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A szakszerűség  végrehajtásának területei

• Megfelelő anyagminőség választás
• Szakszerű rétegszám választás
• A kivitelezés megfelelő előkészítése
• Szakszerű kivitelezés
• Csomópontok szakszerű kialakítása
• Befejezés és átadás szakszerűsége



A megfelelő anyagminőség választása

 Bitumenek:

 Oxidbitumenes
 Elasztomer bitumenes
 Plasztomer bitumenes

 Öntapadó bitumenes

 Hordozók:
 Papír betétes lTILOS!
 Üvegfátyol
 Üvegszövet
 Poliészterfátyol

 Felület kellősítése:

 Siplast Primer Speed SBS

 Elasto-Primer Speed SBS



A megfelelő anyagminőség választása 1.

Hagyományos  oxidbitumenes minőség

 Hőállóság +7o C°

 Hideghajlíthatóság 0 C°

 Húzásra, nyomásra 80-100 % maradó alakváltozás





A megfelelő anyagminőség választása 2.

Modifikált elasztomeres bitumen (SBS) minőség

Hőállóság +100-110 C°

Hideghajlíthatóság -20, -40 C°

Húzásra, nyomásra nincs maradó 
alakváltozás

Kiváló visszarugózási és  repedésáthidaló képesség, ami 
ami évtizedekig megmarad



Hibás anyagválasztás és annak következménye



A megfelelő rétegszám választása

Földszintes épületek            Alápincézet épületek         Alápincézett épületek

Talajpára/talajnedvesség                    Talajnedvesség                             Talajvíz elleni szigetelés
elleni szigetelés                               elleni szigetelés

2 rtg. GV35 vagy GV 
45 
vagy 1 rtg E-G 4 F/K 
PRO

1 rtg. E-G 4 F/K PRO 
vagy  E-PV 4 F/K PRO

2 rtg. E-G 4 F/K PRO 
vagy E-PV 4 F/K PRO



A kivitelezés szakszerű előkészítése

• Visszaellenőrzés, hogy az építmény szigetelése 
talajnedvesség
rétegvíz
talajvíz elleni szigetelésként lett-e tervezve

• Szigetelés tartó fal állékonysága megfelelő-e
• Külső oldali vízszigetelésnél mi a védelem megoldása
• Általában nem kell vakolni a függőleges falak felületét
• De kellősíteni kell a függőleges falfelületet, szigetelés tartófalat

pl. Siplast Primer Speed SBS anyaggal
• Sarok képzések megfelelően ívesek legyenek
• A felület egyenletesen sík legyen 



A szakszerű kivitelezés végrehajtása

A kivitelezés sorrendje

Mindig először a függőleges felület készüljön el, ha kell két ütemben
A függőleges felületre, alulról felfelé kell felhegeszteni a lemezeket 
Sarokerősítés készítése szükséges
Teljes felületű felhegesztés
Átfedések és toldások mértéke 10-15 cm legyen
Több réteg esetén feles (50 cm) eltolással készüljön



A megfelelő csomóponti kialakítások
Lábazatok szigetelése

Javasolt anyag:

1rtg. E-G 4 F/K PRO vagy 2 réteg GV 35, GV 45



Lábazat szigetelés hiánya …



A megfelelő csomóponti kialakítások

Belső falak szigetelése

Javasolt anyag:

1rtg. E-G 4 F/K PRO vagy 2 réteg GV 35, GV 45

Vasalt alap és 
falszerkezeteknél



A megfelelő csomóponti kialakítások
Talajjal fedett alépítmény szigetelése

Javasolt anyag zöldtetőre:

1 rtg. GRAVIFLEX 4,2 Speed Profile SBS 

és 1 rtg. E-G 4 F/K PRO alátétlemez

Javasolt anyag padlóra és falra:

1 vagy 2 rtg. E-G 4 F/K PRO



A megfelelő csomóponti kialakítások

Dilatáció kialakítása

Javasolt anyag:

2+1 rtg. E-PV 4 F/K PRO



A megfelelő csomóponti kialakítások

Padozatok szigetelése, hőszigeteléssel

Méretezés szerint akár párazáró réteg is szükséges lehet

Javasolt anyag:

1rtg. E-G 4 F/K PRO vagy 2 réteg GV 35, GV 45



Az alépítményi padló (és fal) szigetelés is lehet

Egyenes rétegrendű 

Pl.     Padlóburkolat
Ágyazati réteg
Aljzatkiegyenlítés
Aljzatbeton/padlófűtés rétegei
VB alaplemez
Elválasztó PE fólia vagy páratechnikai 

réteg
20 cm Terhelhető EPS/XPS hab 

hőszigetelés
1 vagy 2 réteg Villas E-G 4 F/K Extra PRO 
vízszigetelés
Siplast Primer Speed SBS kellősítés

