SZELLOZES BIZTOSITÁSA:
ik csokkentose
:ulja i héjaalok nedvesség lal
A uszkázal alatti légtér szell ő ZtCtcSet teveellefl kell kialakítani. A SZC Ö
az elszállított para által, a héjazat hömérsékleténel< csökkentése nyári felmeigedés eseten és az egyenletes hömrséklet hizosimsa
a tetö felületen az eresz környéki jégképzods elkerülése céljából. A beszelloz ő nyílásokat az eresz mentén. a kiszeHöZO nyilásokat a
UI
gerinc kö7oiébefl pontszellózokkel vagy mán 3 gurincen gerincszuIIö7.ivtd kot biztosítani igy, hogy a be- ás k,s7e11ö7ési
k!sLeoZQ nvlasokat a totöklület-ii ci be kell tervezni. Az aiJzat alatti
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égter minden alapteruleti 1rn-ére 66 cm szabad szellöztet ő feluletet kell hz!ositani.
BITUMENES HIDEGRAGASZTO:
A csoropontokiiI, a :sir:dely ás szegly találkozásoknái bitumenes hidegragasztót kell alkalmazni. A kiipelemek jobb tapadása
n
erLekebun culszerö a;-olernek két í<zélán végighaladó bit,irncrms hiauqragiZt3 csíkot használni A bitum enes h,eqrgas7Tót
kitryoiio pisztollyal vagy spatulával vigyk fel a feli3ere. A tol sok ragaszui iinsználata káros. ezt kerüljiik el.
SZEGEK:
ly;.r iosszisgU
A .)'iirerie zndelyek rögzítését koíroziávédeienirne ollatott. rsvlges 3 mm száratmerol ű ás 10 mm fe tmuii
fedeemez szeggel kell készileni, amely a deszka alza:ba mm. 19 í:irn-z hiár. A zsinhelykapocs nem alkalmazható. 45 hajlasszog
..Ic szeggel kel iog::ere es a bernetszésekkel kialaktott részek mogziteset
elett tetók esatén a harrnas tagolésú zsinuely ijak:i
r:inyorriassal
kell hiZlOiT3i.
bitumenes hidcgragasztóvEil vagy melegitéssel
Szogelési útmutató:
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Figyelem' le m.ssuk a szeg fejét a zsincely ariyagába! Aszenet iiimdi egyenesen ussuk be úgy, hogy a feje teies egeszeber'
kivagásiól. Soha ne szegeijünk 3
7 Örenpa( ik nl ósuk rio kh 15 mm-re 3
máfeküdjori a sIndelyf ölctée A szeqiket
A nagyon rniuek tetókon (45 fok telel:; használjunk 6
ragasztócsikba illetve fölé, mert az gútolhata 3 zsiiiduiylapck osze ipad3SU'i.
szeget ás eny 20 mm nagyságú bfurnet.s ndeqragasZÖ pottyot tegyunk a apok ala llsd. abraj. A ragasztó pottyöt annyira helyezzuk
k a 1a3 aei.
lap aljáhoi kcze!. hogy e.r)máSkír 3 eitmnan s'd rartaszt'- uc- luhul

ALATETFEDES:
Az ..Jllzntra a tot6
Ai alötétlemeZ f kozza 3 bilmmrnnime; .'s,rilt:iyf a: vi; - . pore.JziráSa. 3iarYiIrit ict'3rlorr"5 vzz:rist hiz:osit .-i kiv:telezés
kozhen. 45 -00 tajlésszogu wtak esen az almtetlemezelus
ccv rétö bitumenes c: j'lr zmsi3l kcSZi;tliCt. 1 S50-45o
tetök almtátluira;zclesere nurn koiiiadó Detetes
haiasszog
1300 g!m bitume, rtalm(i) hitunienes lerni-nzt kell
naszrzlni szegezett rögzitussel. Entiél alacsonyabb. 9.5 -18.5
kc7ótti hajlásszögú hidegtct.ori az ai;zatra teljes feluletében
ragasztott, nem korhadO notétes, .Ti(l43il <m:n 3200 glirv
nitumentamtalmú) bitumenes lemezhel kelt az alátetfedest
kialakítani. Csak annyi szeget hasiznaljunk a bcumenes
alat:tleniCZ felrakásakcr amennyi feltétlriul sziikseg€:S az
aljtetlemeZ rögzítéséhez. A bitumenes alátettemezek atredesi
szelessége az alsó csatiakozásoknai 102 mm, az olaalsoknal
51 mm legyen. Az eresz-. az omm- és vápa részeknól (ahol a
ég hatására a csapadék feltorkdhat) min. 3200 g/m
.ni i ;aPimú alátétlemezt kelt alkalmazni

Akitétfedés kialakítása

SZEGELYEK KIALAKITÁSA:
ő attoréseknél (pl kemony, antenna kivezetés stb.) szegélyezést
A falcsatlakOZáSOkflúl, a tet Ő eresz- ás omom rés7einul valamint a tet
kell készíteni nem korrodilódo anyagbol
- ERESZ A szegelytemeZt az eresznél úgy helyezzük el, hogy minimum 12 cm-t 3 zsmndely raledjen a szegelyiemezre. A zsindely 10
mm-re nyúljon túl az ereszszegély le,neZeri. A szegélylemeZ vizorros vagy vizhornyos k,alakitásii legyen.
- OROM: Az orom szegétyezésénél szintén vizorros vagy vizhomnyos kmalakitási:i lemezt hasznaljunk. A zsindely elemeknek a lemezre
minimum 12cm-t kell ratakarniuk. Ezen a savon a zsindelyeket bitumenes hidegragasztóval kelt felragasztani. A zsindelyek fels ő
sarkát a jobb vizelvezetés érdekében ferden te kell vagni.
- KEMENY' A káményszegélyt állóhajtással alakitsuk ki, a lemez két oldalán vizorros megoldással. A kémény fels ő ás oldalsó részén
also részén pedig a iemez nyúljon rá a zsindetyre 12 cm-t. A fém-zsindely
a zsindely 12 cm-t fedjen rá a szegélylemezre. az
tIálkozásoknl bitumenes hidegragaSztOt használlunk.
- FAL A függöleges szerkezetek találkozásánál a fedést falszegéllyel kell lezárni
vÁPA ÉS ERESZ VÉDELEM:
bitumentartalmú alátétlemezt haszriállunk a vizzáriis biztosítása érdekében A vápában
A vápa- ás eresz részeknél min. 3200 g/m i
min. 90 cm szélességben a lejtésiránnyal párhuzamosan helyezzük cl a bitumenes al-átéttemezt. A vápa középvenalától számított
résznél a bitumenes alátétlemeznek minimum 30 cm-rel (9,5'18,5 közötti hajlásszögú tet ő k
152 mm-re ne sz őgeljünk. Az eresz
esetén 60 cm) beljebb kell érnie, mint a küls ő fal belső oldalának vonala. A csatlakozásokat átfedéssel rakjuk a lejtés iranyát
figyelembe véve.

