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A felújított palafedés rétegrendje utólagos tetõtérbeépítés lehetõségével

A síkpalával fedett magastetõk felújítá-
sának új, gyors és gazdaságos módja az 
EUROSZIG Kft. által javasolt APP 
modifikált hegeszthetõ bitumenes lemez 
technológia. Az azbeszt-tartalmú sík- és 
hullámpalák esetén közismert a bontás 
egészségkárosító hatása és a hulladék 
elhelyezésével együttjáró környezet-
védelmi gondok is. 
A technológia ÉME engedéllyel rendel-
kezik.

A repedt, elöregedett síkpalával fedett, 
többnyire beázó, lakó- és középületek 
esetében a meglévõ fedés elbontása 
nélkül nyújt gyors, gazdaságos lehetõ-
séget a POLYBOND VB 470 4,5 kg 
mineral lemezzel készülõ új tetõfedés. 
Az ily módon felújított tetõk élettartama 
legalább 12- 15 évvel meghosszabbodik.
A javasolt rétegrend a “helyi tûzterje-
dési” kategóriába sorolandó.

A felújítandó palafedés méretei és rögzítései

A tetõfelújítás elõnyei
- biztonságos, mert az eredeti pala-fedést nem kell elbontani, a kivitelezés ideje alatt nem ázik 

be az épület
- gyors, mert két nap alatt egy átlagos családi ház tetõzete felújítható
- gazdaságos, mert bármely más tetõfedéshez képest jelentõs költségmegtakarítás érhetõ el
- esztétikus, hiszen különbözõ színekben kapható termékek közül lehet választani
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- könnyû, mert az átfedés a tetõfelületen csak 5 kg/m  többletterhelést jelent
- kezelést, karbantartást nem igényel
- az utólagos tetõtérbeépítés is lehetséges, ha szarufaközönként beépített szellõzõk készülnek 
- tetõsík-ablakok beépítése is könnyen megoldható

Színválaszték:
szürke, piros, barna, zöld

A rétegrend kívülrõl befelé : POLYBOND VB 470 4,5 kg mineral zárólemez
VIABIT PRIMER kellõsítés
felújítandó síkpala fedés
tetõlécezés
szarufa (kiszellõztetett légrés)
tetõtérbeépítés esetén alkalmazható rétegrendek



A kivitelezése az alábbi módon történik:
- a tetõfelület letisztítása (száraz, ill. nagynyomású vizes technológiával)
- a pala felületének kellõsítése hideg bitumenmázzal (VIABIT PRIMER)
- az eresz mentén egy horganyzott acéllemez ereszszegély felszerelése
- szükség szerint a függõ ereszcsatornák cseréje, javítása
- az elöregedett bádogos kéményszegélyek lebontása
- az elõkészített tetõfelületre a POLYBOND VB 470 4,5 kg min. lángolvasztással történõ 

ragasztása
- a gerinceknél a kúppalákra, bontásuk esetén azok helyére, egy 50 cm széles átfedõ sáv 

lángolvasztásos ragasztása
- a kémények és tetõkibúvók szegélyezése (a szigeteléssel egyidõben, folyásirányban takart 

módon készül) POLYBOND VB 470 4,5 kg min. anyaggal
- az eredeti bádogos oromszegélyek többnyire meghagyhatók, elkorhadásuk esetén 

javasoljuk új oromszegélyek felszerelését 
- a tetõhajlatoknál (vápákban) elõzetesen egy vápabélelõ sávot kell lángolvasztással 

ragasztani

Munkavédelem és biztonságtechnika
- a tetõfelületen csak alátét teherelosztó létrával történhet a munkavégzés
- a munkát végzõ dolgozó biztonságos kikötésérõl gondoskodni kell
- az oldószeres bitumenmáz készítésénél tilos a dohányzás és a nyílt láng használata
- gázlánggal történõ munkavégzésnél az erre vonatkozó tûzvédelmi elõírásokat be kell tartani, 

a gázpalack biztonságos elhelyezésérõl, rögzítésérõl gondoskodni kell

A felújított palafedés ereszkialakítása

A felújított palafedés gerinckialakítása

A felújított palafedés oromkialakítása

A felújított palafedés vápakialakítása

A felújított palafedés kéményszegély kialakítása

POLYBOND VB 470 4,5 kg min.

