzítő réteg sztatikus hatásfokának 
hitelesítése, valamint a megválasztott típusú lerögzítő elemekre ható húzóerő előírásos megállapítása. Az 1 lerögzítő 
pontra ható legkisebb húzóerő nem lehet 1000 N-nál kisebb. Amennyiben a húzóerő nem éri el a megkövetelt értéket, 
akkor ezt a tényt a lerögzítés kialakítási módjának megtervezésénél figyelembe kell venni (több lerögzítő elem 
beiktatása, tetőburkolat-stabilizáció különböző módjainak variálása). 

Az anyagokat oly módon szükséges beiktatni a tetőbe, és olyanképp kell variálni, hogy azok kölcsönös, vagy vízréteggel 
illetve folyó vízzel való érintkezéséből adódóan ne lehessenek egymásra hátrányos befolyással. Anyagok egymástól 
való különválasztására beiktatható elválasztó réteg. 

Amennyiben azt a tető teherbíróképessége és a meglévő anyagok állapota megengedi, felújítások során ajánlatos 
bebiztosítani, hogy a tetőn minél több eredeti anyag maradjon fenn. Amennyiben lehetséges, ajánlatos, hogy 
a felújítások során kiiktatott anyagok újrahasznosíthatók, vagy szokásos hulladéklerakóba elszállíthatók legyenek. 

A felületnek kellőképpen egyenesnek, valamint dudoroktól és nagyobb mértékű hullámosodástól mentesnek kell lennie. 
Bármilyen nagyobb egyenetlenséget el kell távolítani, vagy ki kell tölteni megfelelő anyaggal. 

Nem megfelelő vízpára-kezelést kimutató egypalástú bitumen tető utólagos hőszigetelést nem követelő szanálása 
során, az aszfalt szigetelésen szükséges - a tető 1 m2-ére viszonyítva (a felület 1 %-a) - legkevesebb öt helyen 50 mm 
átmérőjű lyukat kivágni, hogy ezáltal a vízpára el tudjon távozni az aszfalt szigetelésen keresztül. A hőszigetelés 
szanálása során, a meglévő bitumenes vízszigetelés párafékező réteg funkcióját töltheti be. Az esetek túlnyomó 
részében ajánlatos új párafékező réteg telepítése Č EN ISO 6946 szerint. Amennyiben a szondázás kimutatja a tető 
nem megfelelő vízpára-kezelését, az alaprétegek kivizsgált állapota alapján a nedvesség mértékének csökkentésére 
irányuló intézkedések érvényesítésére van szükség. A rétegekben bentmaradt víztartalom kiszellőztetése megoldható 
például páraszellőző kéményekkel (Részletrajz 610S). 
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3.2.3 Alapréteggel szemben támasztott követelmények mechanikus lerögzítésnél 

3.2.3.1 Rögzítés trapézlemezre 

Trapézlemezből kialakított tető tartószerkezetet a kapcsolatos szabványokban megszabott terhelési értékekre 
tervezzük. A szerkezetek lehajlási és a tető mechanikus leterheléséből, illetve a tető egyes rétegeiben beálló hő-, alaki- 
és térfogatbeli torzulásokból adódó egyéb alaki illetve méretbeli elváltozásai nem lehetnek kedvezőtlen befolyással 
a tető rendeltetésére, sem annak felületét, sem a környező szerkezetet illetően. Az lehajlások nem lehetnek nagyobbak 
a kapcsolatos szabványokban leszögezett értékektől. A tartószerkezet megtervezésekor szükséges figyelembe venni 
bizonyos fémek kölcsönhatását (lásd a ČSN 73 3610 cseh szabványt). A tető pereme mentén, illetve az áttörések, 
megnyitások kialakításánál különösen ahol a lemezek hosszanti vágása történik, kiegészítő rögzítés szükséges az EN 
1090-4 szerinti panel megerősítés elérése érdekében. 

Forrólevegős hegesztéskor megfelelő rányomást lehetővé tevő hordréteg nélkül a vízszigetelő fólia nem helyezhető 
közvetlenül a trapéz alakú acéllemezre (min. nyomószilárdság 10 %-os összenyomásnál 60 kPa). A trapézlemezekre 
kerülő hordrétegek minimális vastagságát annak gyártója adja meg. 

Alakított acéllemezek hornyainak feltöltésére könnyített beton használata megengedhetetlen. A trapézlemezek további 
rétegekkel történő lefedését megelőzően, az idom hornyaiból és felületeiről eltávolítjuk a szennyeződést és 
a felgyülemlett vizet. Minden elvágott fém elem éleit korrózióvédelemmel kezelünk, s csak ezt követően szabad 
beépíteni a tetőhéjazatba. 

 

3.2.3.2 Mechanikai rögzítés szendvicspanelen 

A csapadékvíz szigetelés mechanikai rögzítése a szendvics tetőpanelek felső rétegébe (jellemzően 0,7 mm vastag 
lemez) történik kétoldali lemez fegyverzet és hőszigetelés töltőanyag esetén. 

 

                  

Abban az esetben, ha a panelek csak alsó fegyverzettel rendelkeznek a mechnaikai rögzítés ebbe a rétegbe történik. 
Megfelelő töltőanyag esetén a mechnaikai rögzítés ragasztásra is kiváltható. 

A fólia és a PVC bevonatú fóliabádog lemezből készült profilok falpanelekhez történő rögzítésekor 0,63 mm-nél kisebb 
vastagságú lemezekkel a kijelölt rögzítőelemeket (pl. szegecs, BS-6.8 csavar stb.) kell használni.  
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3.2.3.3 Rögzítés betonra, vasbetonra 

Az alaprétegnek összefüggőnek, megfelelő szilárdságúnak és teherbírónak kell lennie (min. a betonozás elvégzését 

követő 14 nap, ami téli időszakban – az elvégzett tesztek eredményeitől függően – hosszabb időre húzódik el). 

Lapostetők felújítása során, szükséges elvégezni a szakítóvizsgálatokat. Az alaprétegnek mindennemű szennyezéstől 

és helyi egyenetlenségektől mentesnek kell lennie. Felülete lehet nedves, viszont nem lehet rajta felhalmozódva se 

víztócsa, se hó-, se jégtömeg. 

3.2.3.4 Rögzítés vékonyfalú, előre gyártott épületelemekbe 

Az előre gyártott épületelemekből kialakított alapréteg felületnek összefüggőnek, éles peremektől és kiugrásoktól 

mentesnek kell lennie. Az illesztési hézagokat megfelelő anyaggal kitöltjük. Az alaprétegnek mindennemű 

szennyezéstől és helyi egyenetlenségektől mentesnek kell lennie. Felülete lehet nedves, viszont nem lehet rajta 

képződve se víztócsa, se hó-, se jégtömeg. Felújítási munkákhoz szükséges a tartószerkezet sztatikus 

véleményezése, vagyis meg kell állapítani a max. utólagos terhelést és meg kell választani a lerögzítés módját. 

3.2.3.5 Rögzítés pórusbetonra 

A könnyített betonból (perlitbetonból, habbetonból, gázbetonból) kialakított alaprétegnek szilárdnak és teherbírónak kell 

lennie. Ajánlatos minden esetben elvégezni a szakítóvizsgálatokat. 

 

3.2.3.6 Rögzítés fa anyagú alaprétegre 

Az alaprétegnek tömörnek és teherbírónak kell lennie, továbbá ki kell bírnia a konkrét tervezet szerinti megterhelést. 

A cement kötőanyagú lapok kivételével, a fa alapanyagú szerkezet valamennyi elemét (tömör fa, faanyag 

hozzáadásával készült nagyfelületű lapok) biológiai kártevők elleni hatékony védelemmel szükséges ellátni. 

A szerkezetbe beépített, 16 %-nál magasabb nedvességtartalommal rendelkező, vagy a szerkezeten belül utólagosan 

előforduló vízhatásnak kitett (pl. lecsapódásból adódólag) fa alapanyagú elemek állandóságát szükséges bebiztosítani 

megfelelő építőipari műszaki intézkedéssel (pl. szellőztetett légréteges duplapalástú tető megtervezésével, a kialakítás 

biztosító vízszigetelő réteggel történő utánpótlásával stb.). Vízpára felső palást visszoldalán történő lecsapódása 

előfordulhat hatékonyan szellőztetett légréteges megoldásnál is. A tetőhéjazat összetételének megtervezése során 

szükséges ezt a jelenséget figyelembe venni. Ajánlatos, hogy a fa anyagú tartóelemek a szerkezet teljes 

élettartamában ellenőrzés, javítás, vagy a vegyi védelem felújításának céljából hozzáférhetők legyenek. 

Amennyiben a lerögzítő technika gyártója nem írja elő másképp, a lerögzítésre használt deszkák minimális vastagsága 

17 mm, általában 25 mm ez OSB lapoknál 18 mm. 

 A deszkákat hézagmentesen helyezzük le, a szigetelő lemezeket pedig merőlegesen fektessük a lécezésre így 

elkerülhető, hogy egyetlen lécre essen minden rögzítő elem. A faforgács, furnér, ill. egyéb építőlemezek beépítését 

nút-féderes kialakítással a gyártók ajánlása szerint helyezzük el. 

Vízszigetelés lerögzítése előre gyártott épületelembe 
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3.2.3.7 Problémás alaprétegek 

   Problémás alaprétegnek minősül: 

• 0,63 mm-nél vékonyabb acéllemez 

• Alumíniumlemez 

• Héjas betonszerkezet 

• Cement kötőanyagú falap 

• Nagy méretű, 18 mm-nél vékonyabb fa alapanyagú lap 

Valamennyi fentebb említett alapréteghez ajánljuk elvégezni a szakítópróbákat, valamint az alapréteg minimális 
egypontos terhelhetőségének hitelesítését. 

 

Szendvicslapok,  
0,63 mm vastag 

idomalakított 
bádogos elemek 

Rostcement 
alapanyagú 

tetőborítások 

Alumínium lemez, 
vagy egyéb törékeny 

alaprétegek 
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3.3 Párafékező réteg 

Tetőhéjazatok kialakításába szánt párafékező rétegeket azzal a céllal tervezünk, hogy megakadályozzuk a vízpára 
belső térből a tetőhéjazatba történő terjedését. A hőszigetelő rétegben lecsapódó pára jelentősen csökkenti a réteg 
szigetelő képességét. 

A párafékező réteget magas diffúziós ellenállású (μ) anyagokból tervezzük, melyek folytonosságát a lemezek között és 
a csatlakozó elemeknél biztosítani szükséges 

A folytonosított párafékező rétegből kialakított párafékező réteget a hőszigetelő réteg alá helyezzük le, a tetőszerkezet 
belső felülete felől. Hogyha a tetőhéjazat összetételében szilikát lejtéskialakító réteg van használva, akkor arra 
helyezzük rá. A rétegek tetőhéjazat felülete felé irányuló páraáteresztőképességét ajánlatos növelni, hogy az áthaladó 
vízpára fokozatosan kiszellőzhessen. 

Amennyiben a párafékező rétegen nincs lehetőség a rétegekben fennmaradt víztartalmat felülről eltávolító szellőző 
beiktatására, a párafékező réteg lehelyezése a monolitikus lejtéskialakító réteg alá nem ajánlatos. 

Könnyített fóliákból kialakított párafékező réteg alá ajánlatos a monolitikus-, illetve az előre gyártott épületelemekből 
kialakított alaprétegre, vagy a szilikát alapanyagú lejtéskialakító rétegre megfelelő textil védő- és elválasztó alátétréteget 
telepíteni. 

A párafékező réteg megtervezését hőviszonyok műszaki számítása alapján végezzük. Diffúziósan nyitott FATRAFOL 
fóliák használata esetén, azzal az előfeltétellel, hogy a tetőhéjazat vízszigetelése alatt nem található bitumenes 
lemezekből kialakított meglévő borítás, vagy áthaladást akadályozó egyéb réteg, az esetek túlnyomó részében 
megfelelően használható a min. 50 m páradiffúziós ellenállással rendelkező páratechnikai réteg. 

Habüvegből kialakított hőszigetelő réteg esetén, nincs szükség párafékező réteg telepítésére, amit viszont hitelesíteni 
szükséges a hőviszonyok műszaki számításával, a tetőszerkezetben jelenlévő vízpára-mennyiség mérlegelésével, 
valamint a tetőhéjazat rétegeinek megfelelő sorakoztatásával - a vízpára hővezetési tényezőjének és terjedési 
ellenállásának (áteresztőképességének) értékei szerint. 

A kötésnek a tető teljes élettartamán belül a réteg teljes felületére kiterjedően teljes mértékben funkcionálisnak kell 
lennie, vagy pedig számításkor figyelembe kell venni a tömítetlenségeket. 

A lerögzítő elemek által okozott kilyukadásokkal nincs számolva. A PE fóliák lyukadásának valós értéke elhanyagolható, 
mivel a nyílásokat kitöltik a lerögzítő elemek szárai. Párafékező bitumenes réteg esetén ez az érték még kedvezőbb. 

A párafékező réteg egyidejűleg légzáró réteg, vagy biztosító vízszigetelő réteg funkcióját is betöltheti. Azesetben, ha a 
párafékező réteg egyidejűleg biztosító vízszigetelő réteg gyanánt szolgál, el kell vezetni róla a nedvességet. Ajánlatos 
a vízelvezető elemeket rákötni egy külön lefolyócsőre (ún. „szárazvezeték“), vagy egy külön visszacsapó szelepre 
történő csatlakoztatással a fő vízszigetelő réteg vízelvezető rendszerének közös lefolyócsőére. A biztosító vízszigetelő 
réteget a vízelvezető elemek felé irányított 1 %-os lejtéssel ajánlatos kialakítani. 

*) Olyan épületek esetében, ahol a belső hőmérséklet alacsonyabb, mint a külső (pl. hideg raktárak) a páratechnikai 
réteget a hőszigetelés mindkét oldalára el kell helyezni. 
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3.4 Hőszigetelés 

A hőszigetelésnek meg kell felelnie a lapostetőkkel szemben támasztott követelményeknek, továbbá hővel szemben jó 
ellenállóképességgel kell rendelkezniük, valamint megkövetelt, hogy alaktartó, biológiai károsodással szemben ellenálló 
legyen, és hogy csökkentett víz- és nedvességszívó tulajdonságokkal rendelkező anyag(ok)ból legyen kialakítva. 

A hőszigetelő anyagoknak teljes élettartamuk alatt el kell viselniük a tető összetételében rájuk ható terhelést. 

Épületelemekből kialakított hőszigetelő réteget összefüggő kialakításúra tervezünk. Amennyiben a hőszigetelő anyag 
lapjainak elhajlása, vagy az alapréteg illetve hőszigetelő lapok térfogat- és alakváltozásai következtében hézagok 
kialakulása feltételezett, ajánlatos félhornyos lapokkal számolni. Síkkialakítású (lemezes) anyagokat kötésben 
szükséges lehelyezni. 

A többrétegű hőszigetelést a hézagok felváltott lapolásával fektetjük le. A hőhidak csökkentése érdekében a toldásokat 
igyekezzünk legalább a táblák vastagságának megfelelő eltolásban kialakítani. Abban az esetben ha a két réteg 
vastagsága eltérő, a vastagabbat tekintsük mértékadónak. 

A fordított rétegrendű tető hőszigetelő rétegét víz hatásaival szemben ellenálló anyagból kell kialakítani, amelynél 
a gyártó garantálja a hőszigetelő tulajdonságok megtartását víz várható behatásakor. Erre a célra alacsony 
vízelnyelőképességgel rendelkező anyagok felelnek meg. Javasolt a számítások során figyelembe venni a ČSN EN ISO 
6946 szabvány szerinti folyó víz értékét. 

Az alapréteg, többek között vízszigetelő tetőfóliák megfelelő kötéseinek kialakításához szükséges merevségének 
biztosítása érdekében, a hőszigetelő lapoknak a következő követelményeknek kell megfelelniük: 

• EN 826 szerint, 10 %-os összenyomásnál a nyomószilárdság ≥ 0,06 N/mm2 (60 kPa). Ez a követelmény vagy 
egynemű anyagokra, vagy többréteges illetve több összetevőből álló termékek felső rétegére vonatkozik. 

• EN 12430 szerint, ≥ 500 N egypontos terhelésnél 5 mm-nyi eltorzulás lehet. 

3.5 Elválasztó réteg 

Elválasztó rétegeket a vízszigetelés mechanikus védelme céljából, valamint olyan további rétegektől való 
különválasztásának céljából iktatunk be, amelyeknél fennáll annak a veszélye, hogy közvetlen érintkezésükből adódóan 
kedvezőtlen kölcsönös befolyással lesznek egymásra. 

FATRAFOL vízszigetelő fóliákból kialakított, hátoldalukon kasírozott, nem szőtt textilanyag nélküli variációk a legtöbb 
fajta alaprétegtől teljes felületen elválasztandó. Ajánlott elválasztó rétegeket a 5. táblázatt tartalmazza. Olyan esetekben, 
amikor a szigetelt felület sima, a fólia mechanikus károsodásának veszélye nélkül, egyidejűleg nem fenyeget az 
alapréteg fóliájára ható kedvezőtlen vegyi kihatás veszélye, egyidejűleg egyéb okokból (pl. tűzállóképesség) kifolyólag 
nincs szükség elválasztásra, a fóliát az alaprétegre közvetlenül, elválasztó réteg beiktatása nélkül lehet lehelyezni. Egy 
jellemző példa: hangárépületek attikái szendvicsjellegű épületelemeinek belső színoldalán. 
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5. táblázat: FATRAFOL-S rendszer elválasztó rétegei 

Alapréteg 

Mechanikus úton lerögzített 
tetőhéjazat, külső tűzzel szembeni 
ellenállóképességre EN 13501-5+A1 
szerint helyezett követelmény 

Mechanikus úton lerögzített tetőhéjazat, 
külső tűzzel szembeni ellenállóképességre 
EN 13501-5+A1 szerint helyezett 
követelmény nélkül, valamint stabilizáló 
réteggel ellátott tető 

beton 
Szövetlen textilanyag legkevesebb 200 
g/m2 + üvegfátyol legkevesebb 120 g/m2 

Nem szőtt textilanyag legkevesebb 300 g/m2 

bitumenszalagok 
Szövetlen textilanyag legkevesebb 200 
g/m2 + üvegfátyol legkevesebb 120 g/m2 

Nem szőtt textilanyag legkevesebb 300 g/m2 

EPS és XPS szigetelés Üvegfátyol legkevesebb 120 g/m2 *) 
Nem szőtt textilanyag legkevesebb 200 g/m2 
vagy üvegfátyol legkevesebb 120 g/m2 *) 

MW és PIR/PUR 
szigetelés 

Elválasztás nem szükséges Elválasztás nem szükséges 

gyalulatlan padlóaljfák, 
deszkák 

Nem szőtt textilanyag legkevesebb 300 
g/m2 + üveggyapot legkevesebb 120 g/m2 

Nem szőtt textilanyag legkevesebb 300 g/m2 

OSB és egyéb 
nagyméretű lapok 

Üvegfátyol legkevesebb 120 g/m2 

a) Egyenes élű lapok - nem szőtt textilanyag 
legkevesebb 300 g/m2 vagy üvegfátyol 
legkevesebb 120 g/m2 

b) Csap/horony kötésű lapok - nem szőtt 
textilanyag. legkevesebb 200 g/m2, esetleg 
elválasztás nélkül 

Gumi lemez 
(légkondícionáló 
berendezések elválasztó 
rétege, stb.) 
 

a) 5 mm vastagságig – Csapadékvíz szigetelő lemez FATRAFOL th. min. 1,50 mm 
b) 5 mm vastagság felett - Csapadékvíz szigetelő lemez th. min. 1,50 mm + nem szőtt textil 

vagy üveg fátyol a szigetelés és a gumi között. 
 

3.6 Fő vízszigetelő réteg 

A fő vízszigetelő réteg megakadályozza a légköri, funkcionális, vagy építési víz tetőhéjzatba, vagy az alatta lévő 
térségbe történő beszivárgását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A réteg beiktatása a tetőszerkezetre helyezett funkcionális követelményekből adódik. 

A fő vízszigetelő réteg megtervezését a feladatnak megfelelően, a hidrofizikális terhelés (ČSN 730606 cseh szabvány), 
a stabilizáló lehetőség, a tűzzel szembeni ellenállóképességgel szemben támasztott követelmények, a megbízhatóság, 
az állandóság és a megvalósíthatóság figyelembevételével végezzük.  

A FATRAFOL-S rendszer szerinti fő vízszigetelő réteg megfelel lejtés nélküli kialakításokhoz is abban az esetben ha 
a Fatrafol 810 (810/V) kerül beépítésre. Annak ellenére, hogy FATRAFOL vízszigetelő fóliák esetén a borításon megálló 
víz és tócsák kialakulása nincs negatív befolyással sem a termék műszaki jellemzőire, sem a vízszigetelő réteg 
élettartamára, épületszerkezeti okokból ajánlatos a borításon lejtést kialakítani. Az ajánlott lejtés a tetőszerkezet 
hasznosításának módjától függ.  

A FATRAFOL-S rendszer szerinti fő vízszigetelő réteget jellemzően egyetlen rétegben, meghatározott típusú tetőfóliából 
kerül kialakításra. 
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3.6.1 Fő vízszigetelő réteg kialakítására alkalmas fólia, megfelelő típusának jellemzése 

A vízszigetelő fóliákat gyártó Fatra, a.s., Napajedla társaság a FATRAFOL-S rendszeren belül összesen 4 fajta 
vízszigetelő fóliát szállít. Az egyes tető típusokra történő és a telepítés menetét a termékek technikai adatlapjai 
tartalmazzák. 

Az adott projectek esetén a megfelelő lemez kiválasztása és a rétegrend összeállítása több szempont alapján történik, 
ezek rend szerint: 

• A szigetelő lemez elhelyezkedése a tető rétegrendben (időjárásnak és UV sugárzásnak kitett, vagy mechanikai 
védő réteggel ellátott helyzet) 

• Szélteherrel szembeni rögzítés módja (mechanikai rögzítés, ragasztás, leterhelés) 

• Az épület tűzvédelme (a fedés tűzzel szembeni ellenállása és a külső tűzterjedéssel szembeni elvárt 
teljesítmény) 
▪ A tervezett szerkezet TH a jellemzője, amelyet az EN 1365-2 szerinti, akkreditált 

vizsgálólaboratóriumban végzett vizsgálat, majd az EN 13501-2 szerinti tűzbesorolási jegyzőkönyv 
kiadása igazol. A vizsgálat lényege az értékelt szerkezet tűzállósági határértékének, azaz a tetőburkolat 
tartószerkezetének és magának a tetőfedés rétegeinek teljesítőképessége belső tűz esetén. Az adott 
szerkezet vizsgálata alapján az TH-t pl. REI 15 DP1, REI 30 DP1 stb. formátumban fejezzük ki. Ezt 
a vizsgálatot általában a hőszigetelő gyártók végzik a teherhordó szerkezet és vízszigetelés gyártóival 
és szállítóival együttműködve. Maga a műanyag lemezből készült vízszigetelő burkolat is része 
a tűzállósági vizsgálatnak, de annak eredményét nem befolyásolja jelentősen. 

 
▪ A tető vagy tetőfedés külső tűznek kitett viselkedése szempontjából az EN 13501-5 szerinti különböző 

osztályokba való besorolás követelményei merülnek fel. Ezek a követelmények alapvetően különböznek 
a nemzeti rendszerekben. A Cseh Köztársaságban a BROOF (t1) és a BROOF (t3) besorolás érvényes. 
Ezek a besorolások a vizsgált kompozíció egészére vonatkoznak, nem csak magára a vízszigetelő 
műanyag membránra, amely szintén a rétegrend aktív részét képezi. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

• Az épület energetikai jellemzői 
▪ Az épületek energetikai jellemzőinek javítása céljából, 

bizonyos projectek esetében igényként merül fel, 
hogy a tetőket borító szigetelés magas reflexiós és 
alacsony elnyelő képességgel rendelkezzen. Ez első 
sorban a lemezek színének és felületi struktúrájának 
függvénye, illetve fontos tényező még a csapadékvíz 
szigetelés alá kerülő egyéb rétegek hővezető képessége. 
A sötét színű lemezek esetében a felületi hőmérséklet 
akár a 80 °C-ot is meghaladhatja. Tovább ronthat ezen 
az értéket a környező felületek visszaverő képessége 
(homlokzatok, üvegezett felületek), melyeket szintén 
számításba kell vennünk. 

