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1. BEVEZETÉS
Ez a kézikönyv hasznos tanácsokat és általános útmutatásokat tartalmaz a Polyglass cég által gyártott ADESO® öntapadó szigetelőlemezek 
beépítéséhez.
A kézikönyvben szereplő műszaki részletek és a kivitelezési útmutató a legjobb tudásunk és szakmai tapasztalataink alapján készültek.                        
Mégis, minden benne szereplő információt általános útmutatásnak kell tekinteni.
A kivitelezés megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy az ADESO® alkalmas a felhasználásra és megfelel a helyi előírásoknak.              
Egyedül a kivitelező felelős a termék sikeres beépítéséért és az abból eredő következményekért.
További információért kérjük vegye fel a kapcsolatot műszaki tanácsadóinkkal.
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2. POLYGLASS SPA
A Polyglass SpA egyike a legnagyobb európai vízszigetelő-anyagokat gyártó cégeknek, mely széles termékválasztékkal szerepel a kereskedelem 
és ipar területén:
•	 modifikált	bitumenes	lemezek
• TPO/FPO és PVC műanyag lemezek
• hőszigetelő rendszerek
• speciális termékek

A	Polyglass	SpA	az	első	olasz	gyártó	cég,	aki	csatlakozott	a	nemzetközi	modifikált	bitumenes	lemez-gyártó	vállalkozásokhoz,	és	ma	termékeivel	
és technológiájával több, mint 40 országban jelen van.
A Polyglass SpA cég Ponte di Piave városában, Treviso tartományban működik, ahol a cég székhelye található. A társaságnak van egy leányv-
állalata Észak-Amerikában, a Polyglass USA, melyhez 5 gyár tartozik, és egy leányvállalata az Egyesült Királyságban Polyglass GB Ltd. néven.
A Polyglass SpA a Mapei csoport tagja, amely vezető cég a nemzetközi építési kémia területén, 81 leányvállalattal, 9 szolgáltató céggel, 18 kuta-
tási-fejlesztési központtal és 70 gyárral az 5 kontinens 32 országában, ahol mindegyik gyár rendelkezik saját minőségellenőrző laboratóriummal.
A Polyglass vízszigetelő rendszereket az egész világon sikeresen terjesztik és alkalmazzák, különböző környezetvédelmi és alkalmazási feltétel-
eknek kitéve.
A Polyglass SpA cég 1995 óta rendelkezik az ISO 9001 minősítéssel és 2010 óta az ISO 14001 minősítéssel. A cég a Green Building Council 
Italia tagja.

 
Valamennyi Polyglass termék hozzájárulhat az épületek LEED tanúsításához szükséges hitelek megszerzéséhez.
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3. ÖNTAPADÓ LEMEZEK
A	modifikált	bitumenes	lemezeket	hagyományosan	vagy	gázégő	segítségével	lángolvasztással,	vagy	bitumenes	ragasztó	segítségével	építik	be.
A vízszigetelési rendszerek fejlődtek és ezt a gyártástechnológia fejlődése tette lehetővé, miután a lemezeket egyre jobb minőségű műanyagokkal 
gyártották, csökkentve a desztillált bitumen felhasználását.
A 90-es évek közepétől kezdve a Polyglass elkezdte gyártani az öntapadó lemezeket, hogy megfeleljen az új tervezési követelményeknek, a 
nem láng-álló hőszigetelések és épületszerkezetek elterjedése miatt. Az öntapadó lemezek elterjedését a technológiai fejlődés is eredményezte, 
összhangban	a	környezetvédelem	és	a	helyszíni	biztonságos	munkavégzés	 iránti	nagyobb	figyelemmel.	Az	ADESO® lemezek alkalmazása 
megfelel ezeknek a követelményeknek, nincs füst, zaj vagy tűzveszély a hagyományos alkalmazási módokhoz képest.