POLYBOND VB 470 4,5 kg min.
gerinclefedés (50 cm széles)

POLYBOND VB 470 4,5 kg min.
vápabélelõ sáv (100 cm széles)

VIABIT PRIMER
kellõsítés

VIABIT PRIMER
kellõsítés

felújítandó síkpala
fedés

felújítandó síkpala
fedés

új eresz-
szegély



BITUMENES LEMEZ FEDÉSÛ MAGASTETÕK 
OSB LAPOKON, EUROSZIG LEMEZEKKEL

BITUMENES LEMEZ FEDÉSÛ MAGASTETÕK 
OSB LAPOKON, EUROSZIG LEMEZEKKEL

A tetõfedés rétegrendje tetõtérbeépítés lehetõségével

A mai korszerû építési módszereknél 
elõnyösen alkalmazható könnyû-
szerkezetes magastetõk gyorsan és 
g a z d a s á g o s a n  k é s z í t h e t õ k  a z  
EUROSZIG által javasolt APP modifikált 
hegeszthetõ bitumenes lemez technoló-
giával. Az  ácsszerkezetre rögzített víz-
álló faforgácslapok (OSB lapok) kiváló 
aljzatot adnak a tetõ bitumenes lemezzel 
történõ fedéséhez . 
A technológia ÉME engedéllyel rendel-
kezik.
A tetõszerkezet legyen bármilyen 
bonyolult, a POLYBOND VB 470 4,5 kg 
mineral lemezzel készülõ új tetõfedés 
gyors, gazdaságos megoldást ad. A 
fedés aljzatául egy vízálló OSB lap 
szolgál, amelyre mechanikai rögzítéssel 
és lángolvasztással kerülnek rögzítésre 
a tetõfedõ lemezek. 
Az ily módon készített tetõk élettartama 
legalább 20-30 év.
A javasolt rétegrend a “mérsékelt 
tûzterjedési” kategóriába sorolandó.

A tetõfedés elõnyei
- biztonságos, mert a kivitelezés ideje alatt gyorsan beázásmentessé lehet tenni az épület
- gyors, mert a táblásított aljzatra az elsõ szigetelõréteg mechanikai rögzítéssel készíthetõ
- gazdaságos, mert bármely más tetõfedéshez képest jelentõs költségmegtakarítás érhetõ el
- esztétikus, hiszen különbözõ színekben kapható termékek közül lehet választani
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- könnyû, mert az tetõfedés a tetõfelületen csak 18-20 kg/m  többletterhelést jelent
- kezelést, karbantartást nem igényel
- tetõtérbeépítés is lehetséges , ha szarufaközönként beépített szellõzõk készülnek 
- tetõsík-ablakok beépítése is könnyen megoldható

Színválaszték:
szürke, piros, barna, zöld

A rétegrend kívülrõl befelé : zárólemez   : POLYBOND VB 470 4,5 kg mineral
alátétlemez : Prima GGV 3 mm ; 4mm vagy 
                       Viapol Polyextra 3 mm ; 4 mm
                       üvegszövet betétes modifikált bitumenes  lemez 

19 mm vastag vízálló OSB lap
ellenléc + légrés + fólia
szarufa (kiszellõztetett légrés)
tetõtérbeépítés esetén alkalmazható rétegrendek