▪ A fehér színű lemezek visszaverő képessége remek eszköz lehet számunkra az energia hatékony 
tervezésben, vagy a fotovoltaikus rendszerek telepítésében. 
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• Hidrofizikai nyomás a szigetelő lemezeken  
▪ Eső, vagy olvadó hó esetében megfigyelhető, hogy a tetőkre (lapos tetők, védő vagy kiszolgáló tetők) 

jutó csapadék hidrofizikai nyomást fejt ki a vízszigetelő lemezre. Ebből adódóan az alkalmazható 
lemezvastagság minimum 1,5 mm-ben meghatározandó. (ČSN P 73 0606 alapján).  

▪ Abban az esetben, ha a tetők védelmére leterhelő réteget telepítünk, vagy a tetőkre fotovoltaikus 
rendszer kerül, a javasolt szigetelőanyag vastagsága min. 1,8 mm vagy vastagabb.  

▪ Bizonyos esetekben az összefüggő víz réteg a tetőn pozitívan befolyásolhatja a szigetelő lemezek 
élettartamát, köszönhetően a hőelnyelő és UV reflexiós képességének. Általánosságban azonban, 
praktikus okokból kifolyólag javasolt a csapadékvíz elvezetése a tetőről. 

• Korróziós hatás, összeférhetőség a rétegrend egyéb elemeivel 
▪ Korróziós hatást jellemzően az épületek körzetében számtalan kémiai, termikus, biológiai, 

elektromágneses jelenség gyakorolhat a szigetelésre. A FATRAFOL lemezek képesek hosszú távon 
ellenállni ezeknek a hatásoknak. Rendhagyóan magas terhelés esetén a lemezek vastagítása 
megoldást jelenthet. 

▪ PVC-P lemezek esetében általánosan elmondható, hogy az EPS/XPS termékekkel, aszfalt 
származékokkkal, gumival, stb. történő közvetlen összeépítés kerülendő. Ilyen esetekben megfelelő 
vastagságú és minőségű védő-elválasztó réteg beiktatása szükséges. A nem megfelelő védő réteg 
alkalmazása mind a két anyag számára élettartam csökkenést és funkció vesztést eredményezhet. 

A megfelelő szigetelő lemez kiválasztásában segítséget nyújt a 6-es táblázat. A gyakorlatban megszokott és praktikus 
megoldás az egyes lemezek kombinálása a tetőfelületen, figyelembe véve azok műszaki paramétereit. 

 

6. táblázat: FATRAFOL vízszigetelő tetőfóliák alkalmazásának lehetőségei 

+ +   Fő felhasználás +   Megfelelő felhasználás –   Nem ajánlatos felhasználás 

*) Konkrét kialakításhoz alkalmas felhasználás megfelelőségét ajánljuk megbeszélni a gyártóval 

 

3.6.2 Vízszigetelő réteg stabilizációja 

3.6.2.1 Lemezek védelme belső erőkkel szemben 

Valamennyi lágyított PVC alapanyagú fólia jellemző tulajdonsága hőmérséklettől és behatási időtartamtól függően 
megnyilvánuló méretbeli elváltozásuk. A jelenség okai a gyártási technológiában, valamint a fóliák alapanyagának 
hőtágulékonysági és hosszantartó strukturális elváltozásaiban rejlenek. 

A fóliák méretbeli elváltozásai élettartamuk teljes ideje alatt fellépnek, a legnagyobb mértékű elváltozásra (legtöbbször 
összezsugorodás) a tekercsre szilárdan felcsévélt anyag elterítését követően, és a szabadon fekvő fólia napfény vagy 
egyéb hőforrás általi első felmelegedésekor kerül sor. Az említett okok miatt, a széthajtott fóliacsíkokat ajánlatos 
a tetőfelületen egy ideig lerögzítés nélkül szabadon kiterítve hagyni. Szép napos idő esetén elegendő pár perc, máskor 
megközelítőleg 1/2 óra. 

Tetőrendszer típusa / 
vízszigetelő fólia fajtája 

Védelem nélküli, időjárás 
viszontagságainak kitett fólia 

Védelemmel (leterhelés, 
használati réteg) ellátott fólia 

Fólia előnyösen 
ajánlott alkalmazása 

Mechanikus úton lerögzített 

Ragasztott 
Leterhelés 

kőanyaggal, 
kövezettel 

Beültetett 
rétegcsoportok 

Tűzvédelmi 
szempontból 

veszélyes 
térségen 

belül 

Tűzvédelmi 
szempontból 

veszélyes 
térségen kívül 

FATRAFOL 807 – + *)  + + + *) – 
Bitumenes tetők 
felújítására 

FATRAFOL 807/V – – + + + *) – Ragasztott rendszerek 

FATRAFOL 807/G – – + + + – 

Ragasztott rendszerek– új 
csapadékvíz szigetelés 
EPS hőszigeteléssel 
összeépítve 

FATRAFOL 810, 810/V  
(T1,T3) 

– + + – + *) + *) 
Standard  tető, 
mechanikus úton 
lerögzített borítás 

FATRAFOL 814 – + + – – – 
Erkélyek és teraszok 
járható felső rétege 

FATRAFOL 818 – – – + + ++ 
Tető leterhelő- és 
funkcionális réteggel 
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A FATRAFOL-S rendszerben megfigyelhető az anyag beépítést követő enyhe hullámosodása, amely az anyag 
természetes hőmozgásából és a gyártás során a tekercsbe került feszülségből adódik. Ez a jelenség jellemzően egy 
szezon elteltével elmúlik, a szigetelt felület kisimul.  

Belső erők további kihatásai ellen a takaró borítást szükséges annak peremén, vagy a körülhatároló szerkezetek 
tövében a szilárd alaprétegre előírt módon lerögzíteni. Ugyanilyen módon a fóliát lerögzítjük a tetőhajlatokban, 
a tetőközti és oromfalas csatornák kialakításainál, kiemelkedő épületszerkezetek peremein, valamennyi tetőhéjazaton 
keresztüli átvezetés körül is, valamint olyan helyeken, ahol a fólia összezsugorodása hátrányosan befolyásolná a borítás 
funkcionalitását és stabilitását (fabionok és ún. „trambulinok“ kialakulásának veszélye áll fenn). Peremlerögzítés 
szükséges stabilizáló borítás, védő- vagy funkcionális réteg, illetve beültetett rétegcsoport azt követő terhelése esetén 
is. Szokásos rétegelrendezésű, mechanikus úton lerögzített vízszigetelő fóliával leszigetelt tető esetén, a fólia utólagos 
összezsugorodása kedvező befolyással van a tető külső felületének síkfelületi egyenetlenségeire, konkrétan kiküszöböli 
a fólia felhullámosodását, amit a vízszigetelő réteg lefektetésekor általában nem sikerül teljes mértékben elkerülni. 

Statikai szempontból, a méretváltozások tulajdonképpen a fólia belsejében fellépő, a szétterítés síkjához viszonyított 
valamennyi irányban – de különböző intenzitásban – megnyilvánuló viszonyok következményei. A borítás bármelyik 
pontján keletkező feszültség mértéke a szigetelt felületek méreteitől és alakjától, valamint a szilárd pontok (lerögzítő 
elemek, kiemelkedő szerkezet, átmenetek, lefolyótorkolatok stb.) elrendezésétől függ. Amennyiben lehetséges, 
a tetőhéjazat szerkezetében található lerögzítő elemeket olyan módon ajánlatos leterhelni, ami garantálná a fellépő erők 
hatékonyabb átvitelét – tehát húzásra, nem pedig hajlításra. 

Fentebb leírt követelmények betartása a tetőnél elérhető fóliabádog rögzítő elemek egysoros használatával, 
amelyekhez a fólia homogén hegesztéssel rárögzíthető. A fóliabádog lerögzítő elemek alapértelmezett kialakításait az 
54. táblázattartalmazza. A fóliabádog profilokon alkalmazott rögzítés legnagyobb távköze 250 mm (2 mm-es hézaggal 
lehelyezett idomoknál a lerögzítő szükséglet 4,5 db/m). Az alapréteg fajtájától függően, lerögzítő elemek gyanánt 
használhatók feszítőhüvelyek, tiplik, facsavarok, menetes csavarok, szögek stb. Két szomszédos lerögzítő elem egymás 
közti távolsága nem lehet 150 mm-nél kisebb. Kétsoros - ún. „cikk-cakk“ - kivitelezés esetén, lerögzítő elemek 
használatánál nagyobb kiterített szélesség van előírva. 

Egysoros rögzítő elemek lerakásakor lehetővé kell tenni hosszanti irányú dilatációjukat. A dilatációs szakasz maximális 
hossza a ČSN 73 3610 cseh szabvány értelmében 6 m. Fóliabádog elemek alkalmazása mellett, szokásos bádogos 
kötések és dilatációs hozzáidomítások használata kizárt. 

A fejezetben felsorolt típus kivételével, a PVC-P fóliák valamennyi típusa mechanikus lerögzítésre alkalmas, a belső 
erőhatások megnyilvánulásaival szemben az egysoros lerögzítésen kívül stabilizálni szükséges a tetőhéjazat felületén 
is. . A mechanikus rögzítőelemek javasolt minimum sűrűsége 2 db/m2. Trapézlemezre történő lerögzítéskor a lerögzítés 
minimális gyakorisága hozzáidomítható az acéllemez profiljának hullámháti távközeihez. 

3.6.2.2 Belső saroklécek lerögzítése 

A belső saroklécet mechanikus úton rögzítjük le a – vízszintes vagy függőleges – teherbíró alaprétegre. Trapézlemezből 
kialakított, tartószerkezeti tetőhéjazattal ellátott könnyített csarnoktetőkön a belső saroklécek leggyakrabban vízszintes 
alaprétegre, menetes csavarokkal, vagy teleszkópokon keresztül csavarokkal vannak lerögzítve. Teleszkópok 
használata esetén, a szögvas fekvő szárába szükséges számukra előfúrni a furatokat a trapéz alakú acéllemez 
profiljának hullámháti távközei szerinti térközökben. Csak hőszigeteléssel kitöltött belső acéllemez kazettából kialakított 
tetőbevilágítók körül a függőleges alaprétegre történő lerögzítés esztétikai szempontból elfogadhatatlan (beltérből 
láthatók a tetőbevilágítók falán áthaladó csavarok végei), és általában csak a vízszintes alaprétegre történő lerögzítés 
jöhet számításba. A belső sarokléc FATRAFOL-S rendszeren belül használatos és gyártó által szállított minimális 
kiterített szélessége 70 mm (50/20) ill.100 mm (60/40). Egyedi profiligények esetén javasoljuk, hogy a mechanikai 
rögzítésre és a varratképzésre használt felület szélessége legalább 40 mm legyen! 

Belső saroklécek könnyített csarnoktető oromfalát alkotó szendvicsszerkezetű épületelemek acéllemezeire történő 
lerögzítése a következő szabályokat követi:  

• Amennyiben a FATRAFOL fóliacsíkok az oromfalra merőlegesen vannak elhelyezve, a lerögzítést szokásos 
lerögzítő elemek segítségével valósítjuk meg. A szélhatás teljes mértékben átvivődik a vízszintes tetőfelületbe 
telepített statikus hatékonyságú rögzítő elemekre. 

•  Amennyiben a FATRAFOL fóliacsíkok az oromfallal párhuzamosan futnak, a lerögzítést vagy a gyártó által 
ajánlott, az adott vastagságú acéllemezhez megfelelő csavarok segítségével  (pl. BS-6,8), vagy pedig 
szegecsekkel végezzük. Amennyiben számítással nem került megállapításra másképp, a vízszintes 
tetőfelületen a legközelebbi lerögzítő sor oromfal belső színoldalától számított távolságának nem lenne szabad 
meghaladnia a kb. 950 mm-t (Részletrajz 410aS). A belső sarokléceket lerögzítő elemek a belső erőkön kívül 
a szélhatást is átviszik.  
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3.6.2.3 Borítás bebiztosítása külső erőhatásokkal szemben 

A tetőburkolat felületét igénybe vevő külső erőhatások közül a legjelentősebb a szélhatás. A szélhatás mértéke több 
tényezőtől függ, amelyek közül főképp a terep jellemzői, illetve besorolása, valamint az épület földrajzi elhelyezkedése 
és magassága helyezhetők előtérbe. További befolyásoló tényezők pl. az oromfal magassága, vagy a tető lejtése. 
A szélhatás mértéke a tető egyes zónáiban különböző, és az ČSN EN 1991-1 (lásd a 2.ábrát). A takaró borítást 
szélhatásokkal szemben minden esetben szükséges bebiztosítani valamilyen szokásos lerögzítéssel (mechanikus 
rögzítéssel a teherbíró alaprétegre, leterheléssel, ragasztással, vagy egyéb megfelelő módon). 

Amennyiben a szélhatással szemben nem indokolt másfajta bebiztosítás, a FATRAFOL-S rendszeren belül az egyéb 
lerögzítési módok helyett alapértelmezetten teherbíró alaprétegre mechanikusan rögzítjük. 

 

  
2. ábra: Példa lapostetők külön zónákra felosztására 

3.6.2.3.1 Vízszigetelő réteg mechanikus rögzítése 

Vízszigetelő réteg mechanikus rögzítéséhez a következő alapszabályok érvényesek: 

• A rögzítő elemeket a tető egyes zónáiban lehetőleg minél szabályosabban szükséges széthelyezni, hogy 
egyrészt a fólia, másrészt az alapréteg igénybevétele maximális mértékben egyenletes legyen. A sorok 
kifejezetten szabálytalan távközei, vagy a kihagyott rögzítő pontok a rögzítés hatásfokának romlását okozzák, 
ami a rögzítés kudarcának veszélyét rejti magában. 

• A rögzítő elemeket rendszerint párhuzamos sorokban, a sávok átfedéseiben telepítjük. A rögzítő elemek valós 
gyakorisága a sávok szélességének és a rögzítő elemek távközeinek kombinációjából adódik. Olyan esetekben, 
ahol nincs lehetőség valamennyi rögzítő pontot kimondottan az átfedésekben megvalósítani, a rögzítés 
megvalósítható a sávokon belül is - a rögzítő elemeket ezt követően átfedjük megegyező vastagságú szigetelő 
lemezből 160 mm szélességben kivágott csíkkal, esetleg korong alakú folttal. Ezek az ún. közbeiktatott lerögzítő 
sorok (Lesávozott / sávozott rögzítés). 
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• Hogyha a rögzítésre szolgáló alapréteg deszkából kialakított vakfödém, vagy trapézlemez, a szigetelő 
lemezcsíkokat minden esetben a deszkákra ill. a trapézemez hullámaira merőleges, vagy kivételes esetben 
rézsútos irányban szükséges vezetni. Így egy lerögzítő soron belül automatikusan kizárt, hogy a rögzítés 
ugyanazon deszkára, illetve acéllemez-hullámra kerüljön, és hogy ezáltal meghaladja a tető alaprétegének 
további tartóelemeire történő rögzítés teherbíróképességét. Amennyiben az műszaki szempontból lehetséges, 
deszkából kialakított vakfödémre, vagy fa alapanyagú lapokra történő lerögzítésnél ajánlatos a rögzítő elemeket 
a tető tartószerkezete fölé (pl. szarufára) helyezni. 

• Amennyiben a rögzítést trapézlemezre végezzük, a rögzítő elemek kizárólag csak az acéllemez profiljának 
hullámhátaira kerülhetnek, azok távközei szerinti térközökben. Vízszigetelő lemez közvetlenül a trapézlemezre 
nem helyezhető le, mivel az nem teszi lehetővé a lemezek teljes felületére kiterjedő, azt követő hegesztéshez 
szükséges alátámasztását. Ilyen esetekben a tetőhéjazat összetételébe hőszigetelést, fa alapanyagú lapot, 
vagy egyéb megfelelő megoldást szükséges beiktatni. 

• Amennyiben számítással 2 db lerögzítő/m2 gyakoriságtól kisebb mennyiségű lerögzítőpontot kapunk, ennek 
ellenére - amennyiben lehetséges - ajánlatos ezt az értéket adott zónán belül betartani. Erre jellemző példa 
a nagyobb felületű tetők „I“ zónája lehet, ahol a tervezett terhelés általában 0,5 kN/m2 körül mozog. A 2 db/m2 
ajánlott legkisebb gyakoriságú rögzítés így képes bebiztosítani a fólia megfelelő lerögzítését még a belső 
erőhatásokkal szemben is. Trapézlemezeknél, a 2,05 m lemezszélességből és az acéllemez profiljának 260 
mm-nél nagyobb hullámháti távközeiből adódólag, a 2 db/m2 legkisebb lerögzítő gyakoriságot nem fog sikerülni 
betartani. Ilyen esetben a lerögzítéseket az acéllemez profiljának hullámháti távközei szerinti térközökben lehet 
megvalósítani. A tervezett lerögzítési gyakoriság viszont nem csökkenhet 1,66 db/m2 érték alá. 

• A lerögzítő elemek minimális távköze nem lehet 150 mm-nél kisebb. (Egymástól 120 mm-nél közelebb 
elhelyezett két lerögzítő elem ETAG 006 szerint egynek számítandó). 

• Különböző alaprétegekre használandó lerögzítő elemek megválasztását - az elemek hosszanti méretét is 
beleértve - általában a rögzítő technika gyártóinak / szállítóinak ajánlásaival szorosan összeműködve, 
a műszaki követelmények (pl. maximális rögzítő vastagság, legkisebb lerögzítési mélység stb.) egyidejűleges 
figyelembevétel végezzük. 

• A rögzítő elem tökéletes hatásfokának eléréséhez elengedhetetlen az alátét vagy dübel fej megfelelő 
elhelyezése. Az alátét/dübel fej széle legalább 10mm távolságra kerüljön a szigetelőlemez szélétől. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Szokásos rétegelrendezésű tető vízszigetelő és hőszigetelő rétegének egyidejűleges stabilizációja során 
a rögzítő elemek elrendezésének megtervezésekor szükséges figyelembe venni a felhasznált épületelemek 
hőszigetelésének méreteit is. A tető középső zónáiban, ahol gyakran 2,05 m széles lemezt használunk, 
a hőszigetelést rendszerint külön szükséges lerögzíteni. Hőszigetelést gyártó cégek általában épületelemek 
hőszigetelésének külön lerögzítéséhez 2 db/m² gyakoriságot ajánlanak. Hőszigetelő rétegek külön 
stabilizációjához alkalmas rögzítő pontok nem számítanak a vízszigetelő réteg sztatikus hatékonyságú 
lerögzítői közé. 

• 600 mm magasságot meg nem haladó oromfalakon a fóliát csak ráhegesztjük az oromfal tövében telepített 
fóliabádog elemekre és a lezáró v. cseppentő profilra. Az oromfal felületén rögzítés nem szükséges. 

• 600 - 1200 mm magas oromfalakon a függőleges fóliát utólag mechanikusan lerögzítjük az alább leírt 
lehetőségek valamelyikének felhasználásával:  

• Mechanikus úton lerögzített fóliabádog csíkra ráhegesztéssel (Részletrajz 510 S) 
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• Pontszerű rögzítés, foltozással vagy sávozással, rögzítő elemek közötti távolság 800 mm (Részletrajz 
511  S) 

• Lerögzítéssel a sávok átfedéseiben (Részletrajz 512 S, 513 S) 

• Abban az esetben ha a parapet magassága meghaladja az 1200 mm-t, egy vagy több horizontális rögzítősor 
elhelyezése szükséges, a fentebb jelölt rajzoknak megfelelően. 

3.6.2.3.1.1 Szélszívás számítása, mechanikus lerögzítés javaslata 

Egy rögzítő elem szakítási teherbíróképességének megállapítását EAD 030351-00-0402 szerinti tesztek 
eredményeinek felhasználásával, számítás útján, illetve az építkezésen elvégzett szakítópróba végeredményeiből 
kiindulva végezzük. Egy lerögzítő elem javasolt teherbíróképességének a megállapított vagy kiszámított értékek közüli 
legalacsonyabb érték tekintendő. 

Felújítások esetén, a meglévő alaprétegre (főképp simító betonrétegre, könnyített betonra, fából készült meglévő 
vakfödémekre), illetve vékony acéllemezekbe történő lerögzítéskor minden esetben szükséges elvégezni a tető ún. 
szakítóvizsgálatait (húzáspróbát). A húzás próbákat a lerögzítő technika kiválasztott szállítója végzi el műszaki 
szervizmunkák keretén belül. A húzás próbák végrehajtója jegyzőkönyvbe foglalja a lerögzítő elem alapréteghez 
tervezett teherbíróképességét, az ETAG 006 szerinti biztonsági tényezőket figyelembe véve. 

A Fatra, a.s. társaság a szélszívás számítását, valamint a FATRAFOL tetőfóliából kialakított vízszigetelést tetőkre 
a mechanikai rögzítőelemek mennyiségi és specifikációs javaslását tájékoztató jelleggel végzi. A számítások 400 m2 

felületet meghaladó tetőkhöz vannak elvégezve. A számítás elvégzésének igénylése nem automatikus folyamatban 
megy végbe, és pl. a túl kis méretű felületre való tekintettel elutasításra kerülhet. Ezek a számítások nem helyettesítik 
a kivitelezéshez szükséges sztatikus számításokat, amelyeket csakis engedéllyel rendelkező tervezőmérnök, vagy 
sztatikus ágazati szakember végezhet el. 

A számítás kidolgozásának előfeltétele a hiánytalan alapok megküldése a területileg illetékes kereskedelmi és műszaki 
képviselet felé, vagy pedig a vitr@fatra.cz e-mail címre. A megkövetelt alapok a ZV-11/2013 formanyomtatványban 
vannak feltüntetve, amely elektronikus formában a http://www.fatrafol.cz hivatkozáson érhető el. 

 

3.6.2.3.1.2 Lerögzítés gyakoriságának empirikus megállapítása 

A lerögzítő elemek kellő gyakoriságának empirikus (gyakorlati) megállapítása, úgy a terhelési-, úgy a lerögzítő oldalon 
szereplő összetevők változóinak mennyiségét illetően, eléggé problematikus, és csak kisebb felületen végzendő, 
illetve csekély jelentőséggel bíró munkákhoz alkalmazható. A lerögzítés gyakoriságának empirikus megállapítása 
elsősorban tájékoztató jellegű. Pontosabb számítással rendszerint elérhető kifejezetten kisebb tervezett lerögzítési 
gyakoriság. A 7  táblázat megmutatja a lapostetőkre ható szélterhet és a szükséges rögzítőelem számot, (5° hajlás 
szögig, a parapet pozitív hatását nem vesszük figyelembe) az alábbi környezeti tényezők mellett: 

http://www.fatrafol.cz/
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• Zárt tető struktúra (Cpi = 0), monolit beton tetők, lángolt bitumenes tetők és ezek felújítása, stb. 

• A II-es és III szél zóna meghatározása széltérkép  - lásd 3-as kép 

• Az I-es és II-es környezeti kategória meghatározásában szempont a környezeti struktúra és az épületek 
sűrűsége – lásd 4-es  

• A referencia magasság a talajszinttől az attikafedésig terjed 

Tető zónára osztása (F,G,H és I) a szélirányra merőleges oldalhossz és az épületmagasság alapján – lásd 2-es kép  
 
 
7. táblázat: Rögzítés gyakoriságának empirikus megállapítása különböző szélsőséges körülmények mellett 

*)  Legkisebb ajánlott gyakoriság kb. 2 db lerögzítő/m2 - a réteg belső erőhatásokkal szemben szükséges lerögzítésből indul ki, mégha a szélhatás 
kiküszöböléséhez kevesebb lerögzítőre is lenne szükség 

 

           

 
          3. ábra: Szélövezetek térképe ČSN EN 1991-1-4 szerint 
 

Terep  
ČSN  EN 
1991-1-4 
szerinti 

besorolás
a 

Szélöveze
t  ČSN EN 
1991-1-4 
szerint 

Hivatkozás
i magasság 

[m] 

Oromfal 
magasság

a  
[m] 

Cp
i 

Tető 
lejtés

e  
[°] 

Elem 
tervezett 
teherbíró

- 
képesség

e 
[N] 

Szélhatás 
[kN/m2] 

Rögzítők legkisebb kellő 
gyakorisága  

[db/m2]*) 

Zón
a 
F 

Zón
a 
G 

Zón
a 
H 

Zón
a 
 I 

Zóna 
 F 

Zóna 
 G 

Zóna 
 H 

Zóna 
 I *) 

I.  

II.  

5 0 0 ≤ 5 600 3,47 2,77 1,66 0,28 5,8 4,6 2,8 2 

10 0 0 ≤ 5 600 4,06 3,25 1,95 0,32 6,8 5,4 3,3 2 

15 0 0 ≤ 5 600 4,42 3,54 2,12 0,35 7,4 5,9 3,6 2 

III.  

