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Mélyépítés

Termékeink és rendszereink széles skálája lehetővé teszi 

számunkra, hogy komplex megoldást kínáljunk vevőinknek a 

lakossági, közületi és ipari projektekben egyaránt. 
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Irányelv

Alkalmazási hajlásszögek
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Alkalmazási hajlásszögek
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15 fokos tetőhajlásszög – tervezői felelősség
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Jó tervezés, gondos kivitelezés
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Jó tervezés, gondos kivitelezés



Vápák



Vízelvezetés: vápa



Vápa hajlásszög



Előny:

-Teljes szélességben könnyen korcolható

-250 Vápahajlásszög alatt is beépíthető

-Süllyesztett vápa kialakításra is alkalmas

Vario alumínium vápa
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Helyszíni vágás



Csonka vápa hibás kialakítás



Csonka vápa kialakítás lemezzel



Süllyesztett csonka vápa kialakítás Wakaflex-szel



Süllyesztett csonka vápa kialakítás Wakaflex-szel



Süllyesztett csonka vápa kialakítás Wakaflex-szel



Sík cserepeket kötésben kell elhelyezni!



Tető trendek – alacsony hajlásszög



Alátéthéjazatok kialakítása



Alátéthéjazatok kialakítása



7 fokos tetőrendszer

Since 2013



7°-os tetőrendszer



7 fokos tetőrendszer



7°-os tetőrendszer

Bramac 7° Protector:

 Max tetőcserép 
esőlabirintussal

 Méret: 365 x 480 mm

 Függesztési hossz: 458 mm

 Fedési szélesség: 330 mm

 Tömeg: 5,1 kg

 Szükséglet = ca. 8 db/m²
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Bizonyíték: szélcsatornás tesztek



7°-os tetőrendszer

Tömítőanyag

Wakaflex

Bramac 7° Protector

Fóliaragasztó



7 fokos tetőrendszer részletek - átszellőzés



7 fokos tetőrendszer részletek - ereszképzés



7 fokos tetőrendszer részletek - ereszképzés



7 fokos tetőrendszer részletek – kémény kivezetés



7 fokos tetőrendszer részletek – részletek



Tetősík ablak



Tetősík ablak beépítés 7 fokos tetőbe



Kupola beépítés 7 fokos tetőbe



Tetősík ablak



Tetősík ablak
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Szakszerűtlen kialakítás
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Szakszerűtlen kialakítás
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Szakszerűtlen kialakítás
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Szakszerűtlen kialakítás
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Szakszerűtlen kialakítás



A BMI GROUP tagja

Tervezői felelősség?
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7 fokos tetőhajlásszög -

még nagyobb tervezői felelősség
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7 fokos tetőhajlásszög -

még nagyobb tervezői felelősség



Vápa kialakítása

PREMIUM WU elhelyezése vápában

 A vápakialakítás kizárólag Premium WU tetőfóliával 
kerülhet kivitelezésre.

 A kivitelezés csak a 3,25 kN/m² hóteher-értékeket nem 
meghaladó területeken végezhető.

 Az ereszcsatornát a deszkázat síkján kell rögzíteni. A 
csatornatartókat a deszkázatba kell besüllyeszteni.

 A vápalemez forrasztási területei alatt kiegészítő sávot 
kell beépíteni, hogy a Premium WU tetőfóliát a magas 
hőtől megóvjuk.

 A maximálisan megengedett szarufahossz 9m.

 Az alacsony tetőhajlás miatt süllyesztett vápát kell 
készíteni minimum 200 mm szélességgel. 

 A későbbi karbantartás során a vápában található 
szennyeződéseket el kell távolítani.



Eresz kialakítása



Vápa kialakítása

A vápa alatt egy réteg Premium WU tetőfóliát kell a 
deszkázat teljes felületére felvinni.

Ezt követően az ellenlécek és a vápalemezek 
alátámasztásait biztosító padlókat kell elhelyezni.

(Minimum 200 mm szélességet figyelembe véve)

Az ellenlécek alatt tömítésként Szuperabszorber
szegtömítő szalagot kell elhelyezni.

Az ellenléceknek 10 mm-rel magasabbnak kell lenni, 
mint a vápalemez alátámasztása. 5 cm magas ellenléc 
esetén a pallókat 4 cm magasra kell kialakítani. Ezáltal a 
vápalemez visszahajtása nem tartja el a tetőléceket



Vápa kialakítása

Vápadeszkázat, vápadeszkák (vápapadlók) és 
ellenlécek vízhatlan Premium WU alátéthéjazattal 
kerülnek átfedésre, széleken lehegesztve.

Ezt követően kerülhet a vápalemez elhelyezésre, és a 
tetőlécek a vápasüllyesztésig történő elhelyezése. 

60 mm széles és 55 mm függőleges leállású lemez 
szegélyek védik a tetőlécek homlokoldalát.



Vápa kialakítása

A vápaszegélyek nyújtanak védelmet a cserép 
hullámai között bejutható porhó és csapóeső ellen.

A vágott tetőcserepeknek a süllyesztett vápán legalább 
20 mm-t rá kell fedni.
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7 fokos tető - vápa



Gondos tervezés 7 fokos tetőrendszerre



Épülnek a 7 fokos tetők



Köszönöm a figyelmet!


