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tecta-PUR® magastetõ hõszigetelõ rendszer

Beépítési útmutató

Általános utasítások a BACHL tecta-PUR szigetelõelemek beépítéséhez
A beépítési útmutató célja, hogy példák bemutatásán keresztül segítséget nyújtson a BACHL tecta-PUR szigetelõelemek
problémamentes és biztonságos beépítéséhez. Az útmutató használata mellett az építészeti elõírásokat, a tetõfedõ szakma
irányvonalait és az építmény adottságait is figyelembe kell venni.
A BACHL tecta-PUR hõszigetelõ rendszerelemek a szarufák feletti hõszigetelésre kínálnak tökéletes megoldást, így
hõhídmentes tetõszerkezet hozható létre, mely egyedi tetõszerkezetet eredményez.
A BACHL tecta-PUR szigetelõelemek közvetlenül szarufákra vagy sík aljzatra (deszkázat) fektethetõk (pl.: hajópadló, lambéria,
gipszkarton lap, OSB lap, ill. egyéb kellõ merevségû faforgácslap ). A BACHL tecta-PUR szigetelõelemek aládeszkázás
nélküli beépítésénél a légtömörzárásra vonatkozó követelmények miatt, egy 250 µm vastag BACHL tecta-fol PE-párazáró fóliát kell a szarufák felett vagy alatt elhelyezni. (Ezen párazáró PE-fólia elhelyezését minden BACHL tecta-PUR
keményhab szigetelõelem alá javasoljuk.) A légtömörzárást az egyéb, felhasznált anyagok illesztésénél, csatlakozásoknál,
és áttöréseknél is tartósan létre kell hozni. A külsõ falakat áttörõ szarufáknál jelentkezõ légtömítetlenségek
megelõzéséhez az áthatoló szarufa jelent megfelelõ szerkezeti megoldást. (lásd 9. oldal).
A hõhidak hatását az eresz, az orom, és a tetõáttörések környékén figyelembe kell venni. Kivitelezési példák a DIN 4108 2-es
mellékletében találhatók.
Régi épületek utólagos szigetelésénél az épületfizikai adottságokat, a hõtechnikai és a páratechnikai számításoknál figyelembe kell venni.
A BACHL tecta-PUR szigetelõelemek felsõ oldalán levõ, kétoldalt átlapolt, öntapadó ragasztócsíkokkal ellátott borítás –
amely a tetõcsrepeken esetleg áthatoló – csapadékvíz, porhó ereszhez való elvezetését biztosítja. Az öntapadó csíkon
levõ ragasztó aktiválásához a védõfilmet lehúzzuk és a borító réteget erõsen rányomjuk az átlapolásra. Alacsony hõmérsékleteknél (–5 fok alatt) ajánlott melegítõpisztoly használata. A tecta-PUR magastetõs rendszerelemek kiválasztása függ
a héjazat anyagától, a tetõ dõlésszögétõl, egyéb mûszaki elõírásoktól, követelményektõl és az egyedi igényektõl. (lásd
16.-17. oldal)
A BACHL tecta-PUR hõszigetelõ elemeket ( kivéve a BACHL tecta-PUR FSB-t ), a rajta levõ öntapadó fedõréteg leragasztása után, a táblákra helyezett ellenléceken keresztül, statikailag meghatározott méretû csavarokkal ill. szegekkel a szarufákhoz rögzítjük. Az ellenlécekre a tetõhéjalástõl függõen tetszõlegesen rögzíthetõk a tetõlécek.
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal
9. oldal

beépítési rendszer sík tetõfelületnél
beépítési rendszer vápáknál, éleknél és tetõáttöréseknél
eresz részlet kis szarufatúlnyúlásnál
eresz részlet nagy tetõtúlnyúlásnál
gerinc részlet
orom részlet
vápa részlet
kéményáttörés részlet
tetõtéri ablak részlet
ellen- és tetõlécezet felfogatása
orom részlet szelemenek megkettõzésénél
eresz részlet áthatoló szarufánál

Utasítások tecta-PUR DUO szigetelõelemek beépítéséhez
A tecta-PUR DUO elemek beépítéséhez az általános részben leírtak a mérvadóak, de az eresz kialakításánál a teljes
légtömörzárás elérése érdekében ajánljuk az áthatoló szarufa konstrukciót (lásd késõbb).
Az alacsony energiafelhasználású és passzív házak magastetõ szigetelésénél elsõ rétegként az alumíniummal kasírozott
nútféderes PUR-keményhab lemezeket kell az alátéthéjazatra helyezni. Második rétegként az üvegfátyollal ellátott, nútféderes, felsõ oldalon átlapolható és páraáteresztõ kasírozású (diffúziónyitott) PUR-keményhab lemezt kell használni.
A lemezeket külön-külön, vízszintes és függõleges irányban eltolással helyezzük el, hogy a keresztfugák kizárhatóak
legyenek. A rögzítés statikailag méretezett BACHL rendszercsavarokkal a lécezeten (4 x 8 cm) és az egymáson fekvõ szigetelõlemezeken keresztül a szarufákhoz történik.
A tetõ speciális paramétereit figyelembe vevõ statikai számításokat a BACHL Kft. biztosítja.
10. oldal
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Beépítési útmutató

Utasítások a tecta-PUR dB plus hang- és hõszigetelõ elemek beépítéséhez
A fokozott hangszigetelésû tecta-PUR dB-plus termékeket mindig fazsaluzatra és a toldásoknál ragasztott, folytonos bitumenes alátéthéjazatra kell helyezni. A megfelelõ fugatömítés az eresz és az oromfal környékén kiemelten fontos a megfelelõ hanggátlás érdekében.
A tecta-PUR db plus-PS termékeknél – alsó oldalra kasírozott – specialis EPS szigetelõlemezt az oromfal környékén tömíteni kell.
A tecta-PUR dB plus termékeknél a rögzítés kizárólag BACHL rendszercsavarokkal történik.
11. oldal

gerinc részlet tecta-PUR db plus-PS termékeknél
orom részlet tecta-PUR db plus-PS termékeknél

Utasítások a tecta-PUR HF szigetelõelemek beépítéséhez
Az alsó oldalon speciális rostlemezzel ellátott, tecta-PUR HF szigetelõelemeket száraz helyen kell tárolni, illetve azok
beépítése csak száraz idõben történhet.