10 cm vasalt szerelő beton
15-25 cm D 16/32 kavicságyazat



Fordított rétegrendű

Pl.     Padlóburkolat
Ágyazati réteg

Aljzatkiegyenlítés
Aljzatbeton/padlófűtés rétegei
VB alaplemez+szerelő beton

1 réteg Villas E-G 4 F/K Extra PRO vízszigetelés
1 réteg Villaself SU öntapadó bitumenes lemez

20 cm Terhelhető EPS/XPS hab hőszigetelés
2-3 cm D 6/9 zúzalék ágyazat+finomhomok 

szórás 
Méretezett vastagságú D 16/32 kavicságyazat  

Az alépítményi  padló (és fal) szigetelés is lehet



Egyenes rétegrendű pincepadló és fal hőtechnikája



Épület egyenes rétegrendű padló és pincefal szigetelései



Egyenes rétegrendű padló és lábazati szigetelés



Egyenes rétegrendű  padló és pincefal szigetelés



Egyenes rétegrendű pincepadló és fal szigetelés



Egyenes és fordított rétegrendű padló, fal 
illetve födémszigetelés



Fordított rétegrendű zöldtetős födém
illetve fal szigetelés



Egyenes rétegrendű pincepadló illetve fordított 
rétegrendű fal szigetelés



Lakóépület egyenes rétegrendű fsz-i padló 
szigetelése, 
vb alaplemez alatt



Lakóépület egyenes rétegrendű fsz-i padló 
szigetelése, vb alaplemez alatt



Egyenes rétegrendű padló és egyenes/fordított 
rétegrendű falszigetelése talajvíz ellen



Lakóépület egyenes rétegrendű padló és 
fordított rétegrendű falszigetelése rétegvíz 
ellen



Lakóépület fordított rétegrendű pincepadló és 
pincefal szigetelése rétegvíz ellen



Lakóépület fordított rétegrendű pincefal 
szigetelése rétegvíz ellen



A szakszerű befejezés és átadás

Kész szigetelést meg kell védeni:

Vízszintes felületen:

Műanyag lemez (pl. KRAITEK) fektetésével
Homokterítéssel vagy lebetonozással

EPS hab fektetésével

Függőleges felületen:

EPS vagy XPS hab felhelyezésével

Drén lemezzel

Ráfalazással

Szabályos átadás átvételi eljárás:

Műszaki ellenőr vegye át vagy…..

Jegyzőkönyv készüljön

(számla)



Mottó: 

Okos ember más kárán tanul…..



Tetőszerkezetek csoportosítása 1.
egyenes rétegrendű (amikor a csapadékvíz-szigetelés alatt van a hőszigetelés) 



Egyenes rétegrendű vb födém szigetelése

 Párazáró réteg :  alufólia betétes, lehet oxidbitumenes    

Foalbit AL S 40

 Hőszigetelés:       30 cm vtg.  EPS vagy szálas anyag ajánlott

 Szigetelő alátét lemez: csak SBS modifikált, GG betétes, min. 4 mm vtg. 

Villas E-G 4 F/K Extra PRO

 Szigetelő záró lemez: csak SBS modifikált, PV betétes, min. 4 mm vtg. 

Villas E-PV 4 S/K Extra PRO

 További megoldások még:     élettartam növelő felületi bevonás   

Silver Primer Speed Varnish SBS

vagy D 16/32 kavicsterhelés elválasztó 
filcre fektetve 

vagy  40x40 cm betonlap védőalátétre 
fektetve



30 cm kőzetgyapot  vagy EPS

hab hőszigetelés

Mechanikai rögzítés (Dűbel)

Alátét lemez
(Villas E-G 4 F/K EXTRA PRO)

Egyenes rétegrendű vb födém 
szigetelése

Zárólemez
(Villas E-PV 4 S/K Extra PRO)

Vasbeton födémpalló 

Párazáró lemez +kellősítés  
(Foalbit AL S 40+
Siplast Primer Speed SBS kellősítés)



Egyenes rétegrendű acél trapézlemez födém 
szigetelése

 Párazáró réteg :  alufólia betétes, öntapadó bitumenes, 0,25 mm vtg. 

MICORAL NB

 Hőszigetelés:   30 cm vtg.  EPS vagy szálas anyag

 Szigetelő alátét lemez: csak SBS modifikált, GG betétes, min. 4 mm vtg. 

Villas E-G 4 F/K Extra PRO

 Szigetelő záró lemez: csak SBS modifikált, PV betétes, min. 4 mm vtg. 