5 0 0 ≤ 5 600 4,20 3,36 2,01 0,34 7,0 5,6 3,4 2 

10 0 0 ≤ 5 600 4,91 3,93 2,36 0,39 8,2 6,6 4,0 2 

15 0 0 ≤ 5 600 5,35 4,28 2,57 0,43 8,9 7,2 4,3 2 

II.  

II.  

5 0 0 ≤ 5 600 2,83 2,26 1,36 0,23 4,7 3,8 2,3 2 

10 0 0 ≤ 5 600 3,45 2,76 1,65 0,28 5,8 4,6 2,8 2 

15 0 0 ≤ 5 600 3,83 3,07 1,84 0,31 6,4 5,1 3,1 2 

III.  

5 0 0 ≤ 5 600 3,42 2,74 1,64 0,27 5,7 4,6 2,8 2 

10 0 0 ≤ 5 600 4,17 3,34 2,00 0,33 7,0 5,6 3,4 2 

15 0 0 ≤ 5 600 4,64 3,71 2,23 0,37 7,8 6,2 3,7 2 
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4. ábra: Az I. és II. terepkategória meghatározása a ČSN EN 1991-1-4 szerint 
 

 

3.6.2.3.2 Felületi borítás stabilizációja leterhelő / funkcionális réteggel 

Nem UV stabil tetőhéjazat vízszigetelő- és további szerkezeti rétegeit az időjárás viszontagságaival szemben teljes 
tervezett élettartamán belül stabilizáló rétegű hatékony védelemmel szükséges ellátni. Minőségét illetően, a stabilizáló 
rétegnek a tervezett üzemelési mód feltételeinek kell megfelelnie. 

A tetőhéjazat szórt anyagból, vagy szabadon lehelyezett kő/beton lapokból kialakított leterhelése nem képes teljes 
mértékben kiküszöbölni a fólia belső erőhatásait (összezsugorodás), ezért olyan helyeken, ahol a tetővel egy síkban 
hirtelen lejtésváltozás következik, elengedhetetlen fóliabádog, megfelelő alakú egysoros elemek telepítése, és a fóliát 
ezekre az idomokra kell forrólevegős módszerrel ráhegeszteni! 

Szélszívással szembeni védelem, kiegészítő mechanikai védelem biztosítása mellett: 

• Kavics terítés – Min. 16-32 mm szemcsézetű kitermelt osztályozott kőanyagot (kavicsot) terítünk le, statikus 
számítás alapján megállapított vastagságú rétegben. A tető peremeinél és sarkainál ajánlatos a terítést beton 
lapokkal kombinálni, vagy pedig egyrészt a takaró borítást, másrészt a kavicsolást is más módon stabilizálni 
szélhatással szemben. 6°-nál nagyobb lejtésű kavicsolt tetők stabilizációja érdekében szükséges bebiztosítani 
a felületi réteg tömörítését (pl. ragasztással, cementes beitatással, vagy egyéb műszaki megoldással - pl. 
GEOCEL sejtfelépítésű műanyag fóliák felhasználásával). 

• Jórlapok 

o Beton járólap távtartón (javasolt minimális méretek 400x400x40 mm). PE- vagy PP-bázisú távtartók 
közvetlenül elhelyezhetők a csapadékvízszigetelésen. Gumi alapú lemezek elválasztásáról gondoskodni 
szükséges. A megfelelő járósík kialakításához javasolt állítható magasságú távtartókat alkalmazni. 

o Kerámia burkolat, fagyálló ragasztóval beton aljzaton – a megerősített beton felület vastagsága min. 
40 mm,  vasalás nélkül 50 mm - 60 mm tágulási hézagokkal  2x2 m raszterben. A beton aljzat készítése során 
megfelelő védő-elválasztó réteg beépítése szükséges a csapadékvíz szigetelés és a beton közé (például 
felületszivárgó). 

o Ágyazatba helyezett beton lapok – homok ágyazatba, minimum 20 mm vastag 8/16 + 4/8 mm frakciójú 
zúzott kavics ágyazatba vagy 4/8 mm frakciójú zúzott kavics ágyazatba fektetett betonlapok. Elválasztó réteg 
a vízszigetelés felett min. 300g/m2 nem szőtt textil, hegesztett átlapolásokkal.  

I. kategóriába besorolt terep 

Tavak, vagy elhanyagolható növényzetű, akadálymentes 
tájegységek. 

 

II. kategóriába besorolt terep 

Alacsonynövésű növényzettel borított (füves) tájegységek, 
egymástól magasságuk legkevesebb 20-szorosát elérő 
távolságnyira található egyedülálló akadályokkal (fák, épületek). 
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• Stabilizáló betonrétegek – Tágulási hézagokkal ellátott merevített beton simítás, vagy hasonló aszfalt 
rétegek. A stabilizáló betonrétegek minimális vastagsága megállapításának döntő tényezője a tetőhéjazat 
külön zónáit igénybe vevő szélhatás statikai véleményezése. A fent említett rétegeket szilikát szerkezet esetén 
általában 50 mm-es. 

• Fa burkolat –Kompozit fa burkolatokkal kialakított közlekedő felületek, tömegükből adódóan jellemzően nem 
biztosítanak elégséges stabilitást a szigetelés számára. Az anyagoknak hosszantartóan ki kell bírniuk a 
biológiai károsodás hatásait, és a vízszigetelő rétegtől el kell választani egypontos vagy egysoros elemekkel. 
Ilyen elemek pozíciójukat illetően nem akadályozhatják a csapadékvíz zavartalan elfolyását. 

• Beültetett réteg (zöldtető) – A rétegek vastagsága és összetétele a zöldtető kialakításának függvénye. 
Extenzív karbantartás esetén, a beültetett réteg ajánlott vastagsága általában 80 mm és 150 mm között, 
mélyreható karbantartás esetén pedig 150 mm és 1000 mm között mozog. A beültetett rétegcsoport teljes 
vastagsága egyrészt az alatta található mennyezeti szerkezet statikájától, másrészt a beültetésre szánt 
vegetáció összetételétől függ. 

A tetőrétegcsoport szélhatással szembeni bebiztosítása érdekében, a tető szélein és sarkain a fő stabilizáción kívül 
többnyire szükséges további kiegészítő stabilizáció alkalmazása. A leggyakrabban használatos stabilizáló 
rétegtípusok felületi tömegének megközelítőleges értékekeit a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.tartalmazza. 
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8. táblázat: Egyes leterhelőrétegek tömörségének megközelítőleges értékei 

Stabilizáló réteg Szemcsézet 
Tömörség, ömlesztett tömeg 

[kg.m-3] 

Egyszerű cementbeton, betonlap, mozaikpadló  2300 

Kerámia csempe  2000 

Kavics szórás   8 - 22 1800 

 16 - 32 1750 

Keramit   8 - 16 500 

 16 - 22 450 

Agloporit  800 

Föld (tőzeg)  500 

Homok  1600 

 

FATRAFOL fóliákból kialakított felületi borítás stabilizációja során, bármilyen funkcionális fóliaréteget szükséges 
mechanikus károsodással szemben minden esetben felülről, teljes felületen védeni legkevesebb 300 g/m2 felületi 
tömegű poli-propilén bázisú textil alátétréteggel. Műanyag alátétekre lehelyezett betonkövezetből kialakított 
funkcionális réteg esetén textil alátétréteg használata nem szükséges. 

3.6.2.3.3 Felületi borítás stabilizációja ragasztással 

A FATRAFOL 807, FATRAFOL 807/V és FATRAFOL 807/G fóliák, FATRAFOL-S rendszeren belüli felhasználásukkal, 
lehetővé teszik a felületi borítás szélhatással szembeni stabilizációját ragasztással. A leragasztást FATRAFIX 
poliuretán habragasztókkal végezzük. A felületi borítás ragasztással történő stabilizációját olyan helyeken végezzük, 
ahol a tetőhéjazatra helyezett követelmények, valamint annak összetétele és szerkezeti kialakítása nem teszi lehetővé 
a felületi borítás stabilizációjának valamilyen más formáját. 

Az alaprétegnek, amelyikre a felületi borítást ragasztjuk, olyan mértékű szilárdsággal kell rendelkeznie, hogy képes 
legyen a rá ható erők hosszúidejű átvitelére. Az alapréteg ragasztáshoz tisztának, száraznak, valamint portól és zsírtól 
mentesnek, továbbá szabadon szórt, illetve ragasztott anyagtól, nem összefüggő lakkrétegtől, szétmállott meglévő 
vízszigeteléstől, valamint egyéb, a ragasztott rétegek összetapadóképességét csökkentő anyagoktól mentesnek kell 
lennie. 

3.6.3 Vízszigetelő fólia toldásának alapelvei 

A felületi borítás befejezésének legfontosabb munkalépése a vízszigetelő fólia egyes sávjainak teljes mértékben 
vízálló és szilárd összeerősítésének kialakítása (hegesztése), a fólia egysoros fóliabádog peremlerögzítő elemekkel 
történő összehegesztése, valamint a fólia különböző kiegészítő elemekkel (lefolyótorkolatok, szellőzők stb.) történő 
összekötése. Hegesztéshez kézi- vagy automata hegesztőapparátust használunk. 

Függetlenül a kínálkozó lehetőségektől, a FATRAFOL lemezek felületfolytonosításának elsődleges módja a 
forrólevegős hegesztés. 

Kézi hőlégfúvó berendezés alkalmazása esetén a varrat szélessége 30 mm, melyet megfelelő szögben tartott, 40 
mm széles fúvókával készíthetünk. Autommata berendezések alkalmazása esetén a fúvóka szélessége 40 mm, 
amely ennek megfelelő varrat szélességet biztosít. 
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3.6.3.1 Forró levegős hegesztés 

 A forrólevegős hegesztés a fólia érintkező felületeinek egyidejű összenyomással kísért forrólevegős ráolvasztását 
jelenti. Ez a hegesztőapparátus réses fúvókáján keresztül kiáramló forró levegő irányított ráfújásával érhető el, 
a hőmérséklet folyamatos szabályozása mellett. A hegesztőapparátust folyamatosan továbbtoljuk a kötés irányában 
(emellett a réses fúvóka szélessége a felső fólia szélével kb. 3-5 mm átfedésben van). A fóliák összeolvasztott felületei 
közvetlenül a réses fúvóka mögött gumi- vagy teflon lenyomóhengerrel egymáshoz vannak nyomva. A 
megközelítőleges hegesztési hőmérséklet PVC-P alapanyagú fólia esetén 430 °C és 600 °C között mozog. Az ilyen 
módon készített összekötések készítése PVC-P fólia esetén -5 °C és akár +40 °C-ot elérő hőmérséklet mellett 
lehetséges. 

3.6.3.2 Hideg hegesztés 

Különleges esetekben lehetőségünk van hideg hegesztett varratok készítésére THF oldószer alkalmazásával. Az 
eljárás csak egyenes varratok készítését teszi lehetővé a mezőkben, csomópontok készítésére nem alkalmas. Hideg 
hegesztést +15 °C felett, száraz időben készíthetünk, azonban a hagyományos forrólevegős hegesztést minden 
esetben preferálni kell. 

3.6.3.3 Varratok kezelése folyékony fóliával 

A folyékony fólia alkalmazása jellemzően a varratok biztosításának céljából történik, abban az esetben, ha 
a szigetelés elfedett pozícióba kerül, vagy a hegesztés során a hordozó réteg megfolyik.  

A kitöltés a varratok ellenőrzése után történik, melyet vizsgáló tűvel, vagy egyéb apartásussal végeznek a 
hegesztést követő 1 óra letelte után. A felhordás PE palackból történik, vízszintes felületen 3mm széles függőleges 
felületen 1mm széles csőrrel.  

       

 

FIGYELEM: A folyékony folia nem alkalmazható hibás varratok javítására, tekintettel arra, hogy főként 
vizuális funkciót lát el és megnehezíti a varratok későbbi ellenőrzését. Megfelelő minőségben 
elkészített varratok esetében a kitöltő alkalmazása nem változtat a csomópont minőségén.  

 

Használat előtt keverje össze a biztonsági kitöltő anyagot és amennyiben szükséges állítsa be a konzisztenciáját 
saját oldószerével. A biztonsági kitöltő nem helyettesíti a csomópontokban a PU tömítést. (ld. 
csomópontok) 
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3.6.4 Szigetelőlemez felvezetése vízszintes síkról függőlegesre 

A mellvédfalak, tetőablakok, bevilágítók és egyéb, legalább 250 mm oldalhosszúságú felépítmény körüli a szigetelő 
lemez átmenet helyén vízszintesből függőleges helyzetbe a vízszigetelő lemezt kellően rögzíteni kell az q 
alépítményhez minden tetőrendszer kialakításánál (mechanikusan lehorgonyzott, ragasztott, leterhelt). Ez a rögzítés 
elvégezhető: 

• FATRANYL PVC fóliabádogból készített L profilok vonalmenti alkalmazásával, melyet közvetlenül 
a fogadó szerkezethez rögzítenek (Részlet rajz 400S - 408dS). A szigetelő lemezt közvetlenül 
csatlakoztatjuk a profilokhoz a korábban részletezett hegesztési eljárások alkalmazásával 

• Vonalmenti rögzítés kialakítása perforált alumínium szorító léccel *) 

• Pontszerű rögzítéssel, a mezőben történő mechanikai rögzítésnek megfelelően (csak mechanikusan 
rögzített tetőkön). A rögzítő sor a zóna szerinti kiosztást követi, de a távolság az elemek között nem lehet 
több, mint 200 mm *) 

*) A FATRAFOL-S rendszer csak az első kialakítási formát tekinti megfelelőnek, függetlenül a más rendszerekben, 
más gyártók által delegált megoldásoktól. Fatra, a.s. A FATRAFOL-S rendszerben kizár minden felelősséget az ezen 
rögzítési módokból eredő hibákért, ezért ezekre a hibákra nem terjeszthető ki a vízszigetelő lemez 
működőképességére vonatkozó garancia. Ennek oka elsősorban az úgynevezett "trambulin effektus" veszélye 
a horgonyzó elemek között, a lemezek öregedésével járó zsugorodás miatt. 

3.6.5 Szigetelés lezárása a tető széleken 

A szigetelő lemezek indítása és lezárása minden esetben FATRANYL PVC fóliabádoggal készül az alábbi 
csomópontoknak megfelelően: (Részlet rajz 208S, 301S - 305S, 501S - 507S) 

A tető szegély magába foglalhat parapetet, ereszt, falat, vápát, stb. A tervezés során az alábbi célokat kell figyelembe 
venni: 

• A szél szívó hatása ne legyen képes megbontani a szigetelő lemez és az aljzat közötti kapcsolatot, illetve a nem 
leterheléssel rögzített lemezek esetében a szél ne legyen képes a réteg alá jutni.  

• Annak kizárása, hogy a csapadékvíz a szigetelés alá jusson, még különleges időjárási és környezeti 
körülmények esetén, úgy mint viharos széllel kísért esőzés és havazás, olvadó hó lé szivárgása, tető áradása 
eltömődött összefolyók esetén, stb. 

• A szigetelő lemez biztosítása belső erőkkel szemben. 

• Diffúzió szempontjából nyitott rétegrend kialakítása 

 

Függőleges falon a szigetelés a körülményektől függően akár 
közvetlenül a falazaton végzhető, majd a vízszigetelő réteg 
vége feletti magasságig vakolható, vagy a meglévő vakolat 
felületén lezárható és tartósan rugalmas ragasztóval lezárható. 
Az ilyen típusú végződéseknél figyelembe kell venni annak 
kockázatát, hogy az áramló víz átszivároghat a falon. A felső 
membránél magassága a szomszédos terület burkolata felett 
legalább 150 mm legyen (Részlet 303S, 304S, 305S). 

Abban az esetben, ha EPS-ből kiegészítő hőszigetelés készül 
az oldalfalon, a víz bejutását a hőszigetelés alá úgy kell 
megakadályozni, hogy az eredeti burkolatra egy további 
szigetelő lemezt hegesztenek, és a fent leírtak szerint az új 
hőszigetelésen lezárják. XPS tábla lábazaton történő 

alkalmazásakor nem szükséges további szigetelő lemezt beépíteni, de megfelelő megoldással meg kell akadályozni, 
hogy az XPS közvetlenül érintkezzen a vízszigetelő fóliával egy megfelelő elválasztó réteggel (412S részlet). 

A vízszigetelő fóliát a tetőnyílás szélén vízhatlanul kell lezárni, ha magassága a szomszédos terület szintje felett 150 
mm-nél kisebb. A szigetelő lemez megfelelő végződése érdekében a függőleges nyílás szélének (pl. ajtóknál) és az 
ajtóküszöb alatti szerkezeteknek kellően szilárdnak kell lenniük, és lehetőség szerint egyetlen függőleges vonalban 
kell elhelyezkedniük 413S részlet. 
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3.6.6 Térbeli részletmegoldások utólagos tömítése 

A vízszigetelő réteg befejezésekor, három szigetelt sík találkozásánál (sarok) és vízszigetelő rétegen keresztüli egyéb 
átvezetések kialakításánál az alább leírt két eljárás valamelyikét kell követni. 

3D részletmegoldások kialakításánál a térbeli részletmegoldás első fázisában kirakjuk a megfelelően formázott sík 
fóliadarabokat. Az így előkészített térbeli részletmegoldás (felhullámosodások és húzódások nélkül) a második 
fázisban felülről tökéletesen befejezésre kerül vákuumos eljárással alakított, megfelelő kialakítású téridomok 
ráhegesztésével, amivel biztosított a komplett részletmegoldás tökéletes vízhatlansága. A téridomok az alaprétegező 
fóliára alapértelmezetten forrólevegős hegesztéssel, teljes felületen, vagy teljes peremükön, legkevesebb 30 mm 
szélességben vannak ráerősítve (Részletrajz 211S, 212S). 

Tetőburkolaton keresztüli körkörös átvezetések kialakítása esetén (szellőzők, csővezetékek stb.) általában 
téridomokat használunk, ami lehet előre gyártott épületelem (amennyiben megfelelő méretben rendelkezésre áll), vagy 
pedig közvetlenül a telepítés színhelyén vannak homogén tetőfóliából legyártva. Ajánlatos minden esetben 
legkevesebb a táblázatban feltüntetett legközelebbi, a vízszigetelés vastagságától nagyobb vastagságú homogén 
fóliát használni. Mindkét téridomfajta ráhegesztését a vízszigetelő fóliára forrólevegős hegesztéssel végezzük. Az 
idomok felső élét, vagy az azt követő PVC csőátvezetéses idom függőleges kötését ráhegesztjük a csővezetékre, más 
alapanyagú csővezeték esetén pedig megfelelő tömítőanyaggal kitömítjük, majd helyzetét rozsdamentes 
acélszalaggal rögzítjük (Részletrajz 607S, 608S). 
A vízszigetelő fólia jelen fejezetben leírt valamennyi kötését ajánlatos ezt követően biztosító kitöltőanyaggal fixálni. 

3.6.7 Csapadékvíz szigetelés vízelvezetése 

Összegyűlő víz lapostetők takaró tetőburkolatának felületéről történő elvezetése megoldható külső vízelvezetéssel 
(csatornák), vagy belső vízelvezető elemekkel (tetőfelületi összefolyók és csatornák). A vízelvezető elemek 
kialakítását és méretezését a ČSN 73 1901 és ČSN 73 3610 cseh szabványokkal, valamint az ČSN EN 12056-3 
szabvánnyal összhangban végezzük. A javaslatban szükséges figyelembe venni a tető hó, fagy és jég általi terhelését 
ČSN EN 1991-1-3 és ČSN EN 12056-3 szerint. 

3.6.7.1 Tető vonalas vízelvezetése 

Vonalas vízelvezetés alatt ereszalatti, párkányos, tetőre helyezett, vagy oromfalas csatornák segítségével történő 
vízelvezetés értendő. Ilyen jellegű vízelvezetésnél a tetőburkolat fóliabádog peremlerögzítő elemre ráhegesztéssel 
fejezzük be (Részletrajz 503S, 504S, 508S, 601S, 602S). A tető oromfalas és tetőközti csatornákkal történő 
vízelvezetése nem ajánlatos. 

Valamennyi csatornatípus legkisebb megengedett lejtése 0,5 %. Kisebb hosszanti lejtés esetén felgyülemelkedhet 
a szennyeződés, és a csatorna befogadóképessége lecsökken. 

Épület fűtetlen térségén kívül vagy belül vezetett szennyvízelvezető csatornáját szükséges hatékonyan védeni 
befagyás ellen pl. melegítéssel. Ilyen célból szállított fűtőkábelek, ami üzemi hőmérsékletüket illeti, nincsenek 
hátrányos befolyással a tetőburkolatra. 

A csatornatorkolatokban vagy tetőhajlatokban azok végétől, illetve a vízválasztó csatornatorkolatoktól vagy 
tetőhajlatoktól mért maximális távolsága nem haladhatja meg a 15 m-t. 
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3.6.7.2 Tető belső vízelvezetése 

Tető belső összefolyókon keresztül történő egypontos vízelvezetésének kialakítását az alább leírt két alapvető eljárás 
valamelyikével lehetséges megoldani: 

• PVC-P alapanyagú összefolyó használatával, amelyre a fólia a tetővel egy síkban közvetlenül ráhegesztjük, 
vagy pedig egyéb PVC alapanyagú műanyag karimás összefolyó felhasználásával, amely lehetővé teszi a fólia 
karimára történő ráhegesztését (Részletrajz 604S); 

• PVC-P alapanyagú betétes sarok összefolyó használatával - ekkor a tető vízelvezetését oromfalon keresztül 
végezzük (Részletrajz 605S). Hogy az átvezető torkolatok az oromfalban ne fagyhassanak be, a tető ilyen 
módon kialakított vízelvezetését biztonsági túlfolyókkal kell kiegészíteni. 

A telepítés biztonságának növelése érdekében, minden belső vízelvezető elemekkel ellátott tetőn ajánlatos 
legkevesebb két önálló összefolyót létrehozni. A tető csupán egyetlen torkolaton keresztüli vízelvezetése esetén, a 
tető megbízhatósága növelésének érdekében ajánlatos biztonsági túlfolyót is telepíteni. 

Párafékező réteg használata esetén, ajánlatos kéttagú összefolyót választani. 

Biztosító vízszigetelő szerkezet vízelvezetésénél ugyanazok az alapelvek érvényesek, mint a fő vízszigetelő rétegnél. 
Biztosító vízszigetelő réteget ajánlatos önálló csővezetéken, vagy legalább önálló torkolaton keresztül vízmentesíteni. 
Ennek a csővezetéknek egyidejűleg a fő vízszigetelő rétegben fellépő hibákat kijelző funkciót ajánlatos betöltenie (pl. 
átlátszó műanyagból, elektronikus kijelzéssel). 

A problémamentes kialakítás érdekében, az összefolyók a környező épületszerkezetektől (oromfal, kiemelkedő 
tetőszerkezet stb.) mért távolsága nem lehet kisebb, mint 0,5 m. 

Tetőtorkolatok méreteinek Cseh Köztársaság területére érvényes méretezését a 9. táblázattartalmazza. 

Bekötő gallérok, vagy összefolyó idomok kerületükön a tető síkjához képest minden esetben alaposan le kell rögzíteni 
az alaprétegre, vagy pedig az alattuk található vízszigetelő réteget szükséges lerögzíteni, máskülönben 
kiszakadhatnak, vagy a belső illetve külső erőhatások miatt elmozdulhatnak helyükről. 

A fólia rögzítését az felületfolytonosítási alapelvek betartásával végezzük. Hogy a víz a borításról még a tartószerkezet 
várható max. elhajlása esetén is akadálymentesen elfolyhasson, a torkolat helyét ajánlatos a kapcsolódó felületek 
szintje alá süllyeszteni. 

Amennyiben az összefolyó befagyás ellen nincs elektromos fűtőszállal ellátva, a tető alatti térségben figyelembe kell 
venni a vízpára lecsapódásának lehetőségét az összefolyó palástján, és meg kell oldani a keletkezett lecsapódott 
folyadék elvezetését. Hasonló intézkedések foganatosítása szükségesek többpalástú tetőknél is, esetleg 
a szennyvízelvezető csatornára a szellőző és hőszigetelő rétegen keresztüli átvezetés helyén hőszigetelést 
alkalmazunk. 

A szórt anyagból kialakított stabilizáló rétegű borítás esetén a lefolyótorkolatokat minden esetben védeni szükséges a 
felszórt anyag általi eldugulás ellen, egyéb lefolyótorkolatokat el kell látni levél- és szennyeződésfelfogóval. Ajánlatos, 
hogy a tetőtösszefolyók elhelyezése és kialakítása lehetővé tegye az egyszerűen elvégezhető ellenőrzést és tisztítást. 