Utasítások a tecta-PUR FSB szigetelõelemek beépítéséhez
A tecta-PUR FSB termékeket mindig fazsaluzatra és sd >100m-es értékkel rendelkezõ alátéthéjazatra kell helyezni, az
épületek légtömörzárási követelményeinek figyelembevételével. A tecta-PUR FSB lapok elhelyezése az ereszhez viszonyítva
párhuzamosan, kötésbe rakva, hosszfugák elkerülésével történik.
A felsõ oldali 22 mm-es OSB lemezzel ellátott tecta-PUR FSB termékekre közvetlenül elhelyezhetõ a tetõhéjalás, ezért a
felfogatáshoz nem szükségesek ellenlécek. A BACHL FSB rendszercsavarokat géppel, teljesen be kell csavarni az OSBlemezbe, különben a kiálló csavarvég kárt tehet a tetõhéjalásban.
Az ereszdeszka statikai méretezése (csúszás elleni megtámasztás), valamint a tecta-PUR FSB felfogatása BACHL FSB
rendszercsavarok segítségével a BACHL-alkalmazástechnika (lásd 13. és 18. oldal) elõírásai szerint történik.
Az ereszdeszkát a rajzon látható módon kell beépiteni.
A tecta-PUR FSB szigetelõelemeknél – különösen síkpalaborítás esetében – javasoljuk egy robusztus diffúziónyitott fólia
elhelyezését az OSB-lap felsõ oldalára, a nedvesség biztos elvezetése érdekében.
Fémlemezborítás esetében kiegyenlítõ- ill. elválasztó rétegként egy diffúziónyitott, speciális (távtartóként mûködõ) mûanyag ún. szellõzõ szõnyeget kell beépíteni, a páralecsapódások elkerülésé miatt.
A tecta-PUR FSB keményhab lemez nedvesség elleni védelme érdekében, beépítés után az elõbb említett fóliát minél
hamarabb be kell építeni.
12. oldal

gerinc részlet a tecta-PUR FSB terméknél
eresz részlet a tecta-PUR FSB terméknél

Utasítások a tecta-PUR szigetelõelemek koporsó födémen történõ beépítéséhez
A tecta-PUR magastetõ szigetelés betonra történõ beépítésénél szigetelõrétegként (átlapolással) egy 250 µm vastag BACHL
tecta-fol PE-párazáró fóliát alkalmazzunk, mely kiemelten fontos az alumínium kasírozóréteggel ellátott tecta-PUR
magastetõs szigetelõelemeknél, így ezen választóréteg védelmet biztosít a lúgos hatásoktól. A felmenõ épületrészletek
csatlakozásáit szakszerûen kell kivitelezni. Az ereszléc szélessége a tetõdõléstõl, a szarufák hosszától, a tetõfedés fajtájától és a hóterheléstõl függ – ami a statikai számításoknál kerül figyelembevételre. Az ellenlécek felfogatása speciális
csavarokkal és tiplikkel, a BACHL statikai számítások alapján történik.

További utasítások a statikaval, a hangvédelemmel, a tûzvédelemmel
és az épületfizikával kapcsolatosan
13. oldal
14.-15. oldal
18. oldal
19. oldal

statikai teherviselés
hang- és tûzvédelem, különlegességek régi épületek felújításánálnál
statikai teherviselés számítás
U-érték számítás
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Beépítési rendszer sík tetõfelületeken
A szigetelõlemezeket lentrõl felfelé haladva az ereszdeszkától kezdve helyezzük
a fazsaluzatra vagy a szarufákra. Az elsõ
lemezsor elemeinek fédere (csap) a gerinc felé mutasson és a felsõ oldali, túllógó védõréteg az ereszdeszkára feküdjön. A hõhidak elkerülése érdekében a
követ-kezõ szigetelõlemezt eltolással fektetjük és erõsen rányomjuk az alatta levõ
elemre. Az elhelyezésnél ügyelni kell arra,
hogy a két oldalt túllógó védõrétegek jól
felfeküdjenek és ráragadjanak az elõtte
elhelyezett lemezekre.

szarufa
BACHL tecta-PUR

zsaluzat

BACHL tecta-fol
ereszdeszka

Beépítési rendszer vápáknál, éleknél és tetõáttöréseknél
A vágási hulladékok elkerülése érdekében a tecta-PUR szigetelõelemeket,
például vápáknál, tetõáttöréseknél, stb.
megfordíthatjuk és újra felhasználhatjuk.
Az elmetszett élek lezárására speciális védõfóliát kell használni. A vágáshoz
hagyományos kézifûrész és egy dõlésszög szerinti sablon vagy állítható vágási
szögû körfûrész szükséges. Utóbbi esetben a körfûrésszel való vágás után a
panel teljes átvágása kézi rókafogú
fûrésszel a gépi vágásvonal mentén történik. A szabáshoz a táblák tetején található négyzethálós kiosztású fóliakasírozás nyújt segítséget. További kiegészítõ
utasításokat a beépítéshez lásd a vápa
részletnél (7. oldal).
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Eresz részlet csekély tetõtúllógásnál
A statikai teherviselés BACHL rendszercsavarok vagy engedélyezett BiZI-szarufaszegek segítségével történik, így a megfelelõen felszerelt ereszdeszkával szemben
nincs statikai követelmény. A felmenõ falszerkezet környékén ajánljuk a látható
zsaluzat megszakítását, a BACHL PE-párafékezõ fólia szakszerû beépítése végett.
Ezen fóliát a varratoknál, összeillesztéseknél és csatlakozásoknál megfelelõ ragasztószalagokkal légtömören zárjuk le.
A tecta-PUR szigetelõlemez felsõoldali védõrétegét átlapolva a szomszédos lemezekre fektetjük és ráragassztjuk.

ellenléc
BACHL tecta-PUR
ereszdeszka
csepplemez

BACHL tecta-fol
folytonos
teherátadás
látszó zsaluzat
(megszakítva)
BACHL PE
párafékezõ fólia

Eresz részlet nagy tetõtúllógásnál
A szarufák magasságával megegyezõ méretû pallókat, állítva a szarufákhoz rögzítjük.
Ezután az ütközõdeszkát az ábrán látható
módon felszereljük. A tecta-PUR felsõoldali
védõrétegét átlapolva a gáncsokra (állított
palló) helyezzük. Az oromlécet értelemszerûen a gáncsokhoz rögzítjük. Ezután az
ellenléceket a már megszokott módon csavarozzuk vagy szegeljük. A falazat környékén ajánljuk a látható zsaluzat megszakítását a BACHL PE-párafékezõ fólia szakszerû beépítése végett.
A fóliát a varratoknál, összeillesztéseknél és
csatlakozásoknál ragasztószalagokkal légtömören zárjuk. A szigetelés a falazat ill. a
vakolat külsõ élén minden esetben érjen túl.

ellenléc
BACHL tecta-PUR
ütközõdeszka
gáncs

látszó zsaluzat
BACHL tecta-fol
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Gerinc részlet
A tecta-PUR szigetelõelemeket az ábra szerint kell kiszabni. A vágás szöge az ellenkezõ oldali tetõfelület szögének felel meg.
Az alumínium kasírozású tecta-PUR termékek elhelyezésénél az illeszkedõ felületeken az alukasírozást el kell távolítani
a felületek biztos egymáshoz való ragadása miatt. A tecta-PUR táblák egymáshoz illeszkedõ végeinél 1cm-es fugát kell
hagyni, hogy a tubusos PUR-habbal való
kiöntésekor a tökéletes zárás lehetõvé válhasson. A gerincvágás peremére az ábrán
látható módon – átlapolva – egy öntapadó
bitumenes tömitõszalagot (330mm széles)
tegyünk. Ugyanígy kell eljárni a peremeknél és a felmenõ épületrészeknél is. Szellõzõgerinccel vagy méretezett szellõzõcseréppel a megfelelõ kiszellõzésrõl gondoskodni kell.