Villas E-PV 4 S/K Extra PRO

 További megoldások még:  élettartam növelő felületi bevonás   

Silver Primer Speed Varnish SBS



30 cm kőzetgyapot  vagy
20 cm PIR hab hőszigetelés

Mechanikai rögzítés (Dűbel)

Alátét lemez 
(Villas E-G 4 F/K Extra PRO)

Egyenes rétegrendű acél trapézlemez födém 
szigetelése

Zárólemez 
(Villas E-PV 4 S/K Extra PRO)

Acél trapézlemez

Párazáró lemez (MICORAL NB)



Tetőszerkezetek csoportosítása 1.

egyenes rétegrendű (amikor a csapadékvíz-szigetelés alatt van a hőszigetelés) 



Fordított  rétegrendű vb födém 
szigetelése

 További szempont még:  a födémáttöréseket fokozottan kell 
hőszigetelni

 Leterhelés/rögzítés:    elválasztó, vízlevezető rétegre fektetve

 Hőszigetelés:    30 cm vtg.  XPS hab hőszigetelő anyag

 Szigetelő záró lemez: csak SBS modifikált, PV betétes, min. 4 mm vtg. 

Villas E-PV 4 F/K Extra PRO

 Szigetelő alátét lemez:   csak SBS modifikált, GG betétes, min. 4 mm 
vtg. 

Villas E-G 4 F/K Extra PRO

 Felület előkészítés: aljzat min. 2 %-os lejtésben

Kellősítés Siplast Primer Speed 
SBS



30 cm XPS hab hőszigetelés

Elválasztó/vízlevezető réteg

Alátét lemez
(Villas E-PV 4 F/K Extra PRO)

Fordított rétegrendű vb födém szigetelése

Zárólemez
(Villas E-PV 4 F/K Extra PRO)

Vasbeton födémpalló 
( 2%-os lejtésképzéssel)

Bitumenes kellősítés 
(Siplast Primer Speed SBS)

Leterhelő kavicsréteg  D 16/32
vagy Leterhelő beton járdalap



DUO  rétegrendű vb födém szigetelése

 Leterhelés/rögzítés:    elválasztó, vízlevezető rétegre fektetve betonlap 
burkolat vagy D16/32 kavics

 Hőszigetelés:    30 cm vtg.  XPS hab hőszigetelő anyag

 Szigetelő záró lemez: csak SBS modifikált, PV betétes, min. 4 mm vtg. 

Villas E-PV 4 F/K Extra PRO

 Szigetelő alátét lemez:   csak SBS modifikált, GG betétes, min. 4 mm vtg. 

Villas E-G 4 F/K Extra PRO

 Felület előkészítés: aljzat min. 2 %-os lejtésben

Kellősítés Siplast Primer Speed 
SBS

 Meglévő hőszigetelt/etlen födém+bitumenes vízszigetelésre épül fel

 Általánosságban  tetők vízszigetelésének felújítása esetén valósul meg



DUO  rétegrendű vb födém szigetelése

Régi tetőszigetelés rétegrendje

Kellősítés 

SIPLAST PRIMER® Speed SBS

Alátét lemez 
Villas E-G 4 F/K extra PRO 

Záró lemez 
Villas E-PV 4 F/K extra 

30 cm XPS hab hőszigetelés 

Elválasztó /vízlevezető réteg

Leterhelés: kavics vagy betonlap



A tetők lejtésének követelménye 

Lapostetők minimális lejtése:

 Beton aljzatú  felületen  2 %        

 Vápában                          1%

 Táblás hőszigetelésen   2,5 %



A kivitelezés hibái…..

 Elmarad az előkészítés

 Nincs kontrol, ellenőrzés

 Nem megfelelő a szakmai ismeret, felkészültség

 Hibás anyagválasztás, alkalmazás

Ennek a következménye… 



Ha elmarad a lejtés korrekciója



A szél szívás elleni rögzítés hibás



 Eltérő anyagú bitumenes lemezek összeférhetőségét vizsgálni kell

 Záró lemezként csak modifikált bitumenes anyagot szabad 
alkalmazni

 Oxidbitumenes zárólemez csak ritkán, mérsékelt igénybevétel esetén    
alkalmazható

Kétrétegű szigetelés készítésének feltételei  



A párazáró réteg……

Kiválasztás szempontja:

 A bitumenes lemez vízszigetelés miatt szükséges, kedvezően magas Sd érték  
(pl. ≥1500-3000 m)

 Igen alacsony éghetőanyag tartalom

 Járható, taposható legyen a kész felülete (öntapadó SBS)

 Ideális letapadás acél és beton felületekhez  (öntapadó SBS)

Javasolt anyag:    VEDAGARD FR  vagy

MICORAL ® NB trapézlemez födémekre

amelyek:

 csupán 0,25-0,4 mm vastag, öntapadó bitumenesek 

Vagy vasbetonfödémekre/betonaljzatokra:

Foalbit AL S 40 oxidbitumenes, 4mm vtg. 