A kivitelezése az alábbi módon történik:
- az ácsszerkezetre 19 mm vastag vízálló OSB lapok mechanikai rögzítése
- az eresz mentén egy horganyzott acéllemez (horgany) ereszszegély felszerelése
-  a függõ ereszcsatornák elkészítése
- esetleg  bádogos kéményszegélyek készítése
- elsõ rétegként egy üvegszövet betétes modifikált bitumenes lemez rögzítése az OSB lapokra, 

mechanikai rögzítésel (Prima GGV 3 v. 4 mm  vagy  Viapol Polyextra GGV 3 v. 4 mm)
- az elõkészített tetõfelületre a POLYBOND VB 470 4,5 kg min. záróréteg lángolvasztással 

történõ ragasztása
- a gerinceknél egy 50 cm széles átfedõ sáv lángolvasztásos ragasztása
- a kémények és tetõkibúvók szegélyezése (a szigeteléssel egyidõben, folyásirányban takart 

módon készül) POLYBOND VB 470 4,5 kg min. anyaggal
-  bádogos oromszegélyek felszerelése 
- a tetõhajlatoknál (vápákban) elõzetesen egy vápabélelõ sávot kell lángolvasztással 

ragasztani

Munkavédelem és biztonságtechnika
- a tetõfelületen csak alátét teherelosztó létrával történhet a 

munkavégzés
- a munkát végzõ dolgozó biztonságos kikötésérõl gondoskodni 

kell
- az oldószeres bitumenmáz készítésénél tilos a dohányzás és a 

nyílt láng használata
- gázlánggal történõ munkavégzésnél az erre vonatkozó 

tûzvédelmi elõírásokat be kell tartani, a gázpalack biztonságos 
elhelyezésérõl, rögzítésérõl gondoskodni kell

A tetõfedés 
ereszkialakítása

A tetõfedés gerinc és élgerinc kialakítása

A tetõfedés
 oromkialakítása

A tetõfedés
 falcsatlakozása

A tetõfedés vápakialakítása

POLYBOND VB 470 4,5 kg min.

üvegszövet betétes
mod. bit. alátétlemez

OSB lemez aljzat

POLYBOND VB 470 4,5 kg min.
vápafedés

POLYBOND VB 470 4,5 kg min.
gerinclefedés

hideg bitumenenes ragasztósáv

hideg bitumenenes ragasztósáv
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A hullámpalával fedett magastetõk 
gyorsan és gazdaságosan felújíthatók az 
EUROSZIG által forgalmazott modifikált 
bitumenes lemez felsõ réteggel ellátott 
POLYMANT hõszigetelõ táblákkal. Az 
azbeszt-tartalmú hullámpalák lebontása 
esetén a keletkezett hulladék elhelye-
zése drága, sok probléma forrása. 
A technológia ÉME engedéllyel rendel-
kezik.
A repedt, elöregedett hullámpalával 
fedett, ipari és mezõgazdasági épületek 
esetében utólagos hõszigetelési igény 
esetén a meglévõ fedés elbontása nélkül 
nyújt gyors, gazdaságos lehetõséget a 
POLYMANT hõszigetelõ táblákkal 
készülõ új tetõfedés, mely mechanikai 
rögzítéssel kerül a régi fedésre. A hõszi-
getelés elkészülte után POLYBOND VB 
470 4,5 kg min. záróréteg kerül felhe-
gesztésre. Az ily módon felújított tetõk 
élettartama legalább 12-15 évvel meg-
hosszabbodik.
A javasolt rétegrend a “mérsékelt 
tûzterjedési” kategóriába sorolandó.

A tetõfelújítás elõnyei
- biztonságos, mert az eredeti hullámpala-fedést nem kell elbontani, a kivitelezés ideje alatt 

nem ázik be az épület
- gyors, mert az aljzatra az elsõ szigetelõréteg mechanikai rögzítéssel készíthetõ
- gazdaságos, mert bármely más tetõfedéshez képest jelentõs költségmegtakarítás érhetõ el
- esztétikus, hiszen különbözõ színekben kapható termékek közül lehet választani

2
- könnyû, mert az átfedés a tetõfelületen csak 18-20 kg/m  többletterhelést jelent
- kezelést, karbantartást nem igényel
- a táblásított hõszigetelõ réteg számottevõ energiamegtakarítást eredményez
- az utólagos tetõtérbeépítés is lehetséges , ha szarufaközönként beépített szellõzõk készülnek 
- tetõsík-ablakok beépítése is könnyen megoldható