PUR szerelõhab

száraz gerinc

bitumenes szigetelõlemez

BACHL tecta-PUR

ellenléc

taréjszelemen
szarufa
látszó zsaluzat
BACHL tecta-fol

Orom részlet
Az alátéthéjazat és a falazat csatlakozását
légtömören kell kialakítani, ezért a zsaluzatot az oromfalnál meg kell szakítani.
Elõször a zsaluzatot építjük be, majd az
alátéthéjazatot közvetlen a falazatra vezetjük és fugatömítõ-szalag vagy bitumenes tömítõszalag segítségével légtömören
csatlakoztatjuk. A tecta-PUR szigetelõelemek legalább a falazat külsõ széléig érjenek ki és a szabásperemet mindig takarjuk
le fóliával. Az oromrészen a szelemeneket
fugatömítõ-szalaggal körkörösen leragasztva a falazatba vezetjük.

tetõléc
oromdeszka

ellenléc

bélésdeszka

hátsó kiszellõzés

BACHL tecta-PUR
BACHL tecta-fol
habarcssimítás
vakolati idom
ásványgyapot sáv
BACHL EPS 80H
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Vápa részlet
A tecta-PUR szigetelõelemeket a vápától
kb. 5-5 mm-es távolságra helyezzük el,
hogy a keletkezett fugát tökéletesen kiönthessük tubusos PUR-habbal. A vápa környékén a felsõoldali tecta-PUR védõborítást kissé le kell húzni, hogy a vágásperemeket egy öntapadó bitumenes szigetelõszalaggal letakarhassuk. Majd a védõborítást a bitumenes szigetelõszalagra simítjuk és az öntapadó fóliát a már eddigiekben ismertetett módon leragasztjuk.
Az elegendõ szellõztetés biztosítása érdekében az ellenléceket kb. 15 cm-re rögzítjük a vápavonaltól. Az ellenlécekre mindkét oldalt egy széles vápadeszkát erõsítünk,
amely fogadófelületként szolgál a bádoglemeznek.

vápadeszka
vápalemez
bitumenes szigetelõsáv
PUR szerelõhab

látszó zsaluzat
BACHL tecta-fol
BACHL tecta-PUR
élszaru

Kéményáttörés részlet
A kémény csatlakozásánál arra kell figyelni,
hogy a kéményhez éghetõ anyag ne csatlakozzon. A tecta-PUR szigetelõelem és a
kémény minimális távolságát, az országos
építési szabvány határozza meg.
Az alátéthéjazatot körbe légzáróan a kéményhez csatlakoztatjuk. A tecta-PUR szigetelõelemeket a kémény felsõ oldalához
(körbe) öntapadó bitumenes szigetelõszalaggal (330mm-es) csatlakoztatjuk. A gerinc felé nézõ oldalon a tecta-PUR felsõ
oldali védõborításnak átlapoltan kell a bitumenes szigetelõszalagra ráfeküdnie.

BACHL tecta-PUR
BACHL tecta-fol
ellenléc

szarufa
látszó zsaluzat
kiváltás
kötött duzzasztott
perlit védõsáv
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Tetõtéri ablak részlet
Amennyiben szükséges, a kiváltót a tetõdõlésnek megfelelõen építjük be.
Ezután a keményhab táblákból az ablaknyílás nagyságának megfelelõ méretû felületet vágunk ki és a tetõablakot a gyártói
beépítési útasítások szerint beszereljük.
A párafékezõ fóliát ill. a széltömítõ réteget
a takarókeretig felvezetjük, odaszegezzük
és odaragasztjuk. Szigeteléssel ellátott keretû tetõablak beépítese esetén az oldalakon felvitt polisztirol/PUR-keményhab szigetelõcsík elhagyható. A takarókeret felszerelése elõtt a tecta-PUR szigetelõelem
csatlakozásait a tetõablakhoz egy bitumenes szigetelõszalaggal odaragasztjuk.

bitumenes szigetelõsáv

tetõsíkban fekvõ ablak
BACHL tecta-fol
polisztirol / PUR
szigetelõsáv

BACHL tecta-PUR

kiváltás

Ellen- és tetõlécezet felfogatása
A tecta-PUR szigetelõelemek elhelyezése
után az ellenlécek felszerelése következik.
Az ellenléceket (4x6cm vagy 4x8cm) a megadott dõlésszögben ( 60 fok ) csavarozással ill. szegeléssel, elsõ lépésben csak a
távtartókra ill. az ereszlécekre fogatjuk.
A csavarok ill. szegek méretét a tectaPUR elemek típusa és a tetõ dõlésszöge
alapján a gyártó elõzetes statikai számítások alapján határozza meg. A csavarok
ill. szegek teljes becsavarása ill. beütése
a szarufákba csak akkor történhet meg,
ha az ellenléc hosszának megfelelõ méretû táblákat elhelyeztünk a deszkázaton.
Az ellenlécezés a szigetelõanyagok rögzítését, a tetõlécek felfekvését és az átszellõztetést biztosítja. Amennyiben a tecta-PUR
szigetelõelemeket fazsaluzat nélkül építjük
be, akkor az ellenlécezetet és a tetõlécezetet lépésrõl-lépésre a szigetelõelemekkel
együtt helyezzük el (állófelület biztositása).
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tetõléc

BACHL tecta-PUR

ellenléc

BACHL tecta-fol
zsaluzat
ereszdeszka

szarufa
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Orom részlet kettõs szelemenel
A látható zsaluzat külsõ részen, megszakítás nélkül történõ elhelyezéséhez, az oromnál a szelemeneket meg kell kettõzni.
A belsõ részen az alátéthéjazatot az oromfalazatra vezetjük és légtömören odaragasztjuk. Külsõ részen a látható zsaluzat
tetõhéjazat felöli oldalán egy takaróréteget
cseppmentesen és vízzáróan a tecta-PUR
szigetelõelemhez csatlakoztatunk. A szelemenek oromfalazaton való áttöréspontjait légtömören lezárjuk. Ideális esetben
már a szelemenek elhelyezése elõtt felteszünk fugatömítõ-szalagokat.