MICOTHERM SK+SYNTAN felül öntapadó bitumenes, 3,0 mm vtg.

ALU-VILLATHERM K+SYNTAN felül homokhintésű, 3,3 mm vtg.



Amikor a párazáró réteg PE fólia



Az alátétlemez …

Kiválasztás szempontjai:

 Lépésálló legyen a hőszigetelés

 A hőszigetelés is a trapézlemezzel együtt, kötött rétegrendben minősített 
(pl. A1 tűzvédelmi osztályú)  REI 30 tűzállósági határtértékkel 

 A rögzítő dűbel visszaszúródás és hőhíd mentes típusú legyen

 Az alátétlemez a rugalmas aljzat miatt csak modifikált bitumenes lehet

Javasolt anyagok: 
Elastobit GG 40    vagy

Elastobit PV 40    vagy

E-G 4 F/K extra    vagy

E-PV 4 F/K extra

amelyek:

 4 mm vtg. SBS bitumenes minőségűek (-20/+100˚C)

 800-1000/800 N/5cm szakító szilárdságúak



A zárólemez ….. 

Kiválasztás szempontjai:
 Modifikált bitumenes anyagú (-25/+100˚C)

 Rugalmas hordozó betéttel (800/800)

 A szigetelő lemez - az alátétlemezzel együtt – a Broof (T1) 
követelménynek feleljen meg

Javasolt anyagok:     

Elastobit PV Top 42 Speed Profile SBS vagy

E-PV 4 S/K extra PRO  esetleg

E-PV 45 S/K 

amelyek 

 PV hordozó betétesek

 4,0-4,2 mm vtg. SBS bitumenes lemezek, palazúzalék hintéssel 



Falcsatlakozás szegélyezése 
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Eresz  szegélyezése

Az eresz készítésénél hőtágulás akadálytalan lehetőségét meg kell 
oldani. 
Tilos átszögezéssel rögzíteni. 

min. 20 cm



Orom  szegélyezése

Épületmagasság Függőleges átfedés Vízorr előreállása
<8 m ≥5 cm ≥3 cm

8 m –20 m ≥8 cm ≥4 cm

>20 m ≥10 cm ≥5 cm
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Attika lefedése
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„Hibás anyagválasztás = Tragédia a tetőn”



Szegélymenti rögzítés hiánya és következménye             



Felépítmények és szerkezetek 
lehetetlen szegélyezései



Csőszegélyezések hibái



Hibás a zárólemez választása 
(ÜV hordóbetét miatt)



Dilatáció szegélyezési hibák



Hőhidak minden mennyiségben….



Ha elmarad a párakivezetése

Nincs a rétegekből kivezetve a pára…..



Terasztetők szigetelése

az ÉMSZ TETŐSZIGETELÉSEK   

Tervezési és Kivitelezési Irányelvei 9.3.2. szerint

Burkolt, lapostető szigetelésű födémként kell tervezni

Burkolat alatt kontakt szigetelés (kent szigetelő anyaggal)

A szigetelés mindig 2 réteg, 4 mm vtg., SBS bit. lemezekből

Az alátétlemez GG+ a záró lemez PV hordozó betétesek

Csomópontok kialakításához szükség szerint konzultáció

 szigetelés felhajtása a burkolat síkja fölé min. 20 cm

 ajtóknál   >3 cm küszöb, vagy síkban taposó rács



Terasztető fektetett burkolattal

Vasbeton födém + 

lejtésképzés

Kellősítés 

SIPLAST PRIMER® Speed SBS

Zúzalék ágyazat

Drénlemez

Icopal Drain 8-GEO

Burkolat (beton, térkő, stb.)

Alátétlemez

Elastobit GG 40

E-G 4 F/K extra

Szigetelő lemez

Elastobit PV 40

E-PV 4 F/K extra

Páratechnikai réteg

Plaster AL (öntapadó)

Foalbit AL S 40

Hőszigetelés



Terasztető ragasztott burkolattal

Vasbeton födém + 

lejtésképzés

Kellősítés 

SIPLAST PRIMER® Speed SBS 

Aljzatbeton

Drénlemez ICOPAL Drain 8 GEO

Ragasztott burkolat

Alátét lemez/

Elastobit GG 40

Záró lemez

Elastobit PV 40

Páratechnikai réteg/

Foalbit AL S 40

Méretezett hőszig.

Kenhető szig. réteg

Pl. Mapelastic





Eresz szegélyezés hibái



Fal szegélyezés hibái….



Teraszajtó küszöb részletei



Szegélyezési hiba következménye



A lefolyó csövek nem találkoztak…..



Ha nem látom, el sem hiszem



köszöni megtisztelő 

figyelmüket!

A