Oromfalban elhelyezett, a oldalkifolyók eldugulása esetére számított biztonsági túlfolyók a tetőburkolati áthaladás 
helyén a tetőtorkolattal megegyező módon vannak megoldva. A biztonsági túlfolyó karimaját szintén alaposan 
lerögzítjük az alaprétegre. A biztonsági túlfolyót a vízmentesítés tetőhajlata mellett, az előírt magasságú 
kiemelkedéssel kialakított oromfal vízszigetelésének legalacsonyabb pontjában telepítjük. 

A Fatra, a.s. társaság hangsúlyozottan ajánlja kemény műanyag alapanyagú karimás tető összefolyók tervezetekbe 
iktatását, illetve használatát, amelyek a vízszigetelés megbízhatóságát illetően kifejezetten megfelelőbbek, mint ha az 
egyszerű puha anyagú, könnyen deformálódó torkolatokat használnánk. 
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9. táblázat: Összefolyók tetőre –tetőtípusok és megkövetelt biztonsági tényező szerinti méretezés 

Csőátmérő 
(függőleges 

irányban vezetve) 
[mm] 

Átáramlás 
[l/s] 

Zöld tető beültetett rétegcsoportjának 
vastagsága 

[m2] 
Egyéb tető 

[m2] 

kisebb mint 100 mm nagyobb mint 100 mm 

DN 70 5,7 380  663  190  

DN 100 6,3 420  700  210  

DN 125 9,0 600  1000  300  

DN 150 10,0 667  1110  333  

Megjegyzés: Olyan épületek esetén, amelyeknél erős víztömeg, vagy eldugult torkolatok miatt az épület belsejébe 
bekerülhet a víz, 0,5 értékű; magasfokú védelemmel bebiztosított épületek esetén pedig (kórház, 
múzeum, színház, …) 0,3 értékű biztonsági tényezővel szükséges számolni. 

3.7 Funkcionális réteg 

Tetőfelületre telepített funkcionális (üzemi) réteg illetve rétegcsoport lehetővé teszi a tető járható, közlekedhető, 
tetőkert, sportpálya, úszómedence, pihenőpark stb. gyanánti kihasználását. Szokásos (nem járható) tetőkön helyileg 
is beiktatásra kerülnek kisebb mértékben, a tető ellenőrzéséhez és karbantartásához szolgáló helyekre jutáshoz. 

 

1. Párafékező fólia 
2. Hőszigetelés 
3. Geotextília 
4. FATRAFOL 818 

vízszigetelő fólia  
5. Vízelvezető réteg 

(Fatradren) 
6. Hurkos gyékény 
7. Fatratex geotextília 
8. Tápréteg 
9. Beültetett réteg 

A FATRAFOL-S rendszeren belül a felső járható funkcionális réteg csúszásgátló kialakítású FATRAFOL 814 fóliából 
alakítható ki. 

A funkcionális rétegek felületét olyan lejtéssel szükséges megtervezni, hogy biztosítva legyen az összegyűlő víz 
zavartalan elfolyása a vízelvezető elemekbe. 

Külön figyelmet szükséges áldozni az erkélyeknek és teraszoknak. Ezeken a felületeken nem alakulhatnak ki tócsák. 
3 %-nál nagyobb lejtésű tetősíkon tócsák rendszerint nem alakulnak ki. 

További rétegcsoporttal fedett vízszigetelő rétegnek, vagy ahol a szennyeződés kitisztásához nem lehet hozzáférni, 
megfelelő ellenállóképességgel kell rendelkeznie gyökerek átnövéseivel szemben. Beültetett tetők, tetőkertek esetén 
ennek a követelménynek a betartása kötelező. 

A vízszigetelő rétegre telepített funkcionális réteg lehet védő rétegre felhordott kavics, illetve kavics rétegbe helyezett 
beton vagy kő lapból kialakított rétegcsoport (esetleg ráragasztott kövezettel), beültetett zöld rétegcsoport stb. Ezek 
egyben külső erőkkel szembeni stabilizáló funkciót töltenek be, leírásukat a 3.6.2.3.2 fejezet 8-as táblázata 
tartalmazza.  

Továbbá tervezhetők: 

• vasbeton vagy műanyag konténerek földanyaghoz és zöldnövényzethez 

• speciális szerkezetek - árnyékoláshoz, látványelemek gyanánt, vagy védelmi célokra 

• felsorolt rétegcsoportok és szerkezetek variációi. 

http://www.fatrafol.cz/cz/izolacni-folie/izolace-vegetacni-vrtsvy/
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4 Megrendelt munka műszaki előkészítésének eljárásai 

4.1 Alapok a megrendelt munka előkészítéséhez 

Megrendelt munka előkészítéséhez szükséges alapok gyanánt szolgálhat egy építési terv dokumentáció (általában új 
építkezések, illetve teljes kiterjedésű felújítások esetében áll rendelkezésre), vagy elvégzett felmérés eredményei. 

Azesetben, ha rendelkezésre áll az építési terv dokumentáció, a tetőburkolat telepítésének előkészítéséhez főképp 
a következő elemek játszanak fontos szerepet: 

• Műszaki leírás 

• Tetőszerkezet teherbíróképességének statikusi véleményezése 

• Rajzok: 
- Tető alaprajza, a tetősíkok méreteinek és lejtési értékeinek feltüntetésével 
- Tető jellemző metszetei 
- Tetőszerkezetek részletmegoldásai, vastagságok feltüntetésével 
- Vízelvezetés módja 
- Kialakított tágulási hézagok (dilatáció) megoldása 

• Rögzítés módja 

• Tételes költségvetés, árak nélkül 

• Tető funkcionális megoldásának javaslata, karbantartás módjának meghatározása 

Amennyiben projekt nem áll rendelkezésre, vagy ha az hiányos (pl. ha építkezési engedély megadásához szolgáló 
építési tervezetről van szó), továbbá minden esetben felújítási munkálatokhoz, szükséges a tető felmérése, méreteinek 
bemérése, a részletmegoldások megbeszélése a tervezővel és a megrendelővel, valamint a szondázás és a javasolt 
rögzítő elemek szakítópróbájának elvégzése, éspedig a következők megállapításához: 

• Tetőhéjazat - főképp lerögzítő rétegének és hőszigetelő rétegének - egyes rétegeinek összetétele, méretezése 
és állapota, (hőviszonyok műszaki véleményezése) 

• Tető méretei és alaki kivitelezése  

• Tető terep fölötti magassága 

• Fóliabádog idomok konkrét típusainak hossza 

• Oromfalak magassága, alakja és anyagösszetétele 

• Tetőhéjazaton keresztüli átvezetések száma és méretei, tetőösszefolyók mérete és lefolyócsőre történő 
ráerősítésük módja 

• Felületi borítás azt követő megkövetelt adaptálása 

• Egyéb követelmények (átvezető szerkezetek hőszigetelése, alapréteg kiszellőzése, vízelvezető elemek 
elrendezése, funkcionális rétegeken kialakított tágulási hézagok, lejtés stb.) 

• Tető maximális lehetséges leterhelése és biztonsági elemek elhelyezése 
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4.2 Megrendelt munka előkészületei 

A megrendelt munka előkészületei magukba foglalják a következőket: 

• Fő felületeken kialakítandó vízszigetelő fólia fajtájának, valamint a kiegészítő fóliatípusok megválasztása és 
megindokolása 

• Borítás külső és belső erőhatásokkal szembeni stabilizációs módjának megállapítása 

• Alapréteg kezelésével szemben követelmények meghatározása (lásd a 3.2.1. fejezetben) 

• Tetőhéjazat összetételének javaslata 

• Tetőhéjazat felületek egyes részeinek számítása (adott vagy megállapított méretek alapján) 

• Peremrészi befejező elemek típusainak és méreteinek megállapítása (lásd a 0. fejezetben) 

• Mechanikus rögzítőelemek típusainak, elrendezésének és gyakoriságának megállapítása (lásd a 3.6.2.3.1.1. 
fejezetben) 

• Tetősíki stabilizáló réteg fajtájának, vastagságának, elrendezésének megállapítása  

• Ragasztó típusának megválasztása az alapréteget képező szerkezetek minősége szerint, adagolása és fajsúlya 
a tető egyes zónáiban 

• Téridomok, összefolyók, szellőzők típusainak és mennyiségeinek meghatározása (számítással) 

• Teljes anyagszükséglet megállapítása (lásd a 10. táblázatot) 

• Kalkuláció összeállítása a feltételezett munkaigény, a megvalósítási időtartam, valamint a megrendelt munka 
elvégzésével járó összes döntő jelentőségű költség alapján (kivitelező cég tapasztalatai szerint, továbbá 
a 21/1990 sz. törvénytári rendelet érvényben lévő hangzásának értelmében, ahol a kalkuláció képlete található), 
esetleg költségvetés összeállítása. 

10. táblázat: Anyagszükségletek megközelítőleges mértékei 

Anyag Telepítés módja 
Szükséglet 

1 m2 tetőhöz 
Megjegyzés 

FATRAFOL fólia, 1300 mm széles  
50 mm átfedéssel 1,07 m2  

100 mm átfedéssel 1,12 m2  

FATRAFOL fólia, 2050 mm széles 
50 mm átfedéssel 1,06 m²  

100 mm átfedéssel 1,08m²  

FATRAFOL fólia, 1025 mm széles 
50 mm átfedéssel 1,08m2  

100 mm átfedéssel 1,14 m2  

FATRAFOL fólia, 1600 mm széles 
50 mm átfedéssel 1,06 m2  

100 mm átfedéssel 1,10 m2  

Kiöntőanyag 
Valamennyi toldás biztosításával  
(3 mm átmérőjű kifolyótorkolat) 

0,008 kg 1 kg / kb. 130 m2 tető 

Rögzítő elemek fóliabádog 
lerögzítéséhez 

~4,5 db / 1 fm - 
Lerögzítők távköze 

rendszerint 20 - 25 cm 

Tömítőanyag 
Zależnie od długości 

uszczelniania 
(0,031.d/P) kg 1 kartus / kb. 13 fm 

d - Tömítési hossz [m] 
P - Tetőfelület [m2] 
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5 ALKALMAZÁSTECHNIKAI ELJÁRÁSOK 

5.1 VÍZSZIGETELŐ MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉNEK KÜLSŐ FELTÉTELEI 

5.1.1 Építési terület felkészültsége 

Az építési terület - általánosságban véve- továbbá az építési területeken végzett munka biztonságára és 
egészségvédelmére helyezett bővebb minimális követelményekről szóló 591/2006 sz. törvénytári kormányrendelet 
szerint meghatározott munkahely – a befejezett tartószerkezetekkel, valamennyi befejező-, peremrészi- és átvezető 
szerkezettel és további szilárdan beépített elemmel együtti – átvétele a kivitelező cég, felelős képviselőjének feladata 
(építésvezető, munkacsoport vezetője). A munkakivitelező ágazati vagy legfelsőbb építésvezetőjének, a beruházó 
műszaki felügyelőjének, valamint további illetékes személyek jelenléte mellett. 

Az építési terület átvétele során szemrevételezéssel ellenőrizni szükséges az alapréteget képező szerkezetek 
kialakításának teljességét, az oromfalak szerkezetét, a lejtést, a tetőhéjazaba épített bevilágítókat és a tető 
átvezetéseit. Kiemelt figyelmet szükséges áldozni arra, egyezik-e a valós kivitelezés az aktuális megvalósítási 
tervdokumentációval és a rögzítési tervekkel. 

A műszaki felügyeletet végző építési szakember által jóvá nem hagyott szerkezeteken, amelyek alapréteget képeznek, 
a munkálatokat megkezdeni nem szabad. Az építési terület átvételéről jegyzőkönyv készül, amelybe feljegyezzük 
a következőket: 

• Építési terület átvételének napja és időpontja 

• Átadott építési terület pontos kihatárolása moduláris tengelyrendszerben (tervezet, vagy rajz) 

• Építési terület vagy munkahely állapota - munkabiztonság és egészségvédelem, tűzvédelem, valamint 
elektromágneses kompatibilitás vonatkozásában 

• Telepített tetőbevilágítók, valamint gépészeti berendezések acél tartószerkezeteinek összessége, egyezésük 
az aktuális tervdokumentációval 

• Esetleges hiányosságok, befejezetlen munkák 

• Átadó és átvevő személy aláírása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az építési terület átvételének idején ajánlatos elkészíteni a meglévő állapot fotódokumentációját. 

Az építési terület átvételének folyamán szükséges bebiztosítani illetve meghatározni főképp a következőket: 

• Anyagok raktározási helye, valamint bebiztosítása mechanikus károsodás és eltulajdonítás ellen, továbbá 
védelme az időjárás viszontagságaival szemben 

• Biztonságos belépések az építés területére és a telepítés színhelyére 

• Biztonságos és gazdaságos anyagszállítás (síkterületi és vertikális irányban) 
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• Anyagdeponálás helye közvetlenül a tartó- vagy alapréteget képező szerkezetekre, a megengedett terhelés 
figyelembevételével 

• 230/400 V tápellátás csatlakozásai, a hatályos előírások szerint, valamint fogyasztásmérés 

• Hulladékkezelés (osztályozás, környezetkímélő felszámolás, okmányok/tanúsítványok) 

• Elengedhetetlen intézkedések - a telepítés munkaszervezésének, valamint a biztonsági, jogi és higiéniai 
előírások, illetve szabványok követelményeivel összhangban 

• Egyidejűleg zajló, valamint kapcsolatos telepítési-, illetve a tetőhéjazaton végzett további munkatevékenységek 
összehangolásának módja (a tetőhéjazat már befejezett, de még át nem adott részein zajló munkálatok 
figyelembevételével) 

• Tömítések átvizsgálása, a munkák minőségének bizonylatosítása – részegységek átadása. 

5.1.2 Munkafeltételek 

A PVC-P alapanyagú fóliák lehelyezése -5 °C *), környezeti hőmérsékletig lehetséges. +5 °C alatti hőmérséklet esetén, 
leterítést megelőzően ajánlatos a vízszigetelő fóliát a feldolgozás színhelyéhez minél közelebbi fűtött helyiségben 
felmelegíteni. A munkálatok végzése esőben, havazásban, továbbá jegesedés, valamint erős szél mellett tilos. 

 

A fólia mechanikus károsodásának elkerülése érdekében, 
a szigetelési munkálatokat végző dolgozók a beépített 
vízszigetelő fóliára csak puhatalpú cipőben léphetnek rá, 
ami egyben garantálja a rajta történő biztonságos, 
elcsúszás veszélye nélküli közlekedést, és egyidejűleg 
eleget tesz a személyes munka- és védőeszközökre 
helyezett biztonsági követelmények döntő tényezőinek. 

Fóliára lépés előtt ajánljuk megbizonyosodni a cipőtalp 
tisztaságáról, letisztítani róla a szennyeződéseket (apró 
bevésődött kemény anyagmaradványok, kövecsek, 
aszfaltmaradékok stb.). 

Idegen személyek lehelyezett fóliára lépését szükséges 
minimálisra csökkenteni, továbbá a könnyű építkezési 
gépek és közlekedési eszközök közlekedését a védelem 
nélküli fólia felületén, valamint nehéz tárgyak ráhelyezését 
illetve azon történő raktározását teljes mértékben ki kell 
zárni. 

Személyek mozgásához használatos útvonalak kialakításához, továbbá a munkálatokhoz használatos anyagok és 
műszaki berendezések felületi borítás befejezett részeire történő elhelyezésekor - főképp szokásos elrendezésű 
egypalástú tető esetén, amikor a hőszigetelő réteget merev ásványgyapot lapokból alakítjuk ki -, szükséges szilárd 
felületek (pl. OSB lapok) lerakása, amivel megakadályozható a hőszigetelés megsérülése. Hasonló intézkedések 
foganatosítása szükséges műszaki berendezések telepítési helyein, valamint nehéz tárgyak ideiglenes 
raktározásakor. 

*) FATRAFOL 814 fólia esetén a legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet +5 °C. 

5.2 Tetőburkolat telepítésének munkaeljárása 

FATRAFOL-S rendszerű tetőburkolat telepítése az alábbi munkalépéseket tartalmazza, rendszerint az itt megadott 
sorrendben: 

• Alapréteg szemrevételezéses ellenőrzése, esetleg egyenetlenségek kiegyengetése, felsöprése 

• Megfelelő párafékező réteg telepítése 

• Hőszigetelő réteg lehelyezése (rendszerint két rétegben, hézagok eltolt lapolásával) 

• Hőszigetelő lapok alaprétegre történő lerögzítése 

• Védő- és elválasztó alátétréteg lefektetése biocid kezelésű nem szőtt textilanyagból 

• Fóliabádogból (FATRANYL PVC) készült peremlerögzítő elemek telepítése  

• FATRAFOL vízszigetelő fólia lehelyezése - méretstabilizálás 

• Fólia alaprétegre történő lerögzítése (mechanikus lerögzítés, ragasztás) 

• Vízszigetelő fólia átfedéseinek összekötése (forrólevegős hegesztés) 
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• Átvezetések kialakítása a tetőréteg szerkezeti síkjában 

• Takaró befejező elemek telepítése 

• Elkészült varratok minőségének ellenőrzése manuálisan, varrat vizsgáló tű segítségével, majd igény szerint 
annak kezelése Z-01 biztonsági kitöltővel. 

• Kiemelkedő szerkezetek felületi borításán található befejező elemek tömítése (rugalmasra száradó 
tömítőanyaggal) 

Az építkezés konkrét viszonyaitól függően, a felsorolt 
munkalépések közül bizonyosak kihagyhatók, vagy pedig 
azokat követően ezek a munkalépések kerülhetnek sorra: 

• Borítás tömítésének tesztelése (vízelárasztással; vagy 
hegesztések vákuumos tesztelésével vagy 
magasfrekvenciás feszültséggel; vagy színezett 
aláfüstöléssel, vagy impedanciás roncsolásmentes 
teszteléssel stb.) 

• Felső védőréteg kialakítása (kőanyag felszórása stb.) 

• Funkcionális réteg kialakítása (járható vagy 
forgalombíró, esetleg egyéb különleges rendeltetésű 
tetőn) 

• Beültetett rétegcsoportos tető kialakítása, növények 
telepítése 

• Villámhárító rendszer, tévéantenna stb. telepítése 

5.2.1 Párafékező réteg telepítése 

A párafékező rétegnek összefüggően az alaprétegen kell elterülnie. Amennyiben az aljzat nem biztosít folyamatos 
alátámasztást (trapéz lemez), a párafékező fóliák folytonosítása során kiegészítő alátámasztást kell alkalmazni. 

A PE fóliából kialakított párafékező réteget szabadon, lerögzítés nélkül terítjük rá az alaprétegre, a gyártó ajánlása 
szerinti (általában legkisebb 100 mm szélességű) hosszanti és keresztirányú illetve rézsútos átfedésekkel. A sávok 
kölcsönös átfedéseit gőzállóan összeerősítjük, és valamennyi átvezetésre, illetve befejező szerkezetre, valamint 
szerkezeti elemre az előírásban szereplő szalagok segítségével homogén módon rögzítjük. Az összeerősítésre kerülő 
részek felületeinek tisztának, száraznak, valamint portól és szennyeződéstől mentesnek kell lennie. 

Bitumenes lemezből kialakított párafékező réteget általában tapadásjavító rákenéses beitatással kezelt alaprétegre 
helyezzük le. A ráerősítést minden átvezető- illetve befejező szerkezetre és szerkezeti elemre a gyártó által előírt 
módon végezzük. Bitumenes lemezekből kialakított párafékező réteget általában beton alaprétegekre és ragasztott 
rendszereknél használunk. 

Oromfalak és kiemelkedő szerkezetek mentén a párafékező réteget a szerkezetekre legalább a hőszigetelő réteg 
felszíni magasságáig rávezetjük. 

Amennyiben a párafékező réteg egyidejűleg légzáró réteg funkcióját tölti be, a tetőrétegcsoport rögzítő elemei azt nem 
lyukaszthatják ki. 

5.2.2 Hőszigetelő réteg lehelyezése 

A hőszigetelő táblákat a tető előkészített, megfelelő szilárdsággal, valamint tervezett vagy ajánlott lejtéssel rendelkező, 
síkban egyenes alaprétegére helyezzük le. Szükséges szem előtt tartani, hogy az alapréteg tökéletlen síkfelületi 
egyenetlensége hátrányosan befolyásolja a vízszigetelő réteg felületét (víztócsák alakulhatnak ki). A lapok 
lehelyezését minden esetben a gyártó telepítési utasításával összhangban szükséges elvégezni. 

Merev, préselt lapokból kialakított hőszigetelő réteget hézagmentesen helyezzük le. Bizonyos hőszigetelő lapfajták 
félhornyos kötéssel vannak összeillesztve. Egyréteges ásványiszálas szigetelés kialakításakor a lapokat 
mindannyiszor megegyező irányban helyezzük le. Amennyiben az alapréteg trapézlemez, a lapokat ajánlatos 
hosszabb oldalukkal a trapézlemez profiljának hullámhátára merőlegesen lehelyezni. 

Lejtés nélküli alapréteget képező szerkezeteknél a lejtés megoldható ún. lejtésbe vágott hőszigetelő lapok 
segítségével, amelyeket az első hőszigetelő rétegre a tervezetben javasolt legkisebb vastagságban helyezünk le. 

A szigetelő lapok duplaréteges lehelyezésénél szükséges ügyelni a hézagok elégséges átfedésére. A hőszigetelő 
réteg egyes lapjai és/vagy a peremrészi és átvezető szerkezetek közötti hézagok legnagyobb szélessége 5 mm lehet, 
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ami általában nincs befolyással a hőszigetelő tulajdonságokra. A táblák közötti nagyobb hézagok kitöltése PU 
habokkal minden esetben szükséges a hőhidak megszüntetése érdekében. 

Amennyiben a hőszigetelő lapok stabilizációját nem képes bebiztosítani a javasolt vízszigetelő réteg lerögzítése, vagy 
a leterhelő illetve funkcionális réteg általi stabilizáció, a lapok stabilitását és alaprétegre történő lerögzítését meg kell 
oldani mechanikus lerögzítéssel, vagy ragasztással. Szokásos rétegelosztású felületi borítással rendelkező 
egypalástú tető esetén általában véve érvényes - amennyiben a gyártó által nem kerül meghatározásra másképp -, 
hogy a hőszigetelő lapokat külön lerögzítjük 1 m² felületre számított legkevesebb 2 db lerögzítő elemmel. Ezek a 
lerögzítő pontok nem kerülnek beszámításra a vízszigetelés lerögzítésére szolgáló, statikai szempontból hatékony 
rögzítő elemek közé. 

Habüveg hőszigetelő lapok jellemzője, hogy vízelnyelőképességük abszolút nulla szintű, viszont azokat egyrészt 
nem szabad az alaprétegre mechanikus úton lerögzíteni, másrészt nem lehetséges rajtuk keresztül lerögzíteni a 
vízszigetelő réteget. Alkalmazásuk kizárólag ragasztott, vagy leterhelt szerkezetek esetén megoldható. 

 

Megindokolt esetekben (pl. többpalástú tető, vagy ragasztott rendszer) a hőszigetelő lapok PU alapanyagú szerves 
ragasztókkal, hideg bitumen emulzióval, esetleg speciális öntapadó, illetve gyorsan olvadó bitumenes lemezre vannak 
felragasztva. A ragasztást egypontosan, vagy sávokban végezzük, a ragasztó gyártója által előírt felületen (a 
ragasztott felületnek biztosítania kell a külső erőhatásokkal szembeni stabilizációt). 

5.2.3 Alap-, védő- és elválasztó réteg lehelyezése 

Az alapréteget képező sávokat, illetve a védő textil alátétréteget, vagy az üvegfátyolt az alaprétegre teljesen szabadon, 
legkevesebb 50 mm szélességű hosszanti és keresztirányú kölcsönös átfedésekkel helyezzük le. Az átfedésekben az 
egyes textilanyag sávok csak egypontos forrólevegős módszerrel és összenyomással vannak összeerősítve, az 
üvegfátyol nincs összehegesztve (de egymáshoz ragaszthatók öntapadó szalag segítségével). Vízszigetelés védő- 
vagy funkcionális rétegeinek kialakításánál ajánlatos a nem szőtt textil alátétréteg sávjainak átfedéseit 
összehegeszteni, máskülönben a védő textil alátétréteg összegyűrődhet. 

Amennyiben a védő textil alátétréteg fölé betonréteg kerül, a cementlé átszivárgásának megelőzése érdekében 
ajánlatos elválasztást beiktatni, amihez a legmegfelelőbb a nyitott diffúziós fólia. Amennyiben lehetséges, az 
anyagokat száraz állapotban legyenek behelyezve. Szeles időjárás esetén, ajánlatos a szabadon lehelyezett textil 
alátétréteget szükség szerint átmenetileg leterhelni (fóliatekerccsel, lécekkel stb.). Függőleges felületeken úgy az 
alapréteget, akárcsak a védő- és elválasztó réteget lerögzítjük fóliabádog perembefejező elemek segítségével, 
és/vagy leragasztani PU ragasztóval. A ragasztás nem lehet hátrányos befolyással a réteg mikroszellőző funkciójára. 