tetõléc
oromdeszka

ellenléc

bélésdeszka

hátsó kiszellõzés

BACHL tecta-PUR
BACHL tecta-fol
habarcssimítás
vakolati idom

BACHL EPS 80H

elõtömörített
szalag

Eresz részlet áthatoló szarufánál
Az alátéthéjazatot a falazatra vezetjük és
légtömören odaragasztjuk. A légtömörzárás elõállítása itt könnyen kivitelezhetõ,
mert a szarufák nem törik át a külsõ falszerkezetet. A statikai számítás szerint az
álszarufákat az alatta elhelyezkedõ szarufákra erõsítjük. Az áthatoló szarufa környékén a tecta-PUR szigetelõelemet bevágjuk
és a rést PUR-habbal kifújjuk. Ajánljuk az
áthatoló szarufa fellett egy minimum 2 cm
vastagságú PUR-szigetelõcsík beépítését.
Az áthatoló szarufa részt egy 330mm-es
bitumenes tömítõszalaggal letakarjuk.

bitumenes szigetelõsáv
PUR szigetelõsáv
BACHL tecta-PUR

áthatoló szarufa
BACHL EPS 80H
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Orom részlet a tecta-PUR DUO terméknél
A tecta-PUR DUO termékek fektetésekor
mindig egy toldásoknál ragasztott, folytonos bitumenes alátéthéjazatot használjunk.
Az alátéthéjazatot a falazatra vezetjük és
odaragsztjuk. Kis tetõtúllógás esetén ajánlatos a tetõléceket az oromfalazat felett
hagyni. A biztos tartás miatt csavarozzunk egy külön ellenlécet a tetõlécekhez.
Az esõ elleni védelem miatt építsünk be
az oromnál egy külön alátéthéjazatot.
A tecta-PUR DUO kétrétegû szigetelõelemet ajánlatos eltolással elhelyezni úgy, hogy
a fugák ne helyezkedjenek el egymás felett.
A tecta-PUR DUO szigetelõelem felfogatása BACHL rendszercsavarokkal történik.

alsó fedés
BACHL EPS 80H
PUR szerelõhab

BACHL tecta-PUR DUO

BACHL tecta-fol
fa zsaluzat
vakolati idom
habarcssimítás
< 30

Eresz részlet a tecta-PUR DUO terméknél
Az alátéthéjazatot a falazatig vezetjük és
odaragasztjuk. Elsõ rétegként az alumínium
kasírozású tecta-PUR DUO elemet helyezzük az alátéthéjazatra. Az áthatoló szarufák kifogástalan felfogatásához az alsó
(alumínium kasírozású) szigetelõanyag vastagságával megegyezõ méretû, két élére
állított pallót szerelünk fel a deszkázatra
ill. a szarufákra. Az áthatoló szarufa magassága azonos a tecta-PUR DUO rendszer felsõ szigetelõelemének vastagságával. Az áthatoló szarufák közé beszabjuk
az alumínium kasírozású tecta-PUR DUO
elemet, majd az áthatoló szarufákra a
zsaluzat vastagságának megfelelõ PURszigetelõcsikokat helyezünk. A második
felsõ védõréteggel ellátott tecta-PUR DUO
elemet úgy tegyük fel, hogy ne keletkezzenek keresztfugák. Az áthatoló szarufa részt
bitumenes tömítõszalaggal fedjük le.
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ütközõdeszka
PUR hõszigetelõ sáv
bitumenes szigetelõsáv

BACHL tecta-PUR DUO
áthatoló szarufa
BACHL EPS 80H

tecta-PUR® magastetõ hõszigetelõ rendszer

Beépítési útmutató

Gerinc részlet a tecta-PUR dB plus-PS terméknél
A tecta-PUR dB plus-PS szigetelõelemeket
az ábra szerint szabjuk ki. (A gerinc csatlakozásánál az EPS speciális szigetelõlemezt
és az alukasírozást eltávolitjuk.) A szabás
szöge az ellenkezõ oldali tetõfelület szögének felel meg.
Az illesztési réseket PUR habbal ki kell tölteni. A kiálló, kikeményedett PUR-habot
levágjuk. A gerincnél a vágott élre öntapadó bitumenes tömítõszalag elhelyezését
javasoljuk. A peremeknél ugyanígy járunk
el. Szellõzõgerinccel vagy méretezett szellõzõcseréppel elegendõ szellõzésrõl kell
gondoskodni.

PUR szerelõhab

száraz gerinc

bitumenes szigetelõsáv

BACHL tecta-PUR dB plus-PS

ellenléc

száraz gerinc
szarufa
látszó zsaluzat
BACHL tecta-fol

Orom részlet a tecta-PUR dB plus-PS terméknél
A tecta-PUR dB plus-PS szigetelõelemeket
mindig fazsaluzatra és légtömör alátéthéjazatra helyezzük.
Ajánljuk a zsaluzat megszakítását és egy
szigetelõcsík behelyezését a tökéletes légtömörzárás elérése és a hõhidak elkerülése miatt. A légtömörzáras érdekében az
alátéthéjazatot ragasszuk szorosan a falazatra.
A távtartók ill. az ereszlécek magassága
a szigetelõanyag vastagságának feleljen
meg. A tecta-PUR dB plus szigetelõelemeknél a statikai teherviselés kizárólag a BACHL
rendszercsavarok segítségével történik.
Az alsó oldalra kasírozott EPS speciális
szigetelõlemez orom környéki tömítetségét
tömítõszalaggal (vagy öntapadó bitumenes
tömítõszalaggal) kell megoldani.

tetõléc
hátsó kiszellõzés
PUR szerelõhab

ellenléc

BACHL tecta-PUR
dB plus-PS
BACHL tecta-fol
szarufa
vakolati idom
habarcssimítás
elõtömörített szalag

ásványgyapot sáv
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Gerinc részlet a tecta-PUR FSB terméknél
Az alátéthéjazatot a gerinchez is oda kell
ragasztani. A gerincvonalnál levõ szigetelõelemek szabásánál ügyeljünk, hogy közöttük (az ábra szerint) legalább 1cm-es
távolság maradjon, hogy a keletkezett fugát
a PUR-habbal tökéletesen kitöltse.
A kikeményedett habot vágjuk le. A gerincnél a keskeny szigetelõelem csíkok elkerülése érdekében, a gerincvonalat már az
eresz tervezésekor vegyük figyelembe. Síkpalaborításnál egy robusztus, diffúziónyitott fólia elheylezését ajánljuk. A gerincvonal mindenképpen takarva legyen. A síkpalaborítás rögzítésére nemesfém- vagy
vörösréz stifteket ill. tûzihorganyzott palaszegeket ajánlunk. A borítást az oda vonatkozó szabályok, elõírások szerint kell
kivitelezni.

szálerõsítésû pala

PUR szerelõhab

alsó fedés

bitumenes szigetelõsáv

BACHL tecta-PUR FSB

Eresz részlet a tecta-PUR FSB terméknél
A légtömörzárási problémák elkerülése érdekében ajánlatos a zsaluzat megszakítása. Az alátéthéjazat elsõ rétegét a szarufakialakítás szerint kiszabjuk és az ábra
szerint beépítjük. Az alátéthéjazatot mind
a külsõ mind a belsõ oldalon légtömören
csatlakoztatjuk. A rögzítés BACHL rendszercsavarokkal történik. Fémtetõborítások
alatt egy öntapadó, diffúziónyitott mûanyag
alátéthéjazatot használunk, melyet a nedvesség elleni védelem miatt minél hamarabb helyezzünk el. Fémtetõborítások kivitelezése meghatározott szabályok és elõírások szerint történik. Az engedélyezett
csavarokat és egyéb speciális kiegészítõket 60 fokos szögben kb. 80 mm mélyen
csavarozzuk a szarufákba.