Ezt a típusú lemezt a gyártósoron egy bitumenes réteggel és a hátoldalán egy öntapadó réteggel készítik, egy új-generációs kifejlesztett desztillált 
bitumen	felhasználásával,	speciális	elasztomer	modifikálással.
Ez az összetétel optimális egyensúlyt biztosít a sugárirányú és lineáris elasztomer polimerek (SBS) között, ezáltal homogén bitumen-diszperzió jön 
létre a polimerek és kopolimerek között, fokozott tapadást és tökéletes tartósságot biztosítva, jelentősen növelve a hideghajlíthatóságot is.
Az ADESO® öntapadó lemezeket bármilyen tetőfelületen alkalmazni lehet: lapostetőn, maga- vagy íves tetőn, különösen ott, ahol a fa tetősz-
erkezet kizárja a hagyományos bitumenes technológia alkalmazását. 
A lángolvasztás nélküli alkalmazás biztosítja a bitumen-összetevő állandó minőségét a termék egész élettartama során, és a szakképzett és               
betanított szakemberek által végzett munka biztonságos.
A Polyglass SpA több, mint 30 éve gyárt öntapadó lemezeket, és ezalatt az idő alatt mind az európai, mind az észak-amerikai                                                            
piacon szerzett tapasztalatokat hasznosítja a gyár.  Köszönhetően a Polyglass USA 4 gyártó-üzemének, mára a Polyglass a világ vezető szige-
telőanyag-gyártójává vált.
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4. ADESO® ÖNTAPADÓ LEMEZEK
Az ADESO® termékekhez egy sor öntapadó lemez tartozik, amelyeknek a felső oldalán van egy erősítő betétre felhordott plasztomer (APP) 
vagy	elasztomer	(SBS)	modifikált	bitumenes	réteg,	míg	az	alsó	oldala	egy	nagyon	jól	tapadó	bitumenes	réteg.

Az ADESO® termékek öntapadó alsó oldalát egy  vékony szilikonos polietilén fólia védi, mely a lemez hosszanti oldalával megegyezően két 
részre van osztva, ezáltal megkönnyíti az eltávolítását a tekercs fektetésénél. A fekete színű oldalon, az öntapadó lemezhez történő kapcsolatnál a 
védő fólia egy tapadásmentes szilikonnal védett, míg a szürke oldalon nincs ilyen védőréteg.
Az ADESO® termékek felső oldala különböző rétegekkel készül, a rendeltetésszerű felhasználásnak megfelelően (ld. ADESO® termékv-
álaszték és felhasználási terület, 8. oldal):

• védőfólia, szilikon-polietilén
• védőfólia, HDPE
• ásványi zúzalék
•	 poliészter-polipropilén	filc
• homok

Az ásványi zúzalékkal készült lemezeknél a toldások helyén a szélek tapadásmentes szilikon-polietilén fóliával védettek, amelyet a fektetésnél el kell 
távolítani (FASTLap), míg a hosszanti átlapolásoknál a széleken egy többrétegű poliuretán ragasztócsík található (SEALLap), ami úgy tapad, mint a 
ragasztó,	+10	°C-ig.	Egyes	lemezeknél,	melyek	felső	rétege	filc	vagy	polietilén	fólia,	csak	a	hosszanti	oldalak	mentén	található	gyári	átlapoló	sáv.
Az ADESO® termékek fő erőssége és előnyei a következők:

• nyílt láng használata nélküli beépítés
• alkalmazható hőre érzékeny hőszigetelések felett is
• könnyű és gyors alkalmazás és beépítés
• alkalmas függőleges felületeken is, gyors felhordással
• kiváló esztétikai megjelenés
• környezetbarát
• egészségre ártalmatlan, biztonságos

MSS*
Többféle felületképzés

zúzalék-mentes lemezvég

ragasztó csík
hordozóréteg

öntapadó réteg
APP vagy SBS Mesola vízszigetelő réteg

eltávolítható szilikon fólia

*MSS
 ásványi	zúzalék	 polietilén	fólia	 homok	 filc 
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ADESO® TERMÉKVÁLASZTÉK ÉS AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS
TERMÉKEK ALKALMAZÁSI TERÜLET