5.2.4 Peremlerögzítő elemek telepítése 

Amennyiben a tervdokumentációban szereplő bádogos elemek listájában nem kerül meghatározásra másképp, 
a peremrögzítő elemek helyes megválasztását és méretezését illetően a kivitelező cég felel. A peremrögzítő elemek 
(fóliabádogból különböző kialakításban és méretekben készült alakított idomok) telepítését rendszerint az alapréteg, 
vagy az elválasztó textil alátétréteg lehelyezését követően azonnal el kell végezni, mivel annak egyik rendeltetése 
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a szélhatással szembeni lerögzítés. FATRAFOL 807, 807/V és 807/G fólia kasírozott textilanyaggal együtti használata 
esetén, a peremlerögzítő elemek telepítése a vízszigetelő fólia lehelyezését követően megy végbe. 

A fóliabádog lerögzítő elemeket egyrészt a tető teljes kerületére (eresz, oromfal, pártafalak), másrészt az alapréteg 

(tetőhajlat) lejtésének hirtelen töréseibe, az alapréteg magasan fekvő pontjára, az alapréteg kiemelkedő éleire, 
csatornák hosszanti éleire, valamint a nem körkörös keresztmetszetű átvezető szerkezetek többségének kerületére 
telepítjük (Részlet rajz 209S),. A körkörös átmeneteket az 5.2.6.6. fejezet tárgyalja. 

A peremrészi bádogos elemek általában közvetlenül az alaprétegre vannak rárögzítve. A rögzítést az aljzatnak 
megfelelő minőségű, a típushoz javasolt rögzítő elemmel végezzük. A rögzítők távközei nem lehetnek 250 mm-nél 
nagyobbak (a lerögzítés legkisebb gyakorisága 1 m-es szegmensre 4 db, ill. 2 m-es szegmensre 4,5 db). Nagyobb 
távközöket megkívánó rögzítő elemeket célszerű két sorban, „cikk-cakkban” elhelyezni. A rögzítő elemeknek minden 
esetben egész a tetőhéjazat statikai szempontból stabil rétegébe (beton, fal, fa, trapézlemez stb.) kell beérniük. 

A bádogos elemek felületi borításra történő lerögzítési módját a ČSN 73 3610 cseh 
szabvány tárgyalja. A 2 m hosszú peremlerögzítő elemek legkevesebb 2 mm széles 
kölcsönösen összekötő hézagokkal vannak telepítve. Kölcsönös illesztési fedéssel 
és fix rögzítéssel kialakított elhelyezésük esetén, szükséges legfeljebb 6 m-enként 
tágulási hézagokkal ellátni, az egysoros lerögzítéshez (pl. saroklécek) hasonlóan. 
A bádogos elemek hossza és alakja nyírással, illetve vágással módosítható.  

A belső és külső sarokléceket kivéve, a peremlerögzítő elemek kötéseit átlapoljuk 
kb. 80-100 mm széles homogén fóliacsíkkal.  

A homogén fóliacsíkot csak a kerületén, legkevesebb 30 mm szélességben hegesztjük fel, ami által kialakul egy kb. 
20 mm széles tágulási zóna, amelyben a homogén fólia nincs ráhegesztve. (Részlet rajz 509S). Javasoljuk 20 mm 
széles maszkoló szalag alkalmazását a hézagokban, annak érdekében, hogy a tágulási hézag minden esetben 
biztosított legyen.  

          

Belső és külső sarokléceknél a homogén fóliát nem hegesztjük rá, viszont a fólia és az idom lefekvő szára között 
ajánlatos a hegesztésen kihagyni kb. 50 mm helyet. Az acéllemezek kötéseinek maszkoló-papírszalaggal történő 
átragasztása éppúgy, mint minden más egyéb fóliabádog bádogos elem telepítésének esetén, előnyös. 
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Dilatációs hézagok feletti átvezetésnél a dilatációt ki kell terjeszteni a fóliabádog profilokra is. 

5.2.5 Vízszigetelő fólia lehelyezése 

Bármilyen fajta vízszigetelő fólia lehelyezésének alapvető munkalépései: a sáv szétgöngyölítése, a méretbeli 
stabilizáció, pozícionálás, továbbá az alaprétegre történő, előírt módon elvégzett lerögzítés, valamint a vízhatlan 
kötések kialakítása. 

Lehelyezést megelőzően, ellenőrizzük a kiszállított anyagot. Legelőször ellenőrizzük a csomagolások állapotát és 
sértetlenségét. A fóliát szétgöngyölítjük, a címke szerint szemrevételezéssel ellenőrizzük a jellemző paramétereket 
(fólia típusa, méretek, vastagság, egy tekercsre felcsévélt mennyiség), majd megnézzük, nem találhatók-e az anyag 
felületén szemmel látható hiányosságok (mechanikus sérülés, színkülönbség, egyenetlenség, szélek 
felhullámosodása, szennyeződés stb.). Amennyiben bármilyen komoly jellegű anyaghibát észlelünk, a fólia 
feldolgozását semmi esetben ne kezdjük meg. Levesszük a címkét, lemásoljuk a sáv szélén található adatokat, majd 
megtárgyaljuk a kiszállító raktárral a további teendőket. A gyártó nem felel a feldolgozást megelőzőleg szemmellátható 
hiányosságokat illetve hibákat kimutató anyag tudatos beépítéséből eredő károkért. 

5.2.5.1 FATRAFOL 810 és 810/V (mechanikusan rögzített vízszigetelés) 

A FATRAFOL 810 és 810/V típusú vízszigetelő fólia (továbbiakban: FATRAFOL 810), szerkezeti és műszaki jellemzőit, 
valamint használati tulajdonságait illetően, a mechanikusan rögzített tetőfóliák alapvető típusának tekintendő. 

A fóliát teljes felületen védő- és elválasztó textil alátétréteggel lefedett alaprétegre, rendszerint a peremlerögzítő 
elemek telepítését követően helyezzük le. Kivételt képez a merev, hőszigetelő, ásványi szálas lapokból, valamint PUR 
és PIR merev lapokból, esetleg szendvicsjellegű sima acél épületelemekből kialakított alapréteg, amelyre a fólia 
közvetlenül, nem szőtt textil alátétréteges elválasztás nélkül ráhelyezhető. 

A sávok lehelyezését kölcsönös hosszanti és keresztirányú átfedéssel végezzük. A hosszanti átfedés szélessége 
a lerögzítők fajtájától függően különböző, legkevesebb 100 mm lehet. (203S részlet)  A mechanikus úton nem 
lerögzített fóliacsíkok legkisebb átfedési szélessége 50 mm (201S részlet). A sávok átfedéseinek betartását a fólia 
színoldalának szélétől 120 mm-re található tájékoztató jellegű rányomtatás teszi könnyebbé. A sávok hossza és 
szélessége késsel illetve ollóval szükség szerinti méretre szabható. 

Fóliacsíkok tépéssel történő szabása tilos! Ilyenkor a merevítő réteg jelentős mértékben megkárosodik, ami 
hátrányosan befolyásolja a fólia szilárdsági jellemzőit. 
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A sáv megkövetelt pozícióba megtörtént lehelyezését követően, a fólia a tető egyes zónáiban a rögzítési terv szerint, 
megfelelő mennyiségű és javasolt típusú rögzítő elemekkel mechanikus úton rögzítjük. 

Kisebb felületű épületek esetén, az empirikusan megállapított rögzítési gyakoriság alkalmazható – lásd a 3.6.2.3.1.2. 
fejezetben. 

Egyéb típusú épületeknél ajánlatos elvégezni minden egyes épület megítélését egyedi statikai számítással az ČSN 
EN 1991-1-4 szabvány szerint. Megfelelő rögzítő elem megválasztása a statikusi javaslat feldolgozásához az EAD 
030351-00-0402 (korábbi ETAG 006) rendszer szerinti tesztekből indul ki, ami alapján kibocsátásra került az ETA 
„Európai Műszaki Engedély“. 

Középen elterülő zónákban, a lerögzítő sorokat többnyire csak a sávok széleire telepítjük. 

A tető szélein és sarkain, valamint olyan helyeken, ahol a statikusi javaslat és véleményezés alapján kitűnik, hogy ha 
csak a sávok széleire telepített lerögzítő sorok nem képesek bebiztosítani a réteg stabilizálását szélhatással szemben, 
a mechanikus lerögzítést szükséges kibővíteni az alább felsorolt módok valamelyikének felhasználásával: 

• Keskenyebb sávok telepítése 

• Közbeiktatott, lesávozott rögzítés (Részlet 210S, 213S) 

• Rögzítés lerögzítő korongokkal (indukciós lerögzítés) 

Az egyes terkercsméretek vonatkozásában a rögzítőelemek távolságát és sűrűségét az 5. és 6. ábra tartalmazza. 

 
 

 

 
5. ábra: Lerögzítők konkrét fóliaszélességek és megkövetelt lerögzítési gyakoriságok szerinti távközei 
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6. ábra: Egyes kiválasztott rögzítő elemek jellemző gyakorisága 
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5.2.5.1.1 Rögzítés a fólia sávok szélein 

A rögzítő elemeket olymódon szükséges alkalmazni, hogy az alátétek szélei legkevesebb 10 mm-re legyen a sáv 
szélétől – lásd a 7. ábra. A rögzítő elemek soron belüli legkisebb megengedett távolsága 150 mm, a legnagyobb 
távolság 560 mm. (trapézlemezek általános 280 mm hullám távolságából adódóan). A különböző típusú rögzítő elemek 
adott alaprétegbe történő lerögzítési módját a lerögzítők gyártóinak ajánlása szerint szükséges megválasztani. A már 
egyszer telepített lerögzítő elem ismételt felhasználása tilos! 

05.10 FATRAFOL 810 mechanikus   
            lerögzítéshez 

07.10 Rögzítő elem 

04.40 Ásvány gyapot 09.10 Forrólevegős hegesztés 

03.10 Páratechnikai réteg 09.20 Z-01 Biztosító kitöltő – nem kötelező 

01.20 Trapézlemez 
 

 

7. ábra: FATRAFOL szigetelő lemezek összeerősítése alaprétegre lerögzített sávok átfedésében 
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5.2.5.1.2 Közbeiktatott, sávozott rögzítés 

A közbeiktatott rögzítés elemei megegyeznek a lemezek szélein alkalmazott rögzítő elemekkel. A lerögzítő sort ezt 
követően korong alakú folttal, vagy FATRAFOL 810 fóliából készített, legkevesebb 160 mm széles szalag 
ráhegesztésével átfedjük, sávozzuk. 

 

¨ 

 

05.10 FATRAFOL 810 mechanikus  
              lerögzítéshez 

07.10 Rögzítő elem  

04.40 Ásvány gyapot 09.10 Forrólevegős hegesztés 

03.10 Páratechnikai réteg 09.20 Z-01 Biztosító kitöltő – nem kötelező 

01.20 Trapézlemez  

8. ábra: Munkálatok FATRAFOL 810 fólián – utólagos egypontos lerögzítés 

 

Korong alakú folttal átfedett, közbeiktatott rögzítési pontok részletmegoldása a 8. ábra látható. A 2050 mm széles 
csapadékvíz szigetelő lemezek rögzítőelemeinek kiosztásához és a minimális átfedések kialakításához segítséget 
nyújt a 9. ábra. 

A lerögzítő elemek közbeiktatott sorainak a sáv teles hosszában, ill. a tetőfelületek adott szakaszában, egy tengelyben, 
eltérés nélkülinek kell lennie, illetve a hordrétegként szolgáló, egypontosan lerögzített ovális alátétek orientációja nem 
lehet egységtelen. A lerögzítés tengelyirányának bejelöléséhez használható porfestékes jelölőzsinór. 
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05.10 FATRAFOL 810 mechanikus  
              lerögzítéshez 

07.10 Rögzítő elem  

04.40 Ásvány gyapot 09.10 Forrólevegős hegesztés 

03.10 Páratechnikai réteg 09.20 Z-01 Biztosító kitöltő – nem kötelező 

01.20 Trapézlemez 

 

 

9. ábra: FATRAFOL 810/V fólia sáv síkján belüli rögzítése átfedéssel 
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5.2.5.2 FATRAFOL 807, 807/V és 807/G fólia (ragasztott vízszigetelés) 

 
FATRAFOL 807, 807/V és 807/G kasírozott textilanyagokkal kombinált vízszigetelő fóliákat közvetlenül az 
alaprétegre fektetjük rá, amelyre FATRAFIX FM habragasztóval vannak ráragasztva. Amennyiben az alapréteget 
hőszigetelés képezi, azt a födémre ragasztással, vagy mechanikusan külön lerögzítjük, hogy ellen tudjon állni a 
szélhatásnak.  

A FATRAFOL 807/V és 807/G fólia nem helyezhető közvetlenül bitumenes alaprétegekre, és nem alkalmas 
mechanikus lerögzítéshez.A szigetelő lemezek oldalsó élein a toldást úgy alakítjuk ki, hogy az also textil réteg legalább 
30mm rátakarással kerüljön a szomszédos szigetelő lemezre. A hegesztett toldás a lemezek textile nélküli élein 
történik – lásd a 10. ábra. 

 
 

 
 

 

A lemezek végein azokat az egyes sávokra keresztirányban, hézagmentesen terítjük le, majd azt követően FATRAFOL 
804 kiegészítő homogén fóliacsíkkal átfedjük – lásd a 11. abra. 

 
 

 
 

05.30   FATRAFOL 807 ragasztáshoz 5.40     FATRAFOL 804 részletmegoldásokhoz 

09.42   FATRAFIX FM 09.10   Forrólevegős hegesztés 

04.00   Hőszigetelés 09.20   Z-01 Biztosító kitöltés – nem kötelező 
 

11. ábra: Kasírozott FATRAFOL fólia keresztirányú toldása 
 

05.30 FATRAFOL 807 ragasztáshoz 01.30 Falemez aljzat 

09.40 FATRAFIX FM ragasztó 09.10 Forrólevegős hegesztés 
09.20 Z-01  Biztosító kitöltés (nem kötelező) 
 

10. ábra: FATRAFOL 807 (807/V) fóliacsíkok hosszanti összeerősítése alaprétegre ragasztással 
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Tető kerületén, fólia peremlerögzítő elemekre ráerősítési helyein, a fóliát általában elsőként helyezzük le. Fóliabádog 
peremlerögzítő elemeket ezt követően telepítjük helyükre, és a fóliával együtt az alapréteget képező szerkezetre 
megfelelő típusú rögzítő elemekkel rögzítjük. Részletmegoldások kidolgozását FATRAFOL 804 fólia segítségével 
végezzük. 

 

5.2.5.3 FATRAFOL 818 fólia (leterhelt vízszigetelés) 

A FATRAFOL 818 vízszigetelő fólia üvegfátyol erősítést tartalmaz, kitűnő méretállandóságú, ami lehetővé teszi ún. 
szabadon történő, a tetővel egy síkban mechanikai rögzítés szükségessége nélküli lehelyezését. Belső erőhatásokkal 
szembeni stabilizáció bebiztosításának érdekében szükséges a fóliát kerületén, valamint hirtelen szintváltozások 
helyein lerögzíteni egysoros lerögzítéssel. Külső erőhatásokkal szembeni leterheléses stabilizációt közvetlenül a 
borítás lehelyezését követően szükséges kialakítani. A stabilizáló réteg (leterhelő réteg tömegének) méretezése során 
szükséges figyelembe venni a különböző mértékű tetősíki szélhatást. 

A fóliát elválasztó textil alátétréteggel teljes felületen beterített, fóliabádog peremlerögzítő elemekkel már ellátott 
alaprétegre fektetjük le. Kivételt képez az ásványi gyapotból, illetve PIR és PUR merev lapokból készült alapréteg, 
amelyre a fólia lehelyezhető közvetlenül, elválasztás nélkül.  

A sávok lehelyezését legkevesebb 50 mm szélességű hosszanti és keresztirányú kölcsönös átfedésekkel végezzük. 

Leterheléssel rögzített rendszerek esetén ajánlatos egy vezetőréteget közvetlenül a csapadékvíz szigetelés alá 
helyezni (lásd 2.3.3.2), amely lehetővé teszi a vízszigetelő lemez tömítettségének megbízható ellenőrzését 
nagyfeszültségű vizsgálattal közvetlenül a vízszigetelő réteg elkészítése után, illetve a későbbiekben is. Ha 
a vízszigetelő fólia fölé nem helyeznek el más nem vezető réteget (XPS táblák, profilfólia stb.), akkor általában a kavics 
vagy az ületető közeg ellenére is megbízhatóan lokalizálható a szivárgás, annak eltávolítása nélkül. 

 

5.2.5.4 FATRAFOL 814 fólia (járható vízszigetelés) 

FATRAFOL 814 fólia lehelyezését az előzetesben már letelepített, 1,2 mm vastagságú FATRAFOL 810 
fóliaszalagokra végezzük, az összetételeknél átfedések nélkül, extrúder zsinorral, vagy folyékony fóliával kitömített 
fugaképzéssel. (Részletek 206aS, 206bS).  Víztócsák felgyülemlésének megelőzése érdekében, az alapréteget 
képező szerkezeten megfelelő (min. 3 %) lejtést biztosítunk. A fólia ráerősítése a peremrészi befejező elemekre az 
eresz pereme mentén akadályt képezhet a csapadékvíz felületről való zavartalan elfolyásával szemben. Ezért ajánljuk 
a bádogos elemet (ereszpárkány) az alapréteget képező környező szerkezet szintje alá kb. 5 mm-rel lesüllyeszteni (a 
perem kb. 150 mm szélességben történő kimarásával, a lejtéskialakító simítás, illetve a cementes kiegyenlítő réteg 
lesüllyesztésével stb.). 
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A funkcionális réteget képező fólia körülhatároló szerkezeten történő átvezetése függőleges irányba többféleképpen 
valósítható meg (Részletrajz 304S, 305S). Telepítést megelőzően ajánlatos megtárgyalni a kivitelező telepítésre és 
a részletmegoldások megfelelő kidolgozásának módjára helyezett követelményeit. Az erről szóló megegyezést írásos 
formában szükséges megkötni, amelyet mindkét félnek aláírásával igazolnia kell. 

Sávok lehelyezése megvalósítható - a standard típusú FATRAFOL vízszigetelő fóliákhoz hasonlóan – a sávok 
hosszanti és keresztirányú átlapolásával is, viszont az ilyen jellegű megoldás csak korlátoltan használatos, leginkább 
a tetőhéjazatra telepített műszaki berendezések ellenőrzéséhez és kezeléséhez való hozzájutást szolgáló 
gyalogosjárdák kialakításához, PVC-P alapanyagú fóliákból már készre kialakított vízszigetelő rétegre lehelyezve. 

Telepítés vázlata: 

1. A minimálisan 300 g/m² felületi tömegű nem szőtt textil alátétréteggel letakart alaprétegre a FATRAFOL 814 fólia 
telepítését megelőzően elhelyezzük a fóliabádog peremlerögzítő elemeket, majd lehelyezzük az 1,20 mm 
vastagságú és 215 mm széles FATRAFOL 810 merevített rögzítő fóliacsíkokat, amelyeket az egyes fóliacsíkok 
kötéseinek hosszanti irányában, a sávok keresztirányú összeerősítéseinek helyein alkalmazunk. A keresztirányú 
rögzítő csíkot 50 mm-es aláfedéssel helyezzük el, majd forrólevegős módszerrel felületfolytonosítjuk. A csíkok 
alaprétegre történő lerögzítését váltakozva, mindkét szélen elvégezzük, olymódon, hogy az alátétek szélei 
legkevesebb 10 mm-re legyenek a csíkok széleitől. Az alátétek minimális préselékkel, a lerögzítő elemek 
süllyesztett fejű kialakításban legyenek.  

 

2. Az előkészített alaprétegre lefektetjük az első FATRAFOL 814 fóliacsíkot, majd teljes kerületén lehegesztjük.  

 

3. A kapcsolódó lemezeket bütüben érkeztetjük és 2-3 mm hézag kihagyásával rakjuk le.  
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4. Minden további kapcsolódó FATRAFOL 814 fóliacsíkot az 1. - 3. pontokban leírtak szerint szükséges lefektetni 

 

5.  A lemezek között kihagyott hézagok kitöltését kétféleképpen lehet megoldani: Ø 4 mm UV stabil hegesztőzsinór 
alkalmazásával, vagy a használt fólia színárnyalatával megegyező kiöntőanyaggal történő feltöltéssel.  

 

Szigetelés részletmegoldásainak kidolgozását FATRAFOL 804, szükség esetén színárnyalatban megegyező 
FATRAFOL 810 fóliák felhasználásával végezzük. 3D részletmegoldások és átvezetések kialakításához rendszerezett 
idomokat használunk. 

 

 

 

  

 

 

 



102. oldal                                    FATRAFOL-S                       Tetők vízszigetelése 
 

 

 

09/2021 
 

 

5.2.6 Tető részletmegoldásainak kidolgozása 

5.2.6.1 Vízszigetelés befejezése függőleges szerkezeteken 

A tetőhéjazat befejező, peremrészi és átvezető szerkezeteinek (oromfal, tetőbevilágító, csővezeték stb.) függőleges 
részeire a vízszigetelő fóliát minden esetben a környező tetőfelületek külső vízszintes felületétől számított legkevesebb 
150 mm magasságban vezetjük rá (Részletrajz 303S). A vízszigetelő réteg lezárási hézaga nem lehet igénybe véve 
a tetőre jutó vízréteg által; csak a szerkezet felületéről lefolyó vízréteg általi terhelés jöhet számításba. A vízszigetelő 
réteg befejező vagy átvezető szerkezetre történő rávezetési magasságát az építkezés helyén uralkodó 
klímaviszonyok, a hótorlódási lehetőség (Magyarországon a hóhatár 30 cm!), illetve hó általi dinamikus kihatások és 
további funkcionális hatások figyelembevételével szükséges megválasztani. A fólia felső peremét forrólevegős 
módszerrel ráhegesztjük az előre letelepített fóliabádog peremlerögzítő elemekre (Részletrajz 301S, 302S). A 
vízszigetelő réteg rávezetését vízszintes irányból függőleges felületre két lépésben szükséges elvégezni. A kész 
vízszintes szigetelésre a felületi borítás függőleges részét külön (rendszerint a belső saroklécre hegesztéssel) vezetjük 
rá. (Részlet 400S) . 

Első lépésben a vízszintes szigetelést hegesszük az elhelyzett L fóliabádog profilra (Részlet 402S, 403S, 405S, 407S, 
408aS, 408bS), vagy felvezetjük a függőleges falra nagyjából 10mm magasságban és a profilt szorítólécként 
alkalmazva rögzítjük (Részlet 404S, 406S). A második lépésben elhelyezésre kerül a függőleges szigetelés, amit a 
vízszintesre letalpalunk. 

Körkörös átvezetéseknél a fólia lezáró szakaszát PU- illetve polimer ragasztók segítségével felragasztjuk, és 
helyzetüket lecsúszás megakadályozása érdekében rozsdamentes acélszalaggal rögzítjük. A réteg átvezető 
szerkezetre történő ilyen módon kialakított alátömítéses, acélszalaggal lerögzített szabad rávezetése csak kis 
átmérőjű körkörös átvezetéseknél alkalmazható. Amennyiben dinamikus terhelés (dinamikus lökések) előfordulásával 
számolunk, főleg rúdelemeknél és csővezetékeknél, a vízszigetelő réteg összeerősítésének az ilyen jellegű terheléssel 
szemben ellenállónak kell lennie. Az átvezetés alsó feléhez simuló tetőhéjazat-szerkezetnek megfelelő szilárdsággal 
és összetartósággal kell rendelkeznie, hogy lehetséges lehessen a részletmegoldások megbízható kidolgozása. Úgy 
az átvezető csővezetékeket, úgy a rúdelemeket lerögzítjük a tetőhéjazat tartószerkezetére vagy a lerögzítő rétegre. 

Az átvezető rudas (tartó-, segéd-, alkalmazástechnikai-) szerkezetek kialakítása az átvezetés problémamentes 
kialakítását és a vízszigetelő réteg ilyen jellegű szerkezeten való befejezését lehetővé tevő zárt idomokból ajánlott. 
A fóliák alakításához egyáltalán nem felelnek meg a nyitottprofilú hengerelt vagy vékonyfalú idomok. Ilyen esetekben 
folyékony fóliát (pl. Triflex) használunk. 