fémfedés
alsó mûanyag fedés
BACHL tecta-PUR FSB
tömítõszalag

ereszdeszka

BACHL tecta-fol
habarcssimítás

látszó zsaluzat
lemezfedés
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Statikai rögzítés
Teherviselés az eresznél
Az eresznél történõ teherviselésnél a tetõre ható erõket az ellenlécezésen keresztül a megfelelõen méretezett ereszlécekbe
vagy távtartókba vezetjük. A rögzítés típusvizsgálat ill. tervezés szerint történik. A szögbehatolás mélysége a szarufákba
legalább 8 cm legyen. A tetõ statikai viszgálata érdekében kérésre részletes mintaszámítást bocsájtunk rendelkezésre.

Folyamatos teherviselés
Speciális, engedélyezett rögzítõeszközökkel történõ folyamatos teherviselésnél, a tetõre ható erõk közvetlenül a szarufákra
vezetõdnek. A csavarokat vagy szegeket meghatározott szögben csavarozzuk ill. ütjük be, a hajlításból eredõ igénybevételek mérséklése miatt. Ezen szempontokat különösen erõsen tagolt tetõfelületek esetén tartsuk be. A teherfelvételhez
nem szükségesek ereszlécek vagy távtartók. Tetõknél 35° alatti tetõdölésnél a perem- és sarokrészen a szélszívás miatt
sûríteni kell a rögzítések számát. A tecta-PUR magastetõs szigetelõrendszerek kifogástalan rögzítéséhez a BACHL tecta
csavarvezetõt ajánljuk.

Folyamatos teherleviselés BiZI-szarufaszegekkel
Az engedélyezett BiZI-szarufaszegeket 67° fokos szögben üssük be. Az ellenléceket (méret 4x8cm) fúrjuk elõ (szükséglet
4 darab/ m2).
Szeghossz

............

Szigetelõanyag vastagság mm

............

A szeghossz kiszámításánál 19 mm-es fazsaluzat és 40 mm-es ellenlécezés lett figyelembe véve.
Statikai mintaszámításokat kérés esetében rendelkezésre bocsájtunk.

Folyamatos teherviselés BACHL-rendszercsavarokkal
Az engedélyezett BACHL rendszercsavarokat a tetõdõléshez viszonyított 60°-os szögben csavarjuk be. Az ellenléceket (méret
4 x 6 cm) a csavarok speciális felülete és önmetszõ vége miatt nem kell elõfúrni. A csavar – felsõ menetes részének köszönhetõen – nagyobb erõk felvételére képes, így növekedhet a csavartávolság (szükséglet kb. 2 darab/m2).
Csavarhossz

............

Szigetelõanyag vastagság mm

............

A csavarhossz kiszámításánál 19 mm-es fazsaluzat és 40 mm-es ellenlécezés lett figyelembe véve.
A szükséges BACHL rendszercsavarok méretét a tetõ paraméterei alapján kérés szerint ingyenesen kiszámítjuk.

Folyamatos teherviselés BACHL FSB rendszercsavarokkal tecta-PUR FSB termékeknél
Az engedélyezett BACHL FSB rendszercsavarokat a tetõdõléshez viszonyitott 60°-os szögben teljesen csavarozzuk be az
OSB lapok felszínébe, hogy ne okozzanak kárt a rákerülõ tetõhéjalásban. Vágott táblák esetén a nagyobb méretû szigetelõelemeket szarufánként 2 csavarral, a kisebbeket pedig 1 csavarral kell rögzíteni. A csavarokat kizárólag tecta-PUR
FSB termékekhez használjuk (szükséglet kb. 3 darab/m2).
Csavarhossz

............

Szigetelõanyag vastagság mm

............

A csavarhossz kiszámításánál 19 mm-es fazsaluzat lett figyelembe véve.
A szükséges BACHL rendszercsavarok méretét a tetõ paraméterei alapján kérés szerint ingyenesen kiszámítjuk.
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Hangszigetelés
A hangszigetelésnek különösen lakóépületeknél van jelentõsége.
Magastetõknél figyelembe kell venni a külsõ, szabad térbõl és a tetõszerkezeten át a környezõ helyiségekbõl történõ
hangátadást is.
A külsõ zajhatás tecta-PUR szigetelõelemekkel, felépítéstõl függõen 48 dB-el ill. szarufa alatti külön kiegészítésekkel, akár
52 dB-el csökkenthetõ.

szám megnevezés
1
tetõborítás
2
3
4

5
6

elválasztó réteg
hordozólécezet
ellenlécezet
PUR magastetõ-szigetelés

alátéthélyazat
borítás ... felett

7
8

szarufa
légtömítõréteg

9

szarufa alatt

hangszigetelés BACHL tecta-PUR lemezzel
024
024
PS
PS
MF
FSB
x
x
x
x
x
x
x

leírás
állófalc-os fémtetõborítás
betoncserép
szellõzõ szõnyeg
30 x 50 mm
40 x 60 mm
tecta-PUR 024
Tecta-PUR dB plus-PS
Tecta-PUR dB plus-MF
Tecta-PUR FSB
bitumen alátéthélyazat
bitumen lapostetõréteg
18 mm fazsaluzat
28 mm fazsaluzat

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x

x
x

36

Hangszigetelési érték R (dB)

x

x
x

x
x

x
x

401)

43

42

36

x
x

hangszigetelés mértéke Rw dB-ben

Mért termék: tecta-PUR dB plus-PS
1)
A leírást lásd a fenti táblázatban.

x

x

x

x

A tecta-PUR szigetelõelemeken elvégzett mérések a stuttgarti
Fraunhofer-Institut épületfizikai szakágának építõhatóságok
által elismert laborjaiban készülnek.

x

x

mûanyagfólia,
bitumenes álátétlemez
szarufák borítása 2x12,5cm-es
gipszkartonlemezzel

A tecta-PUR elemek ház- és lakáselválasztó falaknál, továbbá
eresz, gerinc és csatorna környezeténél a hangátmenettel
valamint a hangvezetéssel kapcsolatban termékeink (PUR
elemek) rendelkeznek számos mérési eredménnyel és részletkonstrukcióval melyeket kérésre rendelkezésre bocsájtunk.

x

52

65

55

45

35

25

15

125

250

500

1000

2000

4000

Frekvencia f (Hz)
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Tûzvédelem
A tecta-PUR-al szigetelt magastetõknél, különbözõ tetõkonstrukciókkal elérhetõ az F 30-B-s DIN 4102-es szerinti tartós
tûzállóság.