Színválaszték:
szürke, piros, barna, zöld

A rétegrend kívülrõl befelé : zárólemez   : POLYBOND VB 470 4,5 kg mineral
alátétlemez : POLYMANT hõszigetõ tábla modifikált
                       bitumenes lemezzel kasírozva 

felújítandó hullámpala fedés
zárléc + ellenléc + légrés + fólia
szarufa (kiszellõztetett légrés)



A kivitelezése az alábbi módon történik:
- a tetõfelületre POLYMANT hõszigetelõ táblák mechanikai rögzítése
- az eresz mentén egy horganyzott acéllemez (horgany)  ereszszegély felszerelése
- szükség szerint a függõ ereszcsatornák cseréje, javítása
- az elöregedett bádogos kéményszegélyek lebontása
- elsõ vízszigetelõ rétegként a POLYMANT hõszigetelõ táblákra kasírozott modifikált bitume-

nes lemezek szélek mentén történõ rálapolásos ragasztásos rögzítése 
- az elõkészített tetõfelületre a POLYBOND VB 470 4,5 kg min. záróréteg lángolvasztással 

történõ ragasztása
- a gerinceknél 50 cm széles átfedõ sáv lángolvasztásos ragasztása
- a kémények és tetõkibúvók szegélyezése (a szigeteléssel egyidõben, folyásirányban takart 

módon készül) POLYBOND VB 470 4,5 kg min. anyaggal
- az eredeti bádogos oromszegélyek (ha voltak) esetleg meghagyhatók, de javasoljuk új 

oromszegélyek felszerelését 
- a tetõhajlatoknál (vápákban) elõzetesen egy vápakitöltést kell készíteni kõzetgyapot 

lemezbõl és egy vápabélelõ sávot kell lángolvasztással ragasztani

Munkavédelem és biztonságtechnika
- a tetõfelületen csak alátét teherelosztó létrával történhet a 

munkavégzés
- a munkát végzõ dolgozó biztonságos kikötésérõl gondoskodni 

kell
- az oldószeres bitumenmáz készítésénél tilos a dohányzás és a 

nyílt láng használata
- gázlánggal történõ munkavégzésnél az erre vonatkozó 

tûzvédelmi elõírásokat be kell tartani, a gázpalack biztonságos 
elhelyezésérõl, rögzítésérõl gondoskodni kell

A felújított hullámpalafedés gerinckialakítása

A felújított hullámpalafedés
 oromkialakítása

A felújított hullámpalafedés élgerinc kialakítása

A felújított hullámpalafedés 
vápakialakítása

A felújított hullámpalafedés 
ereszkialakítása

felújítandó hullámpala fedés

POLYBOND VB 470 4,5 kg min.

POLYMANT + kasírozott
mod. bit. alátétlemez

új eresz-
szegély

POLYBOND VB 470 4,5 kg min.
gerinclefedés
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A felújított hullámpalafedés rétegrendje pótlólagos AGMATE TG extrudált hõszigetelés 
beépítési lehetõségével

A hullámpalával fedett magastetõk 
gyorsan és gazdaságosan felújíthatók az 
EUROSZIG által javasolt APP modifikált 
hegeszthetõ bitumenes lemez technoló-
giával.Az azbeszt-tartalmú hullámpalák 
lebontása esetén a keletkezett hulladék 
elhelyezése drága, sok probléma forrá-
sa. 
A technológia ÉME engedéllyel rendel-
kezik.
A repedt, elöregedett hullámpalával 
fedett, ipari és mezõgazdasági épületek 
esetében a meglévõ fedés elbontása 
nélkül nyújt gyors, gazdaságos lehetõ-
séget a POLYBOND VB 470 4,5 kg 
mineral lemezzel készülõ új tetõfedés. A 
fedés aljzatául egy vízálló OSB lap 
szolgál, amelyre mechanikai rögzítéssel 
és lángolvasztással kerülnek rögzítésre 
a tetõfedõ lemezek. Az ily módon felújított 
tetõk élettartama legalább 12-15 évvel 
meghosszabbodik.
A javasolt rétegrend a “mérsékelt 
tûzterjedési” kategóriába sorolandó.