NÉV
VASTAGSÁG/

SÚLY
TÖBBRÉTEGŰ SZIGETELÉS

PÁRAZÁRÁS TALAJNEDVESSÉG

ZÁRÓ RTG ALSÓ RTG

ELASTOFLEX SA P 2 mm • •
ELASTOFLEX SA P Mineral 3,5 kg •
SPIDER P 2 mm • •
SPIDER P Mineral 3,5 kg •
POLYVAP SA 2 mm •
ADESOGUARD 1,8 mm •

Mindegyik ADESO® termék alkalmazható elválasztó-védő rétegként lángra érzékeny aljzat vagy hőszigetelés esetén (EPS vagy XPS táblák). 
Járható tetőknél vagy zöldtetők esetén kérjük a beépítéshez megfelelő felületű terméket válasszon.

ADESO® TERMÉKVÁLASZTÉK
ELASTOFLEX SA P - ELASTOFLEX SA P MINERAL

Ez	egy	elasztomerrel	modifikált	bitumenes	lemez	(BPE/SBS),	poliészter	nem-szőtt	hordozóréteggel,	hosszirányban	
üvegszállal erősítve.
Hideghajlíthatósága -20 °C.
Az ELASTOFLEX SA P és ELASTOFLEX SA P MINERAL lemezeket lapostető szigeteléseknél alkalmazzák két 
rétegben, a felső réteg az ásványi zúzalékos. Az EN 13707 szabványnak megfelelnek.
Az ELASTOFLEX SA P lemez beépíthető talajpára és talajnedvesség elleni szigetelésként az EN 13969 TYPE T 
szabvány szerint.

SPIDER P - SPIDER P MINERAL
Ez	egy	plasztomerrel	modifikált	bitumenes	lemez	(BPE/APP),	poliészter	nem-szőtt	hordozóréteggel,	hosszirányban	
üvegszállal erősítve.
Hideghajlíthatósága -10 °C.
A SPIDER P ÉS SPIDER P MINERAL lemezeket lapostetők szigetelésénél alkalmazzák, a zúzalékos lemezt záróle-
mezként. Megfelelnek az EN 13707 szabványnak.
A SPIDER P lemez talajpára és talajnedvesség elleni szigetelésként is alkalmazható, az EN 13969 szabvány szerint.
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POLYVAP SA
Ez	egy	mindkét	oldalán	öntapadó,	elasztomerrel	modifikált	bitumenes	lemez	(BPE/SBS),	alumínium	fólia	betéttel.	a	
POLYVAP SA mindkét oldala egy szilikon fóliával védett, amit a lemez fektetésénél kell eltávolítani. Hideghajlíthat-
ósága -25 °C. A POLYVAP SA lemezt párazáró lemezként alkalmazzák az EN 13970 szabvány szerint.

ADESOGUARD
Ez	egy	elasztomerrel	modifikált	öntapadó	bitumenes	lemez	(SBS)	üvegszövet	erősítéssel	és	egyik	oldalán	nagy	
sűrűségű polietilén réteggel (HDPE).
Az ADESOGUARD lemezt alépítmények szigetelésére fejlesztették ki, tartófalak vagy padlók talajpára és talajned-
vesség elleni szigetelésére, az EN 13969 TYPE T szabvány szerint.
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5. KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK
Egy vízszigetelő rendszer nem csupán az ADESO® öntapadó lemezekből áll, hanem annak érdekében, hogy egy teljes, tartós és működő-
képes felépítés jöjjön létre, szükség van különböző kiegészítő termékekre és/vagy tartozékokra is. A POLYGLASS széleskörű termékválasztékot 
kínál a kiegészítő termékek területén, a különböző felületképzésű lemezekhez és a különböző műszaki követelményeknek megfelelően az ipari, 
lakossági vagy kereskedelmi épületek számára.

IDROPRIMER
Az IDROPRIMER