1
2
3
4

5
6
7

8
9

Megnevezés
tetõborítás

Leírás
fém-, ...-, ...-, vagy zsindely-tetõborítás
égetett agyag-, beton-, ...-, vagy profil fémtetõborítás
válaszréteg
mûanyag- vagy bitumenes réteg
hordózólécezet
statikai követelmények szerint
ellenlécezet
legalább 40 x 60 mm
PUR magastetõ szigetelés
>100 mm tecta-PUR 024
>100 mm tecta-PUR Polymer
>100 mm tecta-PUR HD plus
>130 mm tecta-PUR dB plus MF
>130 mm tecta-PUR HF
>100 mm tecta-PUR DUO
>122 mm tecta-PUR FSB
légtömítõréteg
mûanyagfólia, bitumenes alátéthélyazat
fazsaluzat vagy farostlemez >19 mm profilléc fenyõfából, DIN 68122-1/2 szerint,
vagy farost-/OSB-lemez, mindig B2 DIN 4102 szerint
szarufa
tengelytáv >1,00 m; fenyõ DIN 4074 szerint;
méretezés statikai követelményeknek megfelelõen
DIN 4102-4 74-es táblázat szerint
légtömítõréteg
mûanyagfólia, bitumenes tetõréteg
borítás a szarufa alatt
>19 mm profilléc fenyõfából, DIN 68122-1/2 szerint,
vagy faros-/OSB-lemez, mindig B2 DIN 4102 szerint
1. alternatíva: 12,5 mm GFK-lemez
2. alternatíva: 10 mm gipszszálas lemez

rétegrendekek
az F30-B érték eléréséhez
1.
2.
3.
4.
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

A fent részletezett tetõkialakításhoz, valamint további F 30-B-s szarufa közötti és alatti szigetelésû magastetõ konstrukciókhoz rendelkezünk a Nordrhein-Westfaleni MPA-tól egy általános építõhatósági, vizsgálati bizonyítvánnyal.

Épületfizika
Épületfizikai külölegességek régi épületek tecta-PUR termékekkel történõ felújításához
Régi épületek szarufák közti szigetelései sokszor nem érik el a minimálisan elvárható hõtechnikai követelmények szintjét
és gyakran tömítetlenek, ezen okok miatt sürgõsen felújításra szorulnak.
A tecta-PUR szigetelõelemek kiválóan alkalmasak a felújításra, teljesen beburkolják az egész tetõszerkezetet, ugyanakkor
karcsú tetõfelépítést biztosítanak.
Tecta-PUR magastetõ szigetelõrendszerekkel szarufák közti szigeteléssel kombinálva, gyakran passzívház színvonalat
érhetünk el.
Régi épületek tecta-PUR-al való szigetelésekor, a tetõ légzárásának hiánya miatt minden esetben tegyünk a szarufákra vagy
a zsaluzat teljes felületére egy légzáró réteget. Tömítetlen régi épületeknél, különösen akkor, ha szálas szigetelõanyagot
és belsõ oldalon fa borítást építettek be (mint ahogy ez a 70-80-as években szokásos volt), tetemes fûtéshõveszeteségek
keletkeznek.
A légtömörség éléréséhez ajánljuk egy diffúziónyitott 3-10 m sd-értékû alátétfólia beépítését a tecta-PUR szigetelés alá,
valamint a falazat és a tetõ csatlakozási pontjaihoz. Abban az esetben, ha az alátétfóliát nem lehet a falazathoz vezetni,
mert a zsaluzat nem szakítható meg, minden fugát tömíteni kell PUR-tömítõanyaggal. Tömítetlenségek miatt keletkezõ
nem kontrolált levegõcserék hõveszteségekhez és nedvesség okozta károkhoz vezethetnek.
Régi épületek tecta-PUR szigetelõrendszerrel történõ felújításához kérje tanácsadóink segítségét. Megbízás esetében
elkészítjük a tetõre vonatkozó U-érték számítást DIN 4108 szerint (lásd 19 oldal).
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Besorolás szakmai útmutatók és fokozott követelmények szerint
A következõekben ismertetésre kerülõ kölönbözõ módon kivitelezett alátéthéjazatok teljes egészében nem tekinthetõk mérvadónak, hiszen egyedi tetõszerkezet ill. körülmények azt befolyásolhatják.
Különleges esetben szükségessé válhat fokozott követelmény alkalmazása. Fokozott igénybevétel adódhat: a tetõdõlésbõl,
a szerkezetbõl, a használatból, klimatikus viszonyokból és a helyi rendeletekbõl.

Fokozott követelmények
Tetõdölés

Szerkezet

Használat
Klimatikus viszonyok

Helyi rendeletek

Ellenõrzõ lista a fokozott követelmények miatt
fokozott követelmények adódnak, ha a tetõdölés az elõírások alatt van.
ég. agyag.-, betoncserép gyártó által elõírt tetõdõlés
meglévõ tetõdölés
elõírások általi tetõdõlés
fokozott követelmények a szerkezet sajátosságaiból:
– erõsen tagolt tetõfelület
– különleges tetõforma
– nagyméretû szarufaszegek
fokozott követelménynek számít, ha a tetõtér lakófukciót lát el.
fokozott követelmények adódhatnak, ha az épület:
– exponált fekvésû
– extrém helyen van
– hóban gazdag vidéken van
– erõs szélhatásoknak kitett vidéken van
– vagy különleges idõjárási viszonyoknak van kitéve.
fokozott követelmények adódhatnak, az egyedi szabályozás miatt:
– Országos építési rendeletek, szabályok
– Építésügyi hatósági elõírások
– Városi, körzeti, községi rendeletek
– Mûemlékvédelmi elõírások, feltételek, követelmények
Követelmények összesen
A tetõdölés az elõírásoknál „x” fokkal kevesebb

_____fok
_____fok
_____fok

_____
_____

_____

_____
_____
_____

Táblázat a külön intézkedések kiszámításához 1)
Elõírások szerinti
tetõdõléstõl való
eltérés
Nincs eltérés

Nincs további
fokozott
követelmény 2)
--

1 további
fokozott
követelmény 2)
3.0 normál alátéthéjazat

2 további
fokozott
követelmény 2)
3.0 normál alátéthéjazat

6°-al alacsonyabb
tetõdõlés

3.0 normál alátéthéjazat

3.0 normál alátéthéjazat

2.2 átlapolt vagy
falcolt alátéthéjazat
1.2 vízhatlan alátéthéjazat
1.1 vízzáró alátéthéjazat

6-10°-al alacsonyabb 1.2 vízhatlan alátéthéjazat
tetõdõlés
1.2 vízhatlan alátéttöbb mint 10°-al
héjazat
alacsonyabb tetõdõlés
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1.2 vízhatlan alátéthéjazat
1.1 vízzáró alátéthéjazat

