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STANDARD STRIP/20 ÉS STORM KING125 ZSINDEL YEK 
ALKALMA ZÁSTECHNIKA I ÚTMUTATÓJA 
ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK: 
A bitumenes zsindelyek 18.5-45 hajlasszög ű  hidegtetök fedésere alkalmazhatók. ha a fedés aljzata egyenes szélü 
deszkázat, melyre nem korhadó betétes (min. 1300 g/mi bitumentartalmú) bitumenes lemezböl alátétfedést készitetlek, 

szegezett rögzítéssel. Ennél alacsonyabb, 9,5-18,5" közötti hajlasszbg ű  hidegtetökön akkor alkalmazhatók, ha az aljzatra 

teljes felületében ragasztott, nem korhadó betétes, modfikált (min. 3200 g!nY bitimentartalmú) hitumemes lemezb ő l alátét 

fedést készítenek és a csomopontokat különös gordságga ak:tjk .‚:. 	 aiacsonyahb hajlássziigü tetbícluleten nem 

alkalmazhatók. 45"-ná1 meredekebb hajlásszög ű  tetö felüiteken. max. 90-ig akkor alkalmazhatók, ha a bernetszesekkel 
kialakított részek rögzítését bitumenes hidegragasztóval vagy melegitéssel es ranyomassal oldják meg. valamint a 
felhaszriálandá szegek számát növelik. Afedés 1" (2,54 mm) vastagságu egyenes szelü. 6"-nál (15.24 mm) nem széiesebh, 

egszar-az, deszkázatból álló aljzatra készíthető , vagy a bitumenes zsiridelyek gyártója által elfogadott egyéb, szegezhet ő  
aljzatra. Az aljzat alatti légtér minden alapterüleli 150 m'-ére 1 m' szabad szell őztetö feluletet kell biztositan:. 
CSOMAG O LAS: 
Minden csomag 3.1 m 7  tető felület lefedésére alkalmas zsindelyt tartalmaz. 
TÁROLÁS: 
A csomagokat sík, egyenletes felületen tároljuk úgy, hogy az egymásra rakott csomagok magassága ne haladja meg az 1,2 
métert. A csomagokat lehet ő leg napfényt ő l, h ő tő l ás viztöl védett liely..r. lárolijk Kültén tárolás esetén ügyeliink rá hogy a 
csomagok a föld felszinénél magasabb helyen legyenek (p1. raklapon) és le legyenek takarva valamilyen vizhatlan anyaggal 
(p1. fólia, vízhatlan ponyva stb.), a szellözés biztosítása mellett. Meleg id ő ben a zsiridelvt árnyékos helyen tároljuk! 
FONTOS BIZTONSAGI TANACSOK: 
Miel őtt hozzákezdene a tető fedö munkálatokhoz, kérjuk figyelmesen olvassa cl ezt az ismertetöt. 
Az alábbi biztonsági tanácsokat a balesetek elkerülése érdekében kérjük vegyék figyelembe 
1. Ellenörizzük, hogy a létránkori nincs-e hiányzó, repedt, vagy elkurhudt lépcsófok. 
2. Helyezzük a létrát szilárd talajra vagy alakitsunk ki egy ilyen hyet. 
3. Rogzitsük a létra alsó és fels ő  részét a csúszás elkeru!ese érdekeben 
4. Biztosítsunk egy kapaszkodát a létra ás a tetö közitti ' 'nkndes tttcriságossá tálokrc. 

5. Csak megfelel ő  idöjárási körülmények között dolg z:nkfHai.-;sziik cIa tetöfedést. ha esik a hb. az  cső . ha jegeS a tető  
és ha erős szél fiij. 
6. A legideálisabb, ha at idö meleg, szraz ás sze :rit€-5 Viseljünk kzlaoet. hosszi'iiiiá :riqet s hosszu nadrágöt, ha s:t a 

nap. 

7. Ha a tetőn dolgozunk mindig gumitalpú cip ő t visel;unk, igy elkerulhetuk a megcsúszást. Gyözödjunk meg róla, hogy a tet ő  
nem nedves, vagy fagyott. 
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ANYAGSZÜKSÉGLET: 
A zsindelyek négyzetméterberi kerülnek eladásra 	etö felijletet megkapjuk riégyzetmélerben, ha a tetösikok hosszát 
megszorozzuk a szélességükkel és összeadjuk a feliileteket. A kiszámított összfelülethez plusz 12%-ot adjunk hozzá. Igy 
kapjuk meg azt a zsindely szükségletet, amely a vesztoségek fndezésére szolgál: kezdöcsik, a gerinc elemek kialakitása ás a 
vágási hulladék. 
DESZKAZAT KIALAKITASA: 
A tető  teherhordó szerkezetének (szelemenek, szarufák) mcgfelelö kialakítása az építész vagy statikus tervez ő  feladata. A 
bitumenes zsindely a tető  teljes felületén folyamatos alátárnasztást igeiiyel. A bit umenes zsindely aljzata készulhet 2,54 mm 
vastagságú egyenes szélü, 1524 n'iio-il nem sziishb. lé(js7 -ára/ des7kázatbo1 vagy a gyártó által e fogadott egyéb 
szegezhető  aljzatra. Az aljzat feleljen meg a héazatro hah erhekse,knck. Két deszka közötti fogasság maximuma 3 mm, és 
a hézag nem haladhatja meg az 5 mm-t. Az aljzatot gomba- ás rovarkár ellen taanyagvédelemmel kell ellátni. Tetötérbeépités 
esetén égéskéslltetö kezelés is szükséges. 