A 40 °C feletti felületi hőmérsékletű technikai csővezetéket a vízszigetelő réteg összeerősítésének helyén legalább 
a vízszigetelő réteg felső szintjéig érő hőszigetelő védelemmel látjuk el. A réteg felső szintje és az átvezető szerkezet 
közötti hézagokat eltömítjük az adott felület üzemi hőmérsékletével szemben ellenálló, rugalmasra száradó 
tömítőanyaggal, és az átvezető elemet vízhatlan ráerősítéssel karmantyúval vagy bádogkarimával körülkerítjük 
(Részletrajz 607aS, Részletrajz 607bS). 

A vízszigetelő réteg függőleges befejezése egyes esetekben megfelelő fóliabádog L alakú idommal is megoldható, 
amire a fóliát az idom szárának vízszintes irányában ráhegesztjük (Részletrajz 304S). Az idom felső peremét lecsurgó 
vízzel szemben megfelelő tömítőanyaggal eltömítjük. 
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5.2.6.2 Oromfal kialakítása 

5.2.6.2.1 Oromfal befejezése fóliabádog peremlerögzítő elemekkel 

A keresztirányú merevség növelése elérésének céljából, a fóliabádog peremlerögzítő elemek segítségével a 
lerögzítést váltakozva, két lerögzítő sorban oldjuk meg (cikk-cakk elosztásban). Hogy ne fújjon be a szél a peremrészi 
befejező elemek kötési hézagjai alá (főképp felújításoknál), a széleken a légáteresztő réteget tömítjük. (mezőben 
továbbra is lehetővé kell tenni a rétegekben fennmaradt víztartalom elvezetését teljes felületen leterített textil 
alátétréteg segítségével). Új építkezéseknél általában elegendő áthúzni az elválasztó réteget az oromfal-koszorú külső 
élére. 

Az oromfal-koszorú ajánlott lejtése legkevesebb 3° (kb. 5 %) épület belseje felé irányítva. A kapcsolódó függőleges 
szerkezet peremlerögzítő elemeinek külső színoldalon keresztüli illesztési fedése legkevesebb 30 mm (ČSN 73 3610 
cseh szabvány). A fóliabádog peremlerögzítő elemekre a FATRAFOL fóliát forrólevegős módszerrel ráhegesztjük, 
legkevesebb 30 mm szélességben (Részletrajz 501S, Részletrajz 503S). 

5.2.6.2.2 Felületi borítás befejezése oromfal bádogozása alatt 

Amennyiben az oromfal szokásos bádogos elemekkel lesz ellátva, a FATRAFOL fóliát általában a fóliabádog 
peremlerögzítő elemre az oromfal felső élének belsejére vagy külsejére hegesztjük rá (Részletrajz 502S). 600 mm-nél 
magasabb oromfal esetén, a szabadon rálógó vízszigetelő réteget utólagosan, megfelelő módon rögzítjük le. 
(Részletek 510S-től 513S-ig). 

5.2.6.3 Felületi borítás befejezése tetővel egy síkban 

5.2.6.3.1 Borítás befejezése tetővel egy síkban fóliabádog ereszcseppentővel   

Kialakítását az 5.2.6.2.1. fejezetben leírtak szerint végezzük. Az ereszcseppentő beépítését megelőzően az eresz alá 
felerősítjük az esőcsatorna tartóit. Hőszigetelés nélküli tető ereszének kialakítása a Részletrajz 503S-on van 
felvázolva. Az ereszpárkány alapréteget képező szerkezet szélén átmenő illesztési fedése a csatorna méretétől és a 
tetősík lejtésétől függ, emellett figyelembe kell venni a perem hó- illetve jégtömeg általi terhelését. Nagyobb kiugrás 
esetén, az ereszpárkány szélét megfelelő módon megerősítjük acél profillal, vagy megfelelő fa elemekkel. Hegytövi 
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illetve magaslati övezetekben ajánlatos kiugró peremes tető összetett megoldása (pl. a visszoldal hőszigetelésével, 
elektromos hevítéssel stb.). Fóliabádog bádogos elemek lerögzítési módját a ČSN 73 3610 cseh szabvány szerint 
választjuk meg. Alapréteget képező szerkezetre történő közvetlen lerögzítés esetén, a lerögzítő elemek távközei nem 
lehetnek 250 mm-nél nagyobbak. 

A fólia befejezése ereszpárkányon a hajlás élétől rendszerint 2-3 cm távolságban szokott lenni, ott, ahol az alapréteg 
szilárd, pl. Részletrajz 207S a 208S. A bádogos peremrészi elemeket kb. 2 mm széles hézagokkal telepítjük, és 80-
100 mm széles homogén fóliacsík ráhegesztéssel le vannak fedve. A homogén fóliacsíkot csak a hosszanti élekre 
hegesztjük rá, olymódon, hogy középen dilatációs zóna alakuljon ki. A dilatációt 20 mm széles megfelelő elválasztó 
csík ráragasztásával előnyös bebiztosítani. 

Stabilizáló, funkcionális, vagy szabadon felszórt kőanyagból kialakított védőréteggel leterhelt tető, vagy zöld tető 
fóliabádog ereszpárkányára alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült kavicsréteg-határoló lécet telepítünk. 
Hőszigetelt, felszórással leterhelt tetőeresz kialakításának példája a Részletrajz 504S-on van felvázolva. 

5.2.6.3.2 Vízszigetelés befejezése tetővel egy síkban szélfogó léccel 

A részletmegoldás kidolgozásának fő lépései az 5.2.6.2.1. fejezetben kerültek leírásra. A szélfogó léc lerögzítését 
általában kétsorosan, ún. „cikcakk“ elosztásban végezzük. A befejező peremrészi elem csatlakozó tetőfelületi rész 
feletti ajánlott magassága legkevesebb z = 50 mm (ČSN 73 1901-3 cseh szabvány). 

Abban az esetben, ha a kaviccsal terhelt szigetelés lezárására a fóliabádog helyett más anyagot kívánunk használni, 
az 514S részletrajz megfelelő megoldást biztosít.  

Azesetben, ha a hőszigetelést a vakolatra telepítjük, vagy ha a szélfogó léc kiterített szélessége y+z ≥ 100 mm, 
a merevség növelésének céljából ráerősítjük egy előre lerögzített acél profilra. Hasonló módon szükséges eljárni, 
amennyiben a vakolatra a hőszigetelést utólagosan telepítjük. Ilyen esetben a szélfogó lécet kellő hosszban 
(a hőszigetelés tervezett vastagsága) a fal külső színoldalán keresztüli kiugrással helyezzük fel. Az ajánlott illesztési 
fedés ČSN 73 3610 cseh szabvány szerint x = 30 mm. 

5.2.6.3.3 Csapadékvíz szigetelés csatlakoztatása meglévő szigeteléshez 

Abban az esetben, ha a meglévő szigetelés FATRAFOL lemezből készült, az új szigetelést a meglévő lemez teljes 
élettartamára megfelelő biztonsággal csatlakoztathatjuk. A csatlakoztatás előtt tisztítsuk meg a meglévő szigetelés 
felületét vízzel, majd szükség esetén lemosó szerrel és győződjünk meg róla, hogy az alkalmas hegesztett kapcsolat 
kialakítására. Amennyiben a felső felület nem alkalmas hegesztésre, az új lemezt elhelyezhetjük a régi alá is. Ilyen 
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módon a FATRAFOL lemezek rendszerint más gyártók lemezeihez is csatlakoztathatók. Ilyen esetekben ne felejtsük 
el, hogy az elkészült szigetelés vízhatlansága jelentősen függ a meglévő lemezek minőségétől és élettartamától. 

Ha a meglévő szigetelés nem kompatibilis a FATRAFOL lemezekkel, a csatlakozó csomópont kialakítására a Triflex 
ProDetail folyékony szigetelés javasolt. Csomóponti példa látható a 411S részlet rajzon, ahol bitumenes lemezhez 
csatlakoztatták a FATRAFOL szigetelést. A tárgyi esetben is az elkészült szigetelés vízhatlansága jelentősen függ 
a meglévő lemezek minőségétől és élettartamától. 

5.2.6.4 Tetőközi és oromfal mögötti csatornák, vápák 

Tetőközi és oromfal mögötti csatornákat, süllyesztett tetőhajlatokat a tető szerkezetébe csak korlátozottan ajánlott 
beiktatni. 
Valamennyi felsorolt formájú csatorna legkisebb ajánlott hosszanti lejtése ČSN 73 3610 cseh szabvány szerint 0,5 %. 
Emellett szükséges bebiztosítani, hogy a víz zavartalan elfolyását ne gátolja semmilyen akadály, és hogy a tetőn ne 
kerüljön sor hordalék felhalmozódására. A csatorna optimális lejtésének megállapításakor szükséges figyelembe venni 
a csatorna alapanyagát, és a csatornatorkolatok egymás közti távolságát. Felújítások során ajánlatos a meglévő 
csatornákat feltölteni megfelelő anyaggal, és lejtéskorrekciót kialakítani.  

Télidőben fennáll a csatornák és lefolyócső befagyásának veszélye, főképp ha azok az épület fűtetlen térségein 
keresztül vannak vezetve. Ezért ajánlatos a csatornák fenekét és a hozzátartozó lefolyócsöveket fűteni. Amennyiben 
a torkolat és a lefolyócső csak a beltéri légkör hőmérsékletéig lesz fűtve, szükséges figyelembe venni a vízpára 
lecsapódását nevezett szerkezetek hideg felületein. Megfelelő épületmódosítási eljárással megakadályozhatók 
a lecsapódott folyadék negatív hatásai - pl. vezérelt lecsapolásával, vagy hőszigetelő réteg telepítésével. 

    

Tetőköz, oromfalas csatorna, süllyesztett tetőhajlat kialakításának módja az alaki kivitelezéstől és méretektől függ. 

Csatornát több lépésben szükséges kialakítani, a fóliák összekötései a csatorna fenekén vannak elvégezve 
(Részletrajz 601S, 602S). Azesetben, ha a saroklécek lerögzítése nem lehetséges, a teljes belső csatornaprofil 
ragasztott fóliával kibélelhető. 

5.2.6.5 Lefolyótorkolatok tetőre 

A tetőre telepített összefolyók, ill. a függőleges szennyvízcsatornák az alapréteget képező szerkezet részét alkotják, 
ezért még a felületi borítás telepítésének megkezdését megelőzően azokat helyükre ajánlatos telepíteni. A tetőfelület 
legalacsonyabban fekvő vízelvezető helyeire helyezzük el, a tetőfelületen kialakított lejtés és a terhelés (hó, jég vagy 
véletlenszerű terhelés) általi lehajlás figyelembevételével. A torkolat szerkezetének lehetővé kell tennie a vízszigetelő 
réteg megbízható összeerősítését, és a vízelvezető csővezetékre való szoros ráerősítést. Lefolyótorkolatokat tetőre 
minden esetben a kapcsolódó felületek alá kb. 20 mm-nyire enyhén besüllyesztve telepítjük. 

Funkcionális tető esetén, az összefolyót szerkezeti szempontból a funkcionális terhelés figyelembevételével 
szükséges megtervezni. A vízszigetelő rétegben fellépő külső és belső erőhatásokkal szembeni stabilizációja céljából, 
a tetőtorkolati részt minden esetben megfelelő lerögzítő elemek segítségével ráerősítjük a tetőszerkezetre. Tető 
lefolyótorkolatot eleve az alaprétegre rögzítjük le, kerületének legkevesebb három pontján. Kivételt képez a ragasztott 
rendszer, ahol a mechanikus lerögzítés teljes felületű ragasztással helyettesített. Kétszintes tetőtorkolatok 
kialakításának módját beton alaprétegű tetőn a Részletrajz 604S mutatja. 
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Lefolyótorkolatok PVC-P alapanyagú fóliás takaró borítású tetőre történő telepítéséhez összeegyeztethető anyagokat 
használunk. A vízszigetelő fóliát a torkolat karimajára ráhegesztéssel, vagy a merev és a szabad karima között 
kialakított rögzítő kötés segítségével erősítjük rá. 

Szilárd torkolatok telepítésekor szükséges a torkolatidom és a lefolyócső illesztését tömíteni. Ezzel megakadályozható 
a hulladékvíz takaró borítás alá történő befolyása eldugulás, vagy a lefolyócső túltelítődése esetén, esetleg a meleg 
párás levegő szennyvízrendszerből tetőrétegcsoportba történő átjutása. A torkolatidom és a lefolyócső illesztésének 
megbízható tömítése elérhető gumitömítéssel. A szokásostól eltérő méretű csővezeték esetén, vagy aszfaltsávokból 
kialakított felületi borítások felújítása során, tömítést kell biztosítani speciális (formálható karimás) szanáló torkolat 
használatával. 

Lágy anyagú torkolatok használata esetén - főképp felújításoknál - fennáll a lefolyócsőre történő rossz minőségű 
ráerősítés veszélye. 

Tetőre telepített összefolyókat a tetőrétegcsoport összetételének megfelelő típusú szennyeződés- vagy 
kőanyagfelfogóval alakítjuk ki. A víz tetőhéjazatról oromfalas szerkezeten keresztüli elvezetése külső vízelvezető 
csővezetéken nem ajánlatos, mivel az télidőben befagyhat. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre egyéb lehetőség, a vízelvezetés a lefolyócsőre ráerősített PVC alapanyagú oldalas 
torkolat használatával oldható meg (Részletrajz 605S). Az oldalas torkolatot az alaprétegre mechanikus úton 
lerögzítjük, és a fóliával forrólevegős hegesztéssel összeerősítjük. A vízelvezetés ilyen módon történő megoldása 
elektromosan fűtött torkolat telepítésekor ajánlatos. 

5.2.6.6 Körkörös (cső) átmenetek 

5.2.6.6.1 Körkörös keresztmetszetű csövek átmenetei 

Minden rúdelemnél és csővezetéknél kialakított, tetősíkon keresztüli átvezetést megbízható módon lerögzítjük 
a tetőhéjazat tartószerkezetére. A lerögzítés módját a tervdokumentáció, a statikusi véleményezés és az átvezető 
elem gyártó általi javaslata vagy ajánlása határozza meg. 

Belső erőhatások kiküszöbölése érdekében, az átvezetés helyén a fóliát lerögzítjük legkevesebb 3 db rögzítő elemmel. 

Csőátvezetések kialakításához PVC-P átmenő téridomok (nyitott illetve zárt, 200 mm átmérőig), vagy FATRAFOL 804 
homogén fóliával kombinált karima alakú síkidomokat használunk. (képeken: FATRAFOL - Átvezetés kialakítása). 
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Az idom, vagy a fóliából kivágással alakított alakzat függőleges részének felső peremét rozsdamentes szalaggal be 
kell biztosítani és ki kell tömíteni rugalmasra száradó PU tömítőanyaggal (Részletrajz 606S, Részletrajz 608S). 

 

5.2.6.6.2 Nem körkörös keresztmetszetű átmenetek 

Az ilyen jellegű átvezetések (kémények, kilépő nyílások, tetőbevilágítók, légtechnikai aknák, tartószerkezetek, 
rúdelemek stb.) kialakításánál az átvezető rész anyaga és a szerkezet kialakítása szerint szükséges eljárni. 
Amennyiben lehetséges, a részletmegoldás egyszerűbb kidolgozása érdekében ajánlatos, hogy ezek az elemek a 
vízszigetelő réteg síkjában zárt profilt (négyzet, téglalap) alkossanak. A profil esetleges módosítása esetén, figyelembe 
kell venni a legfőbb alapelvek betartását, a felületi borítást a kapcsolódó tetőfelületek külső felülete fölé legkevesebb 
150 mm-rel vezetjük rá. Amennyiben a fémből vagy hővezető anyagból készült tartóelemek a tetőhéjazat teljes 
összetételén keresztülhaladnak (beltérből kültérbe), szükséges megfelelő építőipari műszaki intézkedéssel kizárni a 
vízpára felületükön bekövetkező lecsapódását, vagy az esetlegesen lecsapódott folyadék megbízható módon történő 
elvezetését. 
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Felületi borítás függőleges felületre vezetéssel történő befejezése az 5.2.6.1. fejezetben leírtak szerint lezáró léccel 
oldható meg, vagy vízálló anyag segítségével, vízhatlanul ráerősítjük az átvezető részre; keményített PVC alapanyagú 
átvezetéseknél a fólia közvetlenül ráhegeszthető az átvezető rész felületére; hegeszthetetlen PVC anyagok esetén 
eltömíteni PU tömítőanyaggal stb. 

Nem körkörös keresztmetszetű átvezetéseknél ajánljuk megfelelő épületmódosítási eljárással lehetőleg minél 
szabályosabb alakzatú átvezetés kialakítását, a felületi borítás rávezetésének legkisebb magasságának szintjéig. 
Kapcsolódó felületek felületi borítását szorosan az átvezetés mellett fejezzük be, és minden esetben - amennyiben 
azt szerkezeti kialakítása és egyéb szempontok megengedik - fóliabádog peremlerögzítő elemek segítségével az 
alapréteget képező szerkezeten, vagy az átvezető rész felületén rögzítéssel befejezni. Kisméretű átvezetések 
(négyzet vagy téglalap, kb. 150 x 150 mm méretig) kialakításához PVC-P átvezető idomok használhatók. 

5.2.6.7 Szellőzők beépítése 

Szellőzőket a tetősíkra olymódon helyezünk el, hogy szellőző kapacitásuk teljes mértékben ki legyen használva - 
tetősíkok tetőgerincein, befejező szerkezetek kerületén. Telepítésük megtervezésekor ajánlatos figyelembe venni 
a szellőzőnyílások esetleges hófúvás általi eltömődésének lehetőségét is. 

Meglévő hőszigetelés felújítása során, a szellőzők telepítési helyein a hőszigetelést eltávolítjuk egészen a felület alsó 
szintjéig, hogy a kültéri levegő minél nagyobb mértékben érintkezésben lehessen a bentmaradt víztartalmú anyaggal. 
Ilyen esetben a szellőzőket lerögzítjük 3 db lerögzítő elemmel. A hideg levegő és a nedvesség tetőszerkezetbe vagy 
kialakított termikus hidakba történő beáramlásának megakadályozása érdekében, egyidejűleg szükséges a keletkezett 
nyílást kitölteni megfelelő hőszigetelő anyaggal. Szellőzők beépítésének módja a Részletrajz 609S-on (új építkezés) 
és a Részletrajz 610S-on (felújítás hőszigeteléssel) látható. A rétegekben bentmaradt víztartalom kiszellőztetésének 
további választható lehetősége szellőzőturbina használata. Ennek az elemnek a kialakítási módja a körkörös 
keresztmetszetű csőátvezetések kialakításával megegyező. 



109. oldal                                 FATRAFOL-S                         Tetők vízszigetelése 
 
 

 
09/2021 

 

 

5.2.6.8 Tetőfelületek felosztása Novoplast idom segítségével 

Rézsútos vagy meredek tető felületi borításának megvalósításakor olykor műépítészeti oldalról előfordul, hogy 
esztétikai követelmények szerint a vízszigetelés megvalósítása, a korcolt fémlemezfedés küllemének megfelelő 
módon kerül kialakításra. Erre a célra PVC-P fólia esetén kihasználható a 1871. típusú ill. f. sz. 2291. jelölésű 
Novoplast idom. 

Az idomot a már kész takaró borításra alkalmazzuk. 2500 mm levágott hosszban szállítjuk. Az idomok felhegesztése 
kézi hegesztő apparátussal, vagy Herz Belton hegesztő automatával végezhető el. 

A csapadékvíz felületi borítás felületéről történő lefolyásának bebiztosítása érdekében, az 1871. típusú Novoplast 
idomot minden esetben a lejtési iránnyal megegyezően, vagy arra rézsútosan végezzük. A lehegesztett idom csak 
külalakjavító jellegű, nem alkalmas és semmi esetre sem használható két fóliasáv összeerősítésére, vagy hófogásra! 
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5.2.6.9 Épületdilatáció 

Az épületdilatáció tengelyében a rögzítési módtól és a sávok irányától függően a fólián dilatációs erők lépnek fel. 

Stabilizáló réteggel ellátott tető esetén, a dilatáció tengelyében a fólia semminemű megmunkálására nincs szükség. 
Az alapréteg bármilyen mozgásának ellensúlyozására szabadon lefektetett képlékeny fólia használatos (Részletrajz 
701S). 

Mechanikus úton lerögzített borítású tető esetén, a dilatáció bebiztosításához szükséges intézkedések a sávok 
irányához idomulnak. Amennyiben a sávok iránya a dilatáció tengelyével párhuzamos, a dilatáció tengelyében a fólia 
semminemű megmunkálására nincs szükség. A fólia - képlékenységének köszönhetően - lehetővé teszi az épület 
dilatációjában előforduló bármilyen várható mozgás felfogását (Részletrajz 702S). Hogyha a fóliasávok a dilatációs 
hézagokra merőlegesen vannak lehelyezve, a dilatáció tengelyében a lerögzített fóliát elvágjuk, majd 300-400 mm 
széles ráhegesztett homogén fóliacsíkkal átfedjük (Részletrajz 703S). Ugyanilyen eljárás alkalmazandó az alaprétegre 
ragasztott fólia esetén (Részletrajz 704S). 

5.2.7 Tetők felületének védelme mechanikus sérülés ellen 

Feltételezett funkcionális terhelésű tetőhéjazat szerkezetének a kivitelezés folyamán be kell biztosítani, hogy ne 
kerülhessen sor az egyes rétegek károsodására, vagy hogy ne menjen tönkre, illetve ne veszítsen a tervezetben 
megkívánt tulajdonságaiból. Amennyiben arra nem került már sor az építési tervezeten belül, a védelem módját 
a munkálatok megkezdését megelőzően szükséges javasolni és megtárgyalni. Megfelelő módszer pl. a tetőhéjazat 
kivitelezésének szakaszokra osztása, vagy a kész rétegek védelmének bebiztosítása a fő vízszigetelő réteg vagy 
rétegcsoport funkcionális réteg alá való beiktatásával, ami által csökken a felületi borítás mechanikus károsodásának 
veszélye. 

 

A tetőburkolat feltételezett fokozott mechanikus terhelésének helyein célszerű a vízszigetelő fóliát mechanikai sérülés 
ellen bebiztosítani például védő réteggel, fólia megduplázásával, merev sík anyag aláhelyezésével stb. Ezek az 
intézkedések többnyire növelik a tetőhéjazat ellenállóképességét tűz külső kihatásával szemben is (Részletrajz 214S). 
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Járható felület kialakítás esetén (teljes felületen, vagy csak gyalogosjárda-sávok gyanánt) megfelelő merevségű 
alapréteg kialakítható alátétekre lehelyezett nagyméretű betonlapokból (általában 400 x 400 x 40 mm) - ún. nyitottfugás 
burkolat. 

Járható gyalogosjárda-sávok kialakíthatók FATRAFOL 814 csúszásgátló réteggel ellátott fóliából is, amelyet a kerülete 
mentén forrólevegős módszerrel ráhegesztjük a kész takaró borításra. Ezek a sávok nem akadályozhatják az 
összegyülemlő csapadékvíz zavartalan elfolyását. 

5.2.8 Felső elválasztó réteg lehelyezése 

Amennyiben a vízszigetelő réteg nem képezi a tetőhéjazat színoldali rétegét, vagyis stabilizáló, védő- vagy funkcionális 
réteg kerül rá, vagy zöldtetős, esetleg fordított rétegrendű konstrukcióban készül, az egyes anyagokat szükséges teljes 
felületen elválasztó (védő) réteggel elválasztani. Az anyagok érintkezéséből származó mechanikus hatások 
csökkentéséhez rendszerint elegendő 300 g/m2 felületi tömegű nem szőtt textilanyag. Az egyes textilanyag-sávokat 
az összeerősítés teljes hosszában összehegesztjük. 

 

5.2.9 Tetőburkolat leterhelő rétegeinek lehelyezése 

A felületi borítás befejezését követő, bármilyen további tetőhéjazati réteg lehelyezésekor szükséges figyelembe 
venni a következőket: 

• Személyek és kisgépek mozgása 

• Stabilizáció szélhatással szemben 

• Tetőhéjazat lejtése 

• Leterhelő réteg stabilizációja (lejtés ≥ 6°) 

• Beültetett rétegcsoport fajtája 

• Tetőszerkezet megengedett terhelése. 

Leterhelő vagy funkcionális réteget bontható kialakításban ajánlatos megtervezni, hogy lehetséges legyen a fő 
vízszigetelő réteg, illetve az alatta található egyéb rétegek ellenőrzése vagy felújítása. 