3 vagy több
fokozott
követelmény 2)
2.2 átlapolt vagy
falcolt alátéthéjazat
2.1 összehegesztett
vagy ragasztott
alátéthéjazat
1.1 vízzáró alátéthéjazat
1.1 vízzáró alátéthéjazat

tecta-PUR® magastetõ hõszigetelõ rendszer

Beépítési útmutató

BACHL tecta-PUR szigetelõrendszerek agyag- és betoncserép esetén
Besorolás 1.0 - 3.0 -ig szakmai útmutatók szerint (az alátétfólia különbözõ módon történõ nedvesség elleni rögzítéséhez)
Fajta
1.0 Alátéthéjazat
1.1 Vízzáró alátétfólia

1.2 Vízhatlan alátétfólia

2.0 Alátéthéjazat
2.1 összehegesztett
vagy ragasztott
alátéthéjazat

2.2 Átlapolt vagy falcolt
alátéthéjazat

BACHL tecta-PUR szigetelõrendszer Ajánlás
BACHL tecta-PUR szigetelõrendszer A tetõdõlés az elõírtaknál több mint 10 fokkal
alacsonyabb és egy további fokozott követel+ vízzáró bitumenes réteg
mény lép fel
vagy
+ vízzáró mûanyag réteg
A megfelelõ rétegeket (legjobb az öntapadó), kellõ
átlapolással egyrétegben a BACHL tecta-PUR szigetelõrendszerre ill. az ellenlécekre kell helyezni. Az átfedéseket és illesztéseket vízzáróan kell összehegeszteni vagy ragasztani. Az alátetfólia gyártók egyedi elõírásait figyelembe kell venni. Az ellenlécek oldalsó
éleit le kell törni és a fóliaréteget az ellenlécek fölé
vezetjük. A fa nedvességének 20% alatt kell lennie.
BACHL tecta-PUR szigetelõrendszer A tetõdõlés az elõírásoknál 6-10 fokkal alacsonyabb és két további fokozott követelményt kell
+ vízzáró bitumenes réteg
figyelembe venni
vagy
+ vízzáró mûanyag réteg
Az alkalmazandó rétegeket (szegtömítõ szalagot),
lehetõleg öntapadót, megfelelõ átlapolással, egyrétegben kell a BACHL tecta-PUR szigetelõelemek és
az ellenlécek közé helyezni. Az átfedéseket és illesztéseket vízállóan kell összehegesztni vagy ragasztani.
Az ellenléceket nem kell bevonni. A szalag az ellenléc alatt helyezkedik el. Az alátétfólia gyártók egyedi
elõírásait figyelembe kell venni.
BACHL
BACHL
BACHL
BACHL

tecta-PUR
tecta-PUR
tecta-PUR
tecta-PUR

Polymer
HD plus
DUO
HF

tecta-PUR 024
tecta-PUR dB plus PS
tecta-PUR dB plus MF

A tetõdõlés az elõírásoknál 6 fokkal alacsonyabb
és három vagy több fokozott követelmény lép fel
A BACHL tecta-PUR lemezt és a BACHL szegtömítõ
szalagot az ellenléc alá helyezzük el. A felsõ oldalon kasírozott, öntapadó réteggel ellátott, kétoldalt
átlapolható védõréteget, az eddigiekben ismertetett
módon ragasszuk fel.
A tetõdõlés az elõírásoknál 6 fokkal alacsonyabb
és két további fokozott követelmény lép fel.
A tetõdõlés az elõírásokkal megegyezõ, de három
vagy több fokozott követelmény lép fel.

az összes eddig említett
BACHL tecta-PUR szigetelõrendszer A BACHL tecta-PUR lemezt és a BACHL szegtömítõ
szallagot az ellenléc alá helyezzük el. A felsõ oldalon
kasírozott, öntapadó réteggel ellátott, kétoldalt átlapolható védõréteget ragasszuk fel.
3.0 Alátéthéjazat 3)
Deszkázat nélküli
táblafektetés
Szabadon lógó vagy
feszített alátáthéjazat

A tetõdõlés az elõírásokkal megegyezõ és max.
két fokozott követelmény áll fenn.

A táblázatban (16. oldal, alul) említett külön intézkedések 1) minimum intézkedéseket jelentenek. Különlegesen magas
követelmények 2) és/vagy különleges helyi rendeltetések esetében a magasabbfokú külön intézkedést válasszuk. Alapvetõen
a magasabb fokú külön intézkedések is alkalmazhatók a minimum külön intézkedesek helyett. 3) A deszkázat nélküli tetõ
külön intézkedésnek számít, további fokozott követelmények függvényében változhat az alátét héjazat fajtája.
A BACHL tecta-PUR FSB lemez bépítéséhez különleges rendeltetések érvényesek.
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tecta-PUR® magastetõ hõszigetelõ rendszer

Beépítési útmutató

Statikai ajánlás tecta-PUR magastetõ szigetelõrendszerhez
Kérésre kiszámítjuk az Ön tetõjéhez szükséges BACHL rendszercsavarok méretét:
– tecta-PUR alapelemeknél BACHL rendszercsavarokkal ellenlécen keresztûl történõ rögzítéshez
– tecta-PUR FSB elemnél BACHL FSB rendszercsvarokkal közvetlenül történõ rögzítéshez.

A kitöltött ûrlapot kérjük küldje a következõ címre:
BACHL Kft.
Alkalmazástechnika
Fax: ( 56 ) 586-498
E-Mail: bachl@bachl.hu

1. Általános adatok

4. Rögzítés beton esetén (koporsó födém)

Megbízó:

Tengelytávolság ellenlécek

Utca, házszám:

Ellenlécek

Irányítószám, helység:

Tisztán beton szerkezet

Telefon:

Beton C25 vagy magasabb minõség

…………… cm
……… / ……… mm
! igen
! igen

Fax:

! nem
! nem

E-Mail:
Projekt:

5. BACHL magastetõ szigetelõrendszer

Irányítószám, helység:

! BACHL tecta-PUR 024
! BACHL tecta-PUR Polymer

2. Épületgeometria

! BACHL tecta-PUR HD-plus

Épületmagasság:

! BACHL tecta-PUR dB plus

Tetõdõlés:

! BACHL tecta-PUR FSB

Tetõfelület:

! BACHL tecta-PUR DUO

Szarufa hossza:

! BACHL tecta-PUR HF

Szarufa távolsága:
6. Tetõfedés fajtája
3. Tetõfelépítés

! 300 N/nm fémlemez-, zsindely-, hullámlemez-tetõ

Fazsaluzat:

! 550 N/nm agyag-, betoncserép, mûpala

Gipszkarton lemez:

! 750 N/nm kettõs cserépfedés

Szigetelés vastagsága:

! _____ N/nm ………………………………

Elem vastagsága:
Ellenléc

! igen

! nem

Ellenléc

……… / ……… mm

7. ...hóteher
!