A tetõfelújítás elõnyei
- biztonságos, mert az eredeti hullámpala-fedést nem kell elbontani, a kivitelezés ideje alatt 

nem ázik be az épület
- gyors, mert a táblásított aljzatra az elsõ szigetelõréteg mechanikai rögzítéssel készíthetõ
- gazdaságos, mert bármely más tetõfedéshez képest jelentõs költségmegtakarítás érhetõ el
- esztétikus, hiszen különbözõ színekben kapható termékek közül lehet választani
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- könnyû, mert az átfedés a tetõfelületen csak 18-20 kg/m  többletterhelést jelent
- kezelést, karbantartást nem igényel
- az utólagos tetõtérbeépítés is lehetséges , ha szarufaközönként beépített szellõzõk készülnek 
- tetõsík-ablakok beépítése is könnyen megoldható

Színválaszték:
szürke, piros, barna, zöld

A rétegrend kívülrõl befelé : zárólemez   : POLYBOND VB 470 4,5 kg mineral
alátétlemez : Prima GGV 3 mm ; 4mm vagy 
                       Viapol Polyextra 3 mm ; 4 mm
                       üvegszövet betétes modifikált bitumenes  lemez 

19 mm vastag vízálló OSB lap
felújítandó hullámpala fedés
zárléc + ellenléc + légrés + fólia
szarufa (kiszellõztetett légrés)
utólagos belsõ hõszigetelés esetén alkalmazható 
rétegrendek



A kivitelezése az alábbi módon történik:
- a tetõfelületre 19 mm vastag vízálló OSB lapok mechanikai rögzítése
- az eresz mentén egy horganyzott acéllemez (horgany)  ereszszegély felszerelése
- szükség szerint a függõ ereszcsatornák cseréje, javítása
- az elöregedett bádogos kéményszegélyek lebontása
- elsõ rétegként egy üvegszövet betétes modifikált bitumenes lemez rögzítése az OSB lapokra, 

mechanikai rögzítéssel (Prima GGV 3 v. 4 mm  vagy  Viapol Polyextra GGV 3 v. 4 mm)
- az elõkészített tetõfelületre a POLYBOND VB 470 4,5 kg min. Záróréteg lángolvasztással 

történõ ragasztása
- a gerinceknél az OSB táblákra 50 cm széles átfedõ sáv lángolvasztásos ragasztása
- a kémények és tetõkibúvók szegélyezése (a szigeteléssel egyidõben, folyásirányban takart 

módon készül) POLYBOND VB 470 4,5 kg min. anyaggal
- az eredeti bádogos oromszegélyek (ha voltak) esetleg meghagyhatók, de javasoljuk új 

oromszegélyek felszerelését 
- a tetõhajlatoknál (vápákban) elõzetesen egy vápakitöltést kell készíteni kõzetgyapot 

lemezbõl és egy vápabélelõ sávot kell lángolvasztással ragasztani

Munkavédelem és biztonságtechnika
- a tetõfelületen csak alátét teherelosztó létrával történhet a 

munkavégzés
- a munkát végzõ dolgozó biztonságos kikötésérõl gondoskodni 

kell
- az oldószeres bitumenmáz készítésénél tilos a dohányzás és a 

nyílt láng használata
- gázlánggal történõ munkavégzésnél az erre vonatkozó 

tûzvédelmi elõírásokat be kell tartani, a gázpalack biztonságos 
elhelyezésérõl, rögzítésérõl gondoskodni kell

A felújított hullámpalafedés 
ereszkialakítása

A felújított hullámpalafedés gerinckialakítása

A felújított hullámpalafedés
 oromkialakítása

A felújított hullámpalafedés élgerinc kialakítása

POLYBOND VB 470 4,5 kg min.
gerinclefedés

felújítandó hullámpala fedés

POLYBOND VB 470 4,5 kg min.

üvegszövet betétes
mod. bit. alátétlemez

OSB lemez aljzat

új eresz-
szegély

A felújított hullámpalafedés 
vápakialakítása
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