5.2.10 Vízszigetelés sérüléseinek javítása 

 

    

 

Ha a szigetelő réteg elöregszik és/vagy helyi jellegű sérülés (mechanikus-, magas hőmérsékleti-, vagy vegyi kihatás) 
keletkezik, a sérült helyet megegyező típusú és vastagságú FATRAFOL fóliából, megfelelő nagyságban kivágott folttal 
javítjuk meg, amelyet kerületén forrólevegős módszerrel ráhegesztünk. Kisebb terjedelmű helyi jellegű sérülés esetén, 
előre gyártott PVC-P alapanyagú körkörös alakú foltot használunk. Négyzet vagy téglalap alakú foltok használata 
esetén, az alak sarkait lekerekítjük kb. 40 mm-es sugárban. A folt lehelyezését megelőzően, a javításra kerülő fóliát 
mindennemű szennyeződéstől alaposan megtisztítjuk (lemosni mosószeres vízzel, tiszta szesszel, vagy erre a 
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feladatra rendszeresített tisztító folyadékkal). Ha a fóliát nem sikerül teljesen megtisztítani, akkor (textil rátét nélküli 
fóliák esetén) előnyösebb a foltot a javított fólia alá becsúsztatni és a borítás tiszta visszoldalára ráhegeszteni.  

Ezzel a módszerrel a FATRAFOL fóliából kialakított csapadékvíz szigetelés könnyen és gyorsan, élettartamának teljes 
idején belül bármikor kijavítható. 
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6 MUNKABIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM, TŰZBIZTONSÁG 

6.1 Építés területére kiterjedő munkabiztonság és egészségvédelem 

A Cseh Köztársaságon belül, a munkabiztonságra és egészségvédelemre helyezett követelményeket szabályozó 
alapvető jogrendeletek közé sorolhatók a következők: 

309/2006 sz., a munkabiztonság és egészségvédelem további feltételeinek bebiztosításáról szóló törvénytári törvény, 

262/2006 sz., a munkatörvénykönyvről szóló törvénytári törvény, érvényben lévő hangzásának értelmében,  

101/2005 sz., a munkahelyekre és munkakörnyezetre helyezett részletes követelményekről szóló törvénytári 
Kormányrendelet, 

591/2006 sz., az építési területek munkabiztonságára és egészségvédelmére helyezett szűkített minimális 
követelményekről szóló törvénytári Kormányrendelet, 

361/2007 sz., a munkahelyi egészségvédelem feltételeit tárgyaló törvénytári Kormányrendelet, 

362/2005 sz., a magasból leesés, illetve mélybe zuhanás veszélyét rejtő munkahelyek munkabiztonságára és 
egészségvédelmére helyezett aprólékos követelmények szóló törvénytári Kormányrendelet. 

A kivitelező - tervezetének előkészítése és a munka megvalósítása során betartandó - általános kötelességeit 
a 309/2006 s. törvénytári törvény tárgyalja. 

Az építési területre, biztonságos üzemelésre, valamint a gépek, műszaki berendezések, készülékek, szerszámok 
használatával szemben támasztott követelmények bebiztosítását illetően, a 378/2001 sz. törvénytári Kormányrendelet 
előírásai az irányadóak. Az építési területek meghatározásait, valamint az építkezési munkálatok végzésének 
munkaszervezési és munkaeljárási követelményeit (pl. anyagraktározás, anyagmozgatás, földmunka, betonozás, 
telepítések stb.) az 591/2006 sz. törvénytári Kormányrendelet tartalmazza. 

A személyes munka- és védőeszközök biztosítását a 262/2006 sz., a munkatörvénykönyvről szóló törvénytári törvény 
tárgyalja, a személyes munka- és védőeszközökre helyezett aprólékos követelmények pedig a 495/2001 sz. 
törvénytári Kormányrendeletben találhatók. 
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6.2 Tűzbiztonság 

A 133/1985 sz., a tűzvédelemről szóló törvénytári törvény, a 186/2006 szóló törvénytári törvény hatályos hangzásának 
értelmében, a polgárok tűzvésszel szembeni hatékony élet-, egészség-, valamint tulajdonvédelméhez és természeti 
csapások, illetve rendkívüli események, vészhelyzetek során megkívánt elsősegélynyújtásához elengedhetetlen 
feltételek kialakításának alapvető jogszabálya. 

A 246/2001 sz., a tűzvédelmi megelőző intézkedésekről szóló törvénytári Rendelet a fentebb hivatkozott törvény 
végrehajtó előírása, és a tűzvédelmi biztonsági zónákon belüli alapvető fogalmak meghatározását tartalmazza. 

További döntő jelentőségű előírások az építkezések tűzvédelmi biztonságára helyezett konkrét követelményeket 
tárgyalják, illetve határozzák meg közelebbről, pl.: 

23/2008 sz. törvénytári Rendelet, érvényben lévő hangzásának értelmében, 

268/2011 sz., az építkezések tűzvédelmi műszaki feltételeiről szóló törvénytári törvény előírásai, 

102/2001 sz. szóló törvénytári törvény, 

59/1998 sz., az építőelemek biztonságára helyezett általános követelményekről szóló törvénytári törvény.  

6.3 Kivitelezési folyamat biztonsági kockázatai 

FATRAFOL-S rendszerű vízszigetelések megvalósításának során, építkezési területen folytatott 
munkatevékenységeknél, főképp magasban végzett munkánál, szükséges betartani a fentebb felsorolt biztonsági, 
higiéniai és tűzvédelmi előírásokat, azok érvényben lévő hangzásának értelmében. 

A használatos elektromos szerszámok (hegesztőapparátus, kézifúró stb.) csatlakoztatásának és üzemelésének 
összhangban kell lennie az érvényes előírásokkal, főképp a 378/2001 sz. szóló törvénytári Kormányrendelettel. 
A kéziszerszámok és berendezések csatlakoztató villamos vezetékeit az építkezés ill. munkavégzés helyein a gyártók 
utasításai szerint karban kell tartani, és az előírt határidőkben el kell végezni felülvizsgálatukat. 
Különös figyelmet szükséges szentelni a ragasztók és egyéb oldószertartalmú anyagok, illetve oldószerek stb. 
kezelésére. Általában gyúlékony, vagy maró hatású anyagokról van szó, amelyek kezelése megkívánja az előírt 
biztonsági intézkedések betartását. 

Zöldmezős építkezések túlnyomó többségének esetén, megkívánt a munkabiztonsági és egészségvédelmi 
kockázatok megelőzésére irányuló rendszer kidolgozása. Ez a dokumentáció általában az építési terület átvételéhez 
kiállított okmányanyag részét képezi. Az intézkedések betartását az illetékes építésvezető, nagyobb kiterjedésű 
akcióknál pedig a munkabiztonsági koordinátor ellenőrzi. 
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MINTA:  KOCKÁZATTÉNYEZŐK ÉS KOCKÁZATMEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK 

ÉPÍTKEZÉS:  

KIVITELEZŐ CÉG: Fatra, a.s., Napajedla, Třída Tomáše Bati 1541, PISZ 763 61, Cseh Köztársaság 

MUNKATEVÉKENYSÉG: Tetőhéjazat felületi borítása 

Hely Veszélyhelyzet Kockázat Intézkedések 
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Magasból leesés 

Mélybe zuhanás 
1 

Munkahely bebiztosítása (ellátása) általános 
védőeszközökkel (állványzat, védőkorlát, zuhanásfelfogó 
biztosítószerkezet stb. - 362/2005 sz. törvénytári Rendelet). 

Magasból leesést fékező személyes munka- és 
védőeszközök (EN 358 és EN 361 szerint). 

Alkalmazottak ismételten végzett oktatása munkabiztonsági 
és egészségvédelmi előírásokból, érvényes orvosi vizsgálat. 

Anyag nem megfelelő 
raktározásából, illetve 
mozgatásából eredő 
egészségkárosodás vagy 
életveszélyeztetés 

1 

Anyag olymódon történő raktározása és halmozása, hogy 
biztosítva legyen a stabilitás  

Alapréteg megengedett teherbíróképességét túllépni tilos. 

A dolgozó maximálisan 50 kg tömegű terhet mozgathat. 

Elbotlás 

Bokarándulás 

Ütközés és felakadás építési 
területen előforduló különböző 
akadályokon, kiemelkedő 
szerkezeteken  

1 

Útban álló akadályok eltávolítása 

Közlekedésre kijelölt folyosók, útvonalak biztonságos 
állapotának és akadálymentességének fenntartása 

Alkalmazottak részére szolgáló szállító útvonalak kialakítása 

Elcsúszás 

Ferde rálépés lépcsőfok élére 
1 

Vízszintes fekvésű útvonalak csúszásmentes felületének 
fenntartása 

Lépcsőkön megfelelő módon közlekedni 

Előírt munkavédelmi cipő viselése 

Késsel okozott vágás 

Vágóél elcsúszása, elpattanása  
kéz, láb, elülső testrész 
megvágása 

1 

Anyag vágása, darabolása során fokozott óvatossággal 
eljárni 

Kizárólag gyártótól származó eredeti vágószerszámokat, 
cserélhető vágóéleket használni 

Konkrét anyagdaraboláshoz gyártó által ajánlott típusú 
vágószerszámokat használni 

Érzéssel, a vágószerszám felesleges erőltetése nélkül 
dolgozni 

Személyes védőeszközöket használni – kevlar kesztyű 

Szem anyagtöredék, szilánk által 
okozott sérülése (anyag vésésekor, 
beton, illetve fém fúrásánál stb.) 

1 

Munkát biztonságos módszerrel végezni 

Sértetlen (sorjamentes, nem megrepedt) munkaeszközöket 
használni 

Szem és arc védelméhez megfelelő személyes 
védőeszközöket használni 

Munkavégző sérülése fellazult 
munkaeszköz, illetve szerszám 
alkotórésze által (kalapács, véső, 
fúró stb.) 

1 

Megfelelő munkaeljárás és segédeszköz megválasztása 

Szerszám lekötése szíjhoz, munkafelülethez 

Előírásos személyes védőeszközöket használni (sisak, 
védőszemüveg, kesztyű, munkacipő, munkaruha) 

Ruha ill. szabad ruhadarab 
feltekeredése forgó részre 
(leggyakrabban kézifúróra, 

1 

Megfelelő, testhezálló munkaruha, valamint fejfedő viselése, 
forgó szerszám közelében nem használni kesztyűt 

Munkára összpontosítani 
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sarokcsiszolóra, lerögzítő 
technikára stb.) 

Légutak, nyálkahártya ingerlése 
oldószerek, ásványi gyapot 
kezelése során 

1 

Biztonságos munkavégzés alapelveinek betartása 

Munkaruha és fejfedő viselése, légzésvédő és 
védőszemüveg használata 

Bebiztosítani a finom por elvezetését a dolgozó közeléből 

Zárt térségben végzett munka esetén elégséges 
szellőztetést biztosítani 

Villamos berendezést kiszolgáló 
személy villamos áram által okozott 
sérülése 

1 

Nem használni hibás, érvénytelen felülvizsgálati bizonylattal 
rendelkező szerszámot 

Karbantartani, hibátlan állapotban tartani a csatlakozó 
vezetékeket, elosztószekrényeket, csatlakozási pontokat, és 
azokat védeni az építkezésen folyó munkálatoknál 
lehetséges károsodással szemben 

Felvilágosítani minden alkalmazottat munkabiztonságot és 
munkautasításokat illetően – villamos szerszámok 
tájékoztatott személyek általi használata 

Bebiztosítani a készülékeket, illetve berendezéseket a gyártó 
által előírt megfelelő értékű biztosítékokkal 

Végtag zúzódása teher (pl. 
fóliatekercs, raklap) mozgatása 
közben 

1 

Kéz védelméhez személyes védőeszközöket használni, láb 
védelméhez biztonsági orrmerevítésű munkacipőt viselni 

Kiemelt figyelmet szentelni anyag merev alátétre történő 
lerakodására 

A legtöbb új építési projekthez írásos munkavédelmi kockázatmegelőzési rendszer szükséges. Az ilyen 
dokumentáció általában a telephely-átvételi dokumentumok részét képezi. A biztonsági óvintézkedések betartását a 

helyszíni felügyelők és a nagyobb építkezéseken a munkavédelmi koordinátorok ellenőrzik. 

6.4 Biztonság tető használata során 

A teljes tetőhéjazat állandósága a legrövidebb felújítási- illetve csereidőszakot kimutató szerkezeti elemek 
állandóságából adódik. Ezért a befejezett tetőhéjazat átadása során szükséges kijelölni a kiválasztott szerkezetek 
ellenőrzésének és felújításának határidejeit. Közhasználatnak kitett (parkosított, játszóteres, sportpályás stb.) 
tetőhéjazatok szerkezeti részeit és elemeit illetően, figyelembe kell venni egyes elemeken tett szándékos kártevés, 
vagy azok eltulajdonításának lehetőségét, és olyan intézkedéseket szükséges foganatosítani, amelyek minimálisra 
csökkentik az épületek védett térségeinek ilyen jellegű károsodását. 

Használati céljának megfelelően, a tetőhéjazatra biztonságos feljutást, karbantartást lehetővé kell tenni. Forgalommal 
terhelt tető esetén, a feljutás általában megoldásra kerül a tervdokumentációban. Egyéb jellegű tetők esetén, 
biztosítani szükséges a tetőhéjazaton elhelyezett műszaki berendezések ellenőrzése, karbantartása és felújítása 
céljából való hozzáférést.  
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Tetőkibúvók legkisebb javasolt méretei: 

• Feljáró – átjárható profil 600x1800 mm (forgalommal terhelt tető) 

• Feljáró – kibúvólyuk 600x1200 mm (forgalom nélküli tető) 

• Feljáró – nyílás 600x600 mm (forgalom nélküli tető) 

A tetőhéjazat, valamint valamennyi rajta elhelyezett berendezés ellenőrzésének, karbantartásának és felújításának 
céljából zuhanásgátló rendszert kell létrehozni. A zuhanásgátló rendszer helyettesíthető védőkorláttal, a ČSN 74 3305 
- Védőkorlátok cseh szabvány szerint. Az alkalmazottak tetőhéjazaton mozgásával kapcsolatos biztonsági 
utasításokat a tető üzemrendjébe kell foglalni, a változó klímafeltételek figyelembevételével. A tető üzemrendjében 
meg kell határozni a tájékoztatott személyek jegyzékét, akik számára engedélyezett a tetőre kilépés. 

A tetőn elhelyezett konkrét berendezésekhez vezető járható útvonalakat csúszásmentes felülettel kell ellátni. A járható 
réteg alatti anyagok minőségének szintén hosszúidejűleg ellen kell állnia a várható funkcionális terhelésnek. 

A tetőhéjazaton elhelyezett villámhárító szerelékek a járható útvonalakon nem képezhetnek akadályt, és az 
áthaladáshoz biztonságos átkelőket szükséges létesíteni. 

A tetőhéjazat kerületének szerkezeti megoldását olymódon kell megtervezni, hogy a peremen keresztül ne hullhasson 
le se szerkezeti rész, se tetőhéjazat-elem, se rajta elhelyezett berendezés. 
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7 FATRAFOL-S RENDSZEREN BELÜL VÉGZETT MUNKÁK ELLENŐRZÉSE 
ÉS ÁTVÉTELE 

7.1 Minőségellenőrzés 

A Fatra, a.s., Napajedla vízszigetelő fóliákat gyártó társaság a saját gyártási eljárások irányítási rendszerén belül 
kidolgozta és irányított módban felügyeli a „FATRAFOL vízszigetelő rendszerek ellenőrző kézikönyvet“, amely 
a tetőrétegek ellenőrzésének általános szabályait, továbbá a felelősségeket, valamint megvalósításuk módszertanát 
és az adatok feldolgozását határozza meg. 

1. Az alapréteget képező szerkezet kialakításának minőségét a páratechnikai réteg telepítését megelőzően 
ellenőrizni szükséges, főképp a fő felületi szerkezet és az átvezető- illetve kapcsolatos szerkezetek 
részletmegoldásainak kidolgozásának teljességét, továbbá az alkalmazástechnikai határidők betartását. 
A szennyeződéstől, anyagmaradékoktól, víztócsáktól, jégtől, hótól stb., mentes felület síkirányú 
egyenetlenségeit és lejtését, a tetőn elhelyezett gépészeti berendezések teljességét, a hozzátartozó 
csatlakozó csővezetékekkel együtt. Az alaprétegek átvételéről kiállított előírásos okmányt a kivitelező műszaki 
felügyelője bocsátja ki. 

2. A páratechnikai réteg ellenőrzése a tetőszerkezetbe megtörtént beépítése műszaki jellemzőinek és 
minőségének felülvizsgálatát jelenti. Az ellenőrzés tárgyát a réteg tömörsége, a kötések, a peremrészi 
összeerősítések, valamint a befejező és átvezető szerkezetek képezik. 

3. Hőszigetelő réteg esetén, ellenőrzésnek vetjük alá a hőszigetelés előírt minőségét, vastagságát, lejtését, 
lehelyezésének módját, a hézagok szélességét és kitöltését, a stabilizáló lapok alaprétegre mechanikus úton 
vagy ragasztással kialakított lerögzítését, továbbá a vízelvezető tetőtorkolatok, vagy az épületelemek 
eltorzulásait, a felület beépítést követő szilárdságát stb. 

4. A fő vízszigetelő réteg lehelyezését megelőzően ellenőrizni szükséges a kiszállított fólia minőségét, 
a jóváhagyott tervdokumentációval való egyezését - főképp típusát és vastagságát, a sávok egyenességét és 
felhullámosodását, valamint további szemrevételezéssel ellenőrizhető szempontot. 

5. Megvalósítás során ellenőrzésre kerül az alapréteg és elválasztó réteg megfelelő telepítése, amennyiben az 
előírt, a fóliabádog lerögzítő elemek beépítése, lerögzítése és dilatációja. Továbbá ellenőrzés tárgyát képezi 
a fóliasávok lehelyezésének módja, alakítása, hosszanti és keresztirányú átfedései, a rögzítősorok 
elhelyezése, a kiszállított lerögzítő elemek fajtája és minősége, a rögzítő elemek sávok szélétől mért távolsága 
és előírásos távköze, a hegesztés módja, a hegesztett kötések minősége és geometriája, a részletmegoldások 
kidolgozása, valamint a vízelvezető elemek. 

6. A tetőhéjazat egyes rétegeinek, a következő réteg lerakását megelőzően, a kivitelező műszaki felügyelője által 
bizonyítottan átvett állapotban kell lenniük. 

7. A folyamatos ellenőrzést a felületi borítás kivitelezőjének képviselője végzi. A felületi borítás egyes egységes 
részei összhangban vannak a szerződéses feltételekkel, és az átadási folyamaton belül ellenőrizve vannak 
a kivitelező műszaki szakembere, az építkezés képviselője, a kivitelező műszaki felügylője, esetleg további 
illetékes személyek által. Az átadási eljárás végeredményéről az építkezési naplóba bejegyzés kerül, vagy 
önálló jegyzőkönyv van kiállítva. 

8. Az átadás folyamata és a munka átvétele a hatályos 
törvényalkotás rendelkezéseit, a kivitelező 
követelményeit, valamint a szerződés feltételeit követi. 
Az átadási dokumentáció okmányanyagának - többek 
között az átadott munka minőségét igazoló okmányokon 
kívül – tartalmaznia kell az ún. „Tető üzemrendje“ 
előírást, valamint a tető egyes szerkezeti részei 
ellenőrzéseinek és felújításának határidejeit. Kiemelt 
fontosságú a vízelvezető elemek teljes 
működőképességének felújításával egybekötött 
szemrevételezéses ellenőrzések határidejeinek 
megállapítása. (A dokumentáció e részének 
kidolgozásához felhasználható a hatályos ČSN 73 
1901). A munka átadásáról és átvételéről átadási 
jegyzőkönyvet kell kiállítani, amelyben fel kell tüntetni 
valamennyi döntő jelentőségű tényt (szemmellátható 
hibák, befejezetlen munkák), a hiányosságok helyrehozási határidejeinek feltüntetésével. 
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7.2 Csapadékvíz szigetelés tömítettségének vizsgálatai 

Előfordulnak olyan esetek, amikor a tetők víz szigetelésének tömítettségét, vízhatlanságát bizonyítani szükséges egy 
átradás-átvétel során, erre pedig több eszköz áll rendelkezésünkre, és akár kombinálva is igénybevehetjük őket. 
A FATRAFOL-S rendszer esetében javasolt minden elkészült szigetelést az általános szemrevételezésen túl javasolt 
minden elkészült varratot varratvizsgáló tűvel is ellenőrizni. Ezen vizsgálat megtörténte után természetesen továbbra 
is lehetőségünk van a lentebb felsorolt vizsgálatok elvégzésére. 

A lentebb felsorolt ellenőrzési megoldások egyeztetése minden esetben szükséges az építettővel, annak 
képviselőjével, vagy az ellenőrző szervekkel. Ezen túl érdemes figyelembe venni az egyes megoldások költség 
vonzatát is. 

Minden elvégzett vizsgálatról műszaki dokumentációt kell megőrizni és vizsgálati jegyzőkönyvet kell kiállítani. 
A protokoll sablonok egyes tesztekhez közvetlenül a szabvány által előírtak, másokhoz saját protokollt is 
létrehozhatunk. Bizonyos típusú vizsgálatokat végző személyeknek erre a tevékenységre szakképzettséggel kell 
rendelkezniük a speciális előírások szerint. 

Az észlelt szivárgásokat általában jól láthatóan megjelölik, például jelölővel, majd a mértéknek megfelelően 
korrigálják. Kapilláris és helyi szivárgás kb. 15 mm átmérőig egy kör alakú folttal javítandó. Nagyobb szivárgás esetén, 
ahol a hegesztőfúvókát kellően be lehet illeszteni a membránok közé, a javítás ismételt hegesztéssel történik. 

 

7.2.1  Manuális vízhatlansági vizsgálat 

A vizsgálatot az úgynevezett “varrat vizsgálú tűvel” végzik és minden varrattípusnál megvalósítható. A FATRAFOL-S 
rendszerében ezt a vizsgálatot minden kézi hegesztő géppel készített varrat esetében el kell végezni. Szintén 
vizsgálni szükséges a T csatlakozásokat és véletlen szerűen az autommatákkal hegesztett varatokat. 

A varratokat csak a kihülést követően vizsgáljuk. A vizsgálathoz alkalmazott tű jellemzően az eszközkészlet része, 
amely a hegesztő berendezéhez tartozik. A tű hegye nem lehet éles, ellenben lekerekített vagy tompa igen. Apró 
nyomás mellett a tű hegye végig vezethető a varrat mentén, így felderíthetővé válik a megszakadt, vagy hiányos 
varrat. A vizsgálat során a varratra kifejtett erő vonatkozásában vegyük figyelembe annak racionális tűrőképességét. 
Enyhe nyomás mellett a megakadó tű jelemzően beázási veszélyt jelöl. 

FIGYELEM! A vizsgálatot minden esetben a varratbiztosító Z-01 folyadék felhordása előtt előtt szükséges elvégezni, 
ellenkező esetben a folyadék ellehetetleníti a hibák feltárását.  

7.2.2 Vízhatlansági vizsgálat vákuummal 

A vizsgálati módszer pontos leírását a ČSN EN 1593 szabvány tartalmazza. A módszer időigényes mivolta miatt, 
jellemzően nem alkalmas a teljes tetőfelület vizsgálatára, elsősorban a problémás területeket, T csatlakozásokat, 
sarkokat, áttöréseket stb. ellenőrizzük.  A vizsgálat elvégzéséhez vákuum pumpát és egy organikus üvegből készített 
búrát alkalmaznak, amely alkalmas a felsorolt geometriák ellenőrzésére.  

A vizsgáló folyadék (szappan oldat) felhordásra kerül a területre, ezt követően elhelyezzük a búrát és működésbe 
hozzuk a vákuum pumpát. Amennyiben a varrat hiányos, a rétegek közül kiszökik a levegő és buborékok jelennek 
meg a felületen. A vizsgálat képes a legapróbb kapilláris hibák feltárására is. 
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7.2.3  Árasztásos vizsgálat 

Ennek a vizsgálatnak az elve a ČSN 75 0905-ben leírt módszertan egy módozata. Ennek a módszernek az 
alkalmazását korlátozzák a tetőburkolat adott paraméterei, különös tekintettel a teherhordó szerkezet megengedett 
terhelésére, a maximális vízszint, ill. a tető területe. Általában a 100 m²-ig terjedő tetőfedéseket összefüggő felületként 
árasztják el, míg a nagyobb területeket ilyenkor csak részben, például a magaspontok között vagy más módon 
lehatárolt szakaszokban kezelik. A víz maximális magasságát építõmérnök javasolja, figyelembe véve a maximális 
tetőburkolati terhelést. 