750 N/m2

! 1000 N/m2
! 1500 N/m2
! 2000 N/m2
! _____ N/m2
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tecta-PUR® magastetõ hõszigetelõ rendszer

Beépítési útmutató

U-érték (hõátbocsátási tényezõ) számítás
Kérjük adja meg a kívánt adatokat. A hiányzó adatokat szükség esetén kiegészítjük. Ingyenesen megvizsgáljuk a tetõfelépítés gyakorlati alkalmasságát épületfizikai szempontokból és megbízás esetén elkészítjük az U-érték számítást.

A kitöltött ûrlapot kérjük küldje a következõ címre:
BACHL Kft.
Alkalmazástechnika
Fax: ( 56 ) 586-498
E-Mail: bachl@bachl.hu
Általános adatok

Megbízó

__________________________

Utca/házszám

__________________________

Ir.szám/helység

__________________________

Telefon

__________________________

Fax

__________________________

e-Mail

__________________________

építési terv

__________________________

Ir.szám/helység

__________________________

!

!

új építés

felújítás

Keresztmetszet
építõanyagok rétegenként,
belülrõl kifelé

építõanyag vastagsága s (cm)

hõvezetési tényezõ λR (W/m • K)

Összetett építõelem
Szarufa tengelytávolság: …...... (cm)
szarufa szélesség: ………. (cm)
A szerkezetben levõ, álló légrétegeket is sziveskedjen építõanyag rétegenként megadni!
Minden építõanyag réteg belülrõl
kifelé – szarufa környékén –

építõanyag vastagsága s (cm)

hõvezetési tényezõ λR (W/m • K)
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Mûszaki adatok
tecta-PUR
024
Leírás
PUR keményhab
lemez EN 13165
szerint
Tábla méret
2500 x 1250 mm
(hasznos méret) (2470 x 1220 mm)
Lemez vastag80 mm = 0,262
ság / U-érték
100 mm = 0,215
(W/m2K)
120 mm = 0,182
Az teljes tetõszerkezetre 140 mm = 0,158
vonatkozó hõátbocsá- 160 mm = 0,140

tecta-PUR
Polymer
PUR keményhab
lemez EN 13165
szerint
2500 x 1250 mm
(2470 x 1220 mm)
80 mm = 0,262
100 mm = 0,215
120 mm = 0,182
140 mm = 0,158
160 mm = 0,140

tecta-PUR
HD-plus
PUR keményhab
lemez EN 13165
szerint
2500 x 1250 mm
(2470 x 1220 mm)
100 mm = 0,215
120 mm= 0,182
140 mm= 0,158
160 mm = 0,140

tecta-PUR
DUO
PUR keményhab
lemez EN 13165
szerint
2500 x 1250 mm
(2470 x 1220 mm)
260 mm = 0,094
280 mm = 0,088

0,024 W/mK

0,028 W/mK

0,024/0,028 W/mK 0,024/0,040 W/mK 0,024/0,035 W/mK 0,024 W/mK

tecta-PUR
dB plus-PS
PUR keményhab
lemez EN 13165
szerint
2500 x 1250 mm
(2470 x 1220 mm)
115 mm = 0,213
135 mm = 0,181
155 mm = 0,157

tecta-PUR
dB plus-MF
PUR keményhab
lemez EN 13165
szerint
2500 x 1250 mm
(2470 x 1220 mm)
115 mm = 0,207
135 mm = 0,177
155 mm = 0,154

tecta-PUR
FSB
PUR keményhab
lemez EN 13165
szerint
2500 x 1250 mm
(2470 x 1220 mm)
102 mm = 0,256
122 mm = 0,211
142 mm = 0,180
162 mm = 0,156

tecta-PUR
HF
PUR keményhab
lemez EN 13165
szerint
2500 x 1250 mm
(2470 x 1220 mm)
110 mm = 0,219
130 mm = 0,185
150 mm = 0,160
170 mm = 0,141

tási tényezõ

Hõvezetési
tényezõ
Élképzés

0,024 W/mK

Körbefutó nútféderes Körbefutó nútféderes Körbefutó nútféderes Mindkét lemez
PUR: körbefutó
körbefutó nútféderes nútféderes

PUR: körbefutó
nútféderes

PUR: körbefutó
nútféderes
OSB:tompa él
Kasírozás/
Mindekét oldalon 024
Mindkét oldalon
Mindkét oldalon
Mindkét oldalon
Mindkét oldalon
Mindkét oldalon
alufólia, felsõ
alufólia, felsõ olda- üvegfátyol, felsõ ol- Mindkét oldalon
alufólia, felsõ olda- alufólia, felsõ olda- alufólia, felsõ oldadalon páraáteresztõ alufólia,
oldalon védõfólia lon polimer bitulon védõfólia, alsó lon védõfólia, alsó lon 22 mm-es OSB
028
menlemez borítás speciális borítás
oldalon nagy rugal- oldalon speciális
lap
Mindkét oldalon
masságú speciális kõzetgyapot lemez
üvegfátyol és pára- EPS lemez
áteresztõ speciális
borítás
sd-érték
HD-plus
PE-fólia = 8,7
HD-plus
bitumen
PE-fólia = 8,7
PE-fólia = 8,7
OSB lap = 2,4
fólia = 0,02
fólia = 0,02
lemez = 20
Átlapolás
Kétoldali átlapolás Kétoldali átlapolás Kétoldali átlapolás Kétoldali átlapolás Kétoldali átlapolás Kétoldali átlapolás
öntapadó ragasztó- öntapadó ragasztó- öntapadó ragasztó- öntapadó ragasztó- öntapadó ragasztó- öntapadó ragasztócsíkokkal
csíkokkal
csíkokkal
csíkokkal
csíkokkal
csíkokkal
E
Éghetõség MSZ E
E
E
E
E
E
EN 13501-1
szerint
Súly
80 mm = 9,10 80 mm = 10,19 100 mm = 11,66 260 mm = 27,52 115 mm = 16,83
102 mm = 52,19
kg/lemez
100 mm = 10,97 100 mm = 12,07 120 mm = 13,53 280 mm = 29,39 135 mm = 17,77
122 mm = 54,07
120 mm = 12,85 120 mm = 13,94 140 mm = 15,41
155 mm = 18,71
142 mm = 55,94
140 mm = 14,72 140 mm = 15,82 160 mm = 16,59
162 mm = 57,82
160 mm = 15,93 160 mm = 16,98

0,024 W/mK
Körbefutó nútféderes

Mindkét oldalon
alufólia, felsõ oldalon védõfólia, alsó
oldalon 30mm-es
speciális rostlemez

HD-plus fólia = 0,02

rostlemez = 5
Kétoldali átlapolás
öntapadó ragasztócsíkokkal
E

110 mm = 24,65
130 mm = 26,53
150 mm = 28,40
170 mm = 30,27

BACHL Hõszigetelõanyag-gyártó Kft.
5091 Tószeg, Parkoló tér 21. • Telefon: (56) 586-500 • Fax: (56) 586-498
E-mail: bachl@bachl.hu • Web:www.bachl.hu

Közösen értéket teremtünk