A tető elárasztása után a vizsgálat javasolt időtartama 24-48 óra. Kimutatás céljából a vizet élelmiszer- vagy 
fluoreszkáló festékkel meg lehet festeni, de a festett víz színes nyomokat hagyhat a vízszigetelő membránon. 
A szivárgás enyhe jelei esetén nem lehet megkülönböztetni a színes vizet a színtelen víztől. 

Az árasztásos vizsgálat általában csak azt deríti ki, hogy a vízszigetelő bevonatban szivárgás van. A vízszigetelő 
membrán szivárgása a mennyezeten lévő foltban nyilvánul meg. Ha a tetőszerkezetben a vízszigetelő réteg alatt van 
még egy összefüggő vízzáró réteg (acél trapézlemezek, vasbeton födém, jól elkészített párazáró réteg stb.), akkor 
ezen a rétegen a víz lefolyik olyan helyre, ahol végül behatolhat a belső térbe. Így a mennyezetben látható szivárgás 
nem felel meg a vízszigetelő membrán kezdeti szivárgási helyének. 

Figyelembe kell venni, hogy a megfelelően beépített párazáró réteggel ellátott tetőburkolatba való szivárgás nem okoz 
vízszivárgást a belső térben, de a víz visszamarad a hőszigetelő rétegben. Ebben az esetben a hőszigetelés 
tulajdonságai sérülhetnek. A csapadékvíz szigetelésen keresztül történő szivárgás azonosításához ajánlatos az aljzat 
legalacsonyabb helyein (általában a lefolyóknál) szellőzőnyílásokat telepíteni az árvízpróba előtt. A szellőzőnyílás 
lehetővé teszi a nedvesség szabályozását az árasztásos teszt elvégzésekor. A vizsgálat végén a szellőzőnyílásokat 
eltávolítjuk, a nyílást hőszigeteléssel feltöltjük és a tetőburkolatot lezárjuk.  

Az árasztátsos vizsgálat hátránya a hibás értékelés veszélye. Ez olyan esetekben fordul elő, amikor a párazáró réteg 
megfelelően van elkészítve (általában bitumenes lemezből), és a szivárgások csak nagyon kicsik. Ebben az esetben 
a teszt negatív eredményt ad, de valójában a víz áthatol a vízszigetelő membránon, anélkül, hogy az ellenőrzési 
pontokon észlelhető lenne. 

7.2.4 Szikra teszt 

A szikrateszt elve a szivárgás észlelése a teszter elektródája és a földelt vezetőképes hordozó között. A tesztet egy 
nagyfeszültségű forrással és ecsettel vagy más elektródával ellátott eszközzel végezzük, amelyet a vízszigetelés 
felületén húznak át. A szivárgás helyén szikrát látunk, melyet a készülék hangjelzése kísér. 

A teszt csak vezetőképes aljzattal rendelkező tetőkön kivitelezhető. Bizonyos esetekben az építőanyagok 
természetes páratartalma is biztosíthatja a vezetőképességet. A szigetelő lemez alatt nem vezető hőszigetelő 
réteggel ellátott tetőkön (pl. EPS, PIR lapok, ásványgyapot), valamint száraz és meleg évszakban a vizsgálat 
eredménytelen vagy lehetetlen lehet. Az aljzat vezetőképességének javítása érdekében a vízszigetelő réteg alá 
vezetőképes membránokat vagy elválasztó szöveteket helyeznek el, amelyek lehetővé teszik a hatékony 
szikravizsgálat elvégzését. 

 A hézagok hibáinál a szikra a membránok átfedésének nagyságától és az adott helyen lévő nedvességtől függ. 
A szikrateszt egyszerűsége és gyorsasága miatt népszerű. Alapvető korlátja a vezetőképes hordozó jelenléte. 
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7.2.5 Hibakeresés ellenással 

Az ellenállásos hibakeresés egy roncsolásmentes módszer, amely az elektromos ellenállás vízszigetelő lemez alatti 
mérésén alapul. Ez a módszer úgynevezett impedancia-higrométereket használ. A módszer nem közvetlenül 
alkalmazható a fedés tömítettségének egyértelmű bemutatására, de lehetővé teszi a tető részletes 
nedvességtérképének elkészítését. Az alaprajzra való felhordás után a mért értékekkel együtt lehetővé teszi 
a vízszigetelő fólia alatt a környezetnél nedvesebb helyek meghatározását. Ez lehetővé teszi a lehetséges 
szivárgások közelítő feltárását és egyben a hőszigetelő réteg állapotának diagnosztizálását. A módszert a tetőburkolat 
átfogó diagnosztikájára használják. 

7.2.6 Füst próba 

A füstvizsgálat elve, hogy a vízszigetelő fólia alá színes, nem veszélyes füstöt fújnak be a vízszigetelésbe vágott 
lyukon keresztül. A szivárgásban vagy a hibás kötés helyén füst távozik a membrán fölé, és vizuálisan észlelhető. 

A teszt különösen alkalmas részletek körüli szivárgások kimutatására és a szomszédos szerkezetek 
vízszigetelésének vége mentén. Ennek a vizsgálatnak az a hátránya, hogy lyukat kell vágni a membránon, amelyen 
keresztül füstöt fújnak a membrán alá. Ez a teszt általában csak a vízszigetelő bevonat nagyobb szivárgását tárja fel, 
ezért ez inkább olyan teszt, amelyet általában más szivárgásérzékelő módszerekkel kombinálnak. 

 

7.2.7 Két rétegű rendszer ellenőrzése nyomás alá helyezéssel 

A kétrétegű rendszer nyomás alatti vizsgálata a folyamatban lévő munka különböző szakaszaiban az ellenőrzési 
tevékenység része. A teljes szektorok, amelyekben a levegőt kiszívják, meghatározott negatív nyomás jön létre, és 
meghatározott ideig figyelik, hogy a negatív nyomás a meghatározott érték alá csökken-e. Ha a vákuum megszűnik, 
a szektor szivárgóként van megjelölve, a szivárgást a fenti módszerek valamelyikével kell megtalálni. 
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8 SZIGETELŐ MUNKACSOPORT KÉPESÍTÉSE ÉS FELSZERELÉSE 

8.1 Szakképesítés 

FATRAFOL-S vízszigetelő rendszert kivitelező, szakképzettséggel rendelkező profi dolgozóknak – szigetelőknek 
tevékenységükhöz bizonyítottan képzettséggel kell rendelkezniük. Az újabb kivitelező cégek rendszeres, illetve 
soronkívüli oktatását a Fatra, a.s., Napajedla társaság speciális munkahelye, az Izolációs Stúdió biztosítja, és 
a kétnapos oktatás elvégzését követően „FATRAFOL vízszigetelő fóliák telepítéséhez megkövetelt szakképesítésről 
szóló bizonylatot“ állít ki. A kiállított bizonylat érvényességi ideje 5 év. Az állandó jelleggel fenntartható fejlődési 
programmal összhangban, a Fatra, a.s., Napajedla társaság termékfejlesztésre, csúcstechnológiákra, valamint 
jogalkotási módosításokra fókuszáló oktatásokat szervez. Ezek az oktatások többek között lehetővé teszik műszaki 
információk kölcsönös megosztását, továbbá a kivitelező cégek szakosításának fokozását. 

A szigetelő munkacsoport vezetőjének ajánlott kötelessége a FATRAFOL vízszigetelő fóliák telepítéséhez 
megkövetelt szakképesítésről szóló bizonylat másolatát kérésre felmutatni. A Fatra, a.s. Napajedla fóliákat gyártó 
társaság ezzel a bizonylattal garantálja, hogy a dolgozók tanfolyamon vettek részt és hogy az azon feltüntetett 
tevékenységek végzéséhez megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek. Bizonylattal nem rendelkező egyének a 
munkacsoporton belül csak segédmunkás beosztásban dolgozhatnak. 

A bizonylat nem helyettesíti a szakosított hivatásra képesítő előkészítést (pl. szigetelő szakos képesített oklevél), és 
birtokában nem lehetséges szigetelő ágazati tevékenységre szóló iparengedély kiváltása sem. 

8.2 Munkacsoport felszerelése 

8.2.1 Elektromos készülékek 

• Forrólevegős hegesztőapparátus 40 mm és 
20 mm széles résfúvókával (ajánlott típusok: 
LEISTER TRIAC S, TRIAC PID, TRIAC AT, 
HERZ – Rion) 

• Forrólevegős gördülő hegesztő automata 
(ajánlott típusok: LEISTER VARIMAT, HERZ – 
Laron, stb.) 

• Kézi ütvefúró, fúrókészlettel betonba és egyéb 
anyagokba 

• Vízelszívó 

• Vákuumszivattyú és burkok tömítés vákumos 
vizsgálatához 

• Akkus csavarhúzó 

• Sarokcsiszoló, fémvágó lappal 

• Egyéb elektromos szerszámok és berendezések 
(lerögzítő automata, adagoló pisztoly 
tömítőanyaghoz illetve PU ragasztóhoz stb.) 

• Hosszabbító kábel 
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8.2.2 Szerszámok, segédeszközök 

• Vonóerőmérő 

• Szintező készülék 

• Öncsévélő mérőszalag 

• Acélvonalzó 

• Hőmérő 

• Zsírkréta 

• Ácsceruza 

• Füles kés 

• Olló 

• Alátét fólia alá, vágáshoz 

• Gumi- és teflonhenger 

• Döngölőhenger (fólia alaprétegre történő 
ragasztása esetén) 

• Feszítőhüvelyeket beütő sulyok (4÷5 mm 
belső átmérőjű, kb. 150 mm hosszú 
acélcső) 

• Kalapács 

• Nittelő fogó 

• Kézi adagoló pisztoly, kartus kiszerelésű 
tömítőanyaghoz 

• Kombinált fogó 

• Próbaár, hegesztések teszteléséhez 

• Lyukasztó készlet 

• Kifolyócsöves PE flakonok 

• Acél hidegvágó 

• Tisztítórongyok 

• Csavarhúzók (lapos, kereszthornyú) 

• Gumispatula, fólia felületének 
letisztításához 

• Vasfűrész 

• Mechanikus szivacs, víztócsák 
felitatásához 

• Kézi bádogvágó olló 

• PE zsákok, hulladéknak 

• Sárgaréz kefe, résfúvóka tisztításához 

• Seprű 

• Spatula, tömítőanyaghoz 

• Szemetes lapát 
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8.2.3 Kéziszerszám alapkészlet – szerelőtáska 

 

 

Alapvető védőeszközök: 

• Munkaruha 

• Munkavédelmi cipő - puhatalpú, merevített orrú (téli / nyári) 

• Védőkesztyű - krómcserzéses bőrből 

• Védőszemüveg, vagy arcpajzs 

• Térdvédők 

• Sildes sapka 

• Napszemüveg - UV védő réteges 

• Zajvédő 

• Légzésvédő (kihagyható) 
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9 HIVATKOZOTT SZABVÁNYOK JEGYZÉKE 

Szabvány Megnevezés (magyarul) Megnevezés (angolul) 

ČSN 73 0540-2 Épületek hővédelme - 2. rész: Követelmények 
Thermal protection of buildings - Part 2: 
Requirements 

ČSN P 73 0606 
Épületek vízszigetelése - Takaró vízszigetelés 
- Alapfogalmak 

Waterproofing of buildings - Continuous sheet 
water proofing - Basic provisions 

ČSN 73 1901-1 Tetők tervezése - Alapfogalmak Designing of roofs -- Part 1: Basic provisions 

ČSN 73 1901-3 
Tetők tervezése – Rugalmas lemezekből 
készült tető szigetelések 

Designing of roofs - Part 3: Roofs with 
waterproofing from flexible sheets 

ČSN 73 3610 Bádogos szerkezetek tervezése Design of sheet metal constructions 

ČSN 74 3305 Védőkorlátok Protective railings 

ČSN 74 4505 Padlók – Közös rendelkezések Floors – Common Regulations 

ČSN 75 0905 
Vízgazdasági- és szennyvíztartályok tömítések 
vizsgálata 

Water supply and sewerage tanks. Testing of 
water-tightness 

ČSN EN 1090-4 

Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése. 4. 
rész: Műszaki követelmények hidegen alakított 
szerkezeti acélelemekre és hidegen alakított 
szerkezetekre tető-, mennyezet-, padló- és fali 
alkalmazásokhoz 

Execution of steel structures and aluminium 
structures - Part 4: Technical requirements for 
cold-formed structural steel elements and cold-
formed structures for roof, ceiling, floor and 
wall applications 

EN 13956 
Hajlékony vízszigetelő lemezek. Műanyag és 
gumilemezek tetők vízszigetelésére. 
Fogalommeghatározások és jellemzők 

Flexible sheet for waterproofing - Plastic and 
rubber sheets for roof waterproofing - 
Definitions and characteristics 

EN 13984 
Hajlékony vízszigetelő lemezek. Párafékező, 
párafékező műanyag és gumilemezek. 
Fogalommeghatározások és jellemzők 

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and 
rubber vapour control layers - Definitions and 
characteristics 

EN 13970 
Hajlékony lemezek vízszigeteléshez - 
Bitumenes páratechnikai rétegek - 
Meghatározások és jellemzők 

Flexible sheets for waterproofing - Bitumen 
water vapour control layers - Definitions and 
characteristics 

EN 14783 

Teljes felületen alátámasztott fémlemez és 
lemezcsík tetőfedésre, külső borításra és belső 
burkolásra. Termékjellemzők és 
követelmények 

Fully supported metal sheet and strip for 
roofing, external cladding and internal lining - 
Product specification and requirements 

EN 1593 
Roncsolásmentes vizsgálat. 
Tömörségvizsgálat. Buborékemissziós 
módszerek 

Non-destructive testing - Leak testing - Bubble 
emission techniques 

ČSN EN 1991-1-1 
Eurocode 1: és tartószerkezeteket érő hatások. 
1-1. rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly 
és az épületek hasznos terhei 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: 
General actions - Densities, self-weight, 
imposed loads for buildings 

ČSN EN 1991-1-3 
Eurocode 1: és tartószerkezeteket érő hatások. 
1-3. rész: Általános hatások. Hóteher 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: 
General actions - Snow loads 

ČSN EN 1991-1-4 
Eurocode 1: és tartószerkezeteket érő hatások. 
1-4. rész: Általános hatások. Szélhatás 

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: 
General actions - Wind loads 

EN 358 

Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez 
és magasból való lezuhanás megelőzésére. 
Övek és munkahelyzet beállítására, fékezésre 
és rögzítésre 

Personal protective equipment for work 
positioning and prevention of falls from a height 
- Belts and lanyards for work positioning or 
restraint 

EN 361 
Személyi védőeszköz magasból való 
lezuhanás megelőzésére. Teljes 
testhevederzet 

Personal protective equipment against falls 
from a height - Full body harnesses 

EN ISO 14001 
Környezetközpontú irányítási rendszerek. 
Követelmények alkalmazási útmutatóval 

Environmental management systems - 
Requirements with guidance for use 

EN ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények Quality management systems - Requirements 

ČSN 73 0202 
Építkezések geometriájának pontossága -
Alapfogalmak 

Geometric accuracy in building. General 
requirement 
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ČSN EN ISO 6946 
Épületszerkezetek és épületelemek. 
Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás. 
Számítási módszerek 

Building components and building elements - 
Thermal resistance and thermal transmittance - 
Calculation methods 

ČSN EN 12056-3 
Gravitációs vízelvezető rendszerek épületen 
belül. 3. rész: Csapadékvíz-elvezetés, 
kialakítás és számítás 

Gravity drainage systems inside buildings - 
Part 3: Roof drainage, layout and calculation 

EAD 030351-00-
0402 

Mechanikusan rögzített flexibilis 
tetővízszigetelő lemezek rendszere 

System of mechanically fastened flexible roof 
waterproofing sheets 
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10 Szerkezeti kialakítások jellemző részletmegoldásai 

10.1 Részletmegoldások áttekintése 

10.1.1 FATRAFOL fóliák egymás közti és egysoros lerögzítő elemekkel történő 
összeerősítései 

Részletrajz 201 S: FATRAFOL fólia összeerősítése sávok átfedéseinél, lerögzítés nélkül, hosszanti irányban 
folytatódó sávok 

Részletrajz 202 S: FATRAFOL fólia összeerősítése, folytatólagos sávok, alapanyagra ragasztva 

Részletrajz 203 S: FATRAFOL fólia összeerősítése, folytatólagos sávok, alapanyagra rögzítve 

Részletrajz 204 S: FATRAFOL 807 fólia összeerősítése, hosszirányú (oldalas) 

Részletrajz 205 S: FATRAFOL 807, 807/V és 807/G fólia összeerősítése, keresztirányú (homlokoldali), rátétezéssel, 
ragasztással 

Részletrajz 206a S: FATRAFOL 814 fólia összeerősítése, alaprétegre lerögzítve 

Részletrajz 206b S: FATRAFOL 814 fólia összeerősítése, fólia alapréteg ragasztás kihasználásával 

Részletrajz 207 S: FATRAFOL fólia összeerősítése, fóliabádog peremlerögzítőkkel 

Részletrajz 208 S: FATRAFOL 807, 807/V és 807/G fólia  összeerősítése, fóliabádog peremlerögzítőkkel 

Részletrajz 209 S: FATRAFOL fólia összeerősítése, tetőhajlatban fóliabádog egysoros peremlerögzítőkkel 

Részletrajz 210 S: FATRAFOL fólia alakítása - utólagos egypontos lerögzítés 

Részletrajz 211 S: Sarkok utólagos tömítése téridommal 

Részletrajz 212 S: Sarkok utólagos tömítése téridommal 

Részletrajz 213 S: FATRAFOL fólia lerögzítése, sáv közepével, átfedéssel 

Részletrajz 214 S: Tetőhéjazat kiszolgáló terei 

10.1.2 Borítás befejezése függőleges falon 

Részletrajz 301 S: FATRAFOL fólia befejezése falon 

Részletrajz 302 S: FATRAFOL fólia befejezése falon, takaróléccel 

Részletrajz 303 S: FATRAFOL fólia befejezése hőszigetelt falon 

Részletrajz 304 S: FATRAFOL 814 fólia befejezése - 1. variáns 

Részletrajz 305 S: FATRAFOL 814 fólia befejezése - 2. variáns 

10.1.3 Függőleges szigetelés átmenete vízszintesbe 

Részletrajz 400 S:    FATRAFOL szigetelés átvezetése horizontálisból, vertikális szerkezetre 

Részletrajz 401 S: FATRAFOL vízszintes szigetelés átmenete függőlegesbe, fal (oromfal) tövénél - hőszigetelés 
nélküli tetőhéjazat 

Részletrajz 402 S: FATRAFOL vízszintes szigetelés átmenete függőlegesbe - szokásos összetételű tető, trapéz alakú 
acéllemezen 

Részletrajz 403 S: FATRAFOL vízszintes szigetelés átmenete függőlegesbe - takaró szigetelés felújítása 

Részletrajz 404 S: FATRAFOL vízszintes szigetelés átmenete függőlegesbe - szokásos összetételű tető 

Részletrajz 405 S: FATRAFOL vízszintes szigetelés átmenete függőlegesbe - alátétekre lehelyezett kövezetes tető 

Részletrajz 406 S: FATRAFOL vízszintes szigetelés átmenete függőlegesbe - szokásos összetételű tető, mosott 
folyami kaviccsal leterhelve 

Részletrajz 407 S: FATRAFOL vízszintes fólia átmenete függőlegesbe - inverz tető 

Részletrajz 408 aS: FATRAFOL vízszintes szigetelés átmenete függőlegesbe – beültetett tető 
Részletrajz 408 bS:  FATRAFOL szigetelés átvezetése horizontálisból, vertikális szerkezetre – szigetelt attika lezárása    
                                 egyéb bádogos fedéssel 
Részletrajz 408 cS:  FATRAFOL szigetelés átvezetése horizontálisból, vertikális szerkezetre – szigetelés lezárása 

cseppentő profillal  
Részletrajz 408 dS:  FATRAFOL szigetelés átvezetése horizontálisból, vertikális szerkezetre – szigetelés lezárása  
                                 vízorros profillal 
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Részletrajz 409: Meglévő aszfaltborítás rávezetése Fatrafol fóliára, utólagos hőszigeteléssel 

Részletrajz 410: FATRAFOL vízszintes szigetelés átmenete függőlegesbe - „L“ idom lerögzítése szendvics panelbe, 
és fólia sávok oromfallal párhuzamosan vezetve 

Részletrajz 411S:     Átmenet képzés bitumenes lemez és FATRAFOL vízszigetelés között Triflex szigeteléssel 
Részletrajz 412S:     FATRAFOL szigetelés átvezetése horizontálisból, vertikális szerkezetre (faltőben) kiegészítő EPS 

szigeteléssel  

Részletrajz 413S:     FATRAFOL szigetelés lezárása ajtónyílásban 

10.1.4 Oromfal kialakítása és borítás befejezése tetővel egy síkban  

Részletrajz 501 S: Oromfal kialakítása fóliabádog ablakpárkányból 

Részletrajz 502 S: Oromfal kialakítása szendvics panelből 

Részletrajz 503 S: FATRAFOL fólia befejezése fóliabádog ablakpárkánnyal, tetővel egy síkban 

Részletrajz 504 S: FATRAFOL fólia befejezése ablakpárkánnyal, léccel határolt leterhelő kavicsréteg 

Részletrajz 505 S: FATRAFOL fólia befejezése szélfogó léccel 

Részletrajz 506 S: FATRAFOL fólia befejezése szélfogó léccel, letett ETICS kialakításban 

Részletrajz 507 S: FATRAFOL fólia befejezése fóliabádog szélfogó léccel 

Részletrajz 508 S: FATRAFOL fólia befejezése fóliabádog szélfogó ablakpárkánnyal 

Részletrajz 509 S: Műanyag bevonatú acéllemezből készült bádogos elem dilatációs hézagának átfedése 

Részletrajz 510 S: FATRAFOL fólia lerögzítése 600-1200 mm magas oromfalon - 1. variáció 

Részletrajz 511 S: FATRAFOL fólia lerögzítése 600-1200 mm magas oromfalon - 2. variáció 

Részletrajz 512 S: FATRAFOL fólia lerögzítése 600-1200 mm magas oromfalon - 3. variáció 

Részletrajz 513 S: FATRAFOL fólia lerögzítése 600-1200 mm magas oromfalon - 4. variáció 

Részletrajz 514 S:    FATRAFOL szigetelés lezárása nem rendszer szerinti bádogos vízorr képzéssel  

10.1.5 Tetőcsatornák, torkolatok, átvezetések kialakítása 

Részletrajz 601 S: FATRAFOL fóliából kialakított tetőközi csatorna kialakítása, hőszigeteléssel 

Részletrajz 602 S: FATRAFOL fóliából kialakított meglévő oromfal csatorna kialakítása, utólagos hőszigeteléssel 

Részletrajz 603 S:    FATRAFOL szigetelés csatlakoztatása PVC összefolyóhoz – leterhelt rögzítés trapéz lemezen 

Részletrajz 604 S: FATRAFOL fólia rögzítése kétfokozatú tető torkolatra 

Részletrajz 605 S: FATRAFOL fólia rögzítése oldalirányú víznyelő aknára 

Részletrajz 606 S: Korlátoszlop kialakítása FATRAFOL fóliával 

Részletrajz 607a S: Csőátmenet kialakítása hőszigeteléssel 

Részletrajz 607b S: Csőátmenet kialakítása hőszigeteléssel 

Részletrajz 608 S: Csőátmenet kialakítása hőszigetelés nélkül 

Részletrajz 609 S: Szellőző kivezetés hőszigetelt tetőn 

Részletrajz 610 S: Szellőző kivezetés hőszigetelt tetőn, tető eredeti összetétele meghagyva 

10.1.6 Épület dilatáció 

Részletrajz 701 S: Tető dilatációs hézagának részletrajza, stabilizáló réteggel 

Részletrajz 702 S: Lerögzített tető dilatációs hézagának részletrajza, és szalagok és hézaggal párhuzamosan 
vezetve 

Részletrajz 703 S: Ragasztott tető dilatációs hézagának részletrajza 

Részletrajz 704 S: Ragasztott tető dilatációs hézagának részletrajza 

Részletrajz 705 S:    Tágulási hézag attikán – 1. alternativa  

Részletrajz 706 S:    Tágulási hézag attikán – 2. alternativa 
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10.2 Vázlatos részletrajzok 

Az alább következő rajzokon jellemző részletmegoldások vannak felvázolva. A fóliák alaprétegre történő lerögzítésének 
módja a metszeteken csak érzékeltetésként szerepel, a rögzítő elemek típusát és lehelyezési gyakoriságát minden 
esetben a fentebb leírt szerkezeti alapelvekkel összhangban kell megállapítani. 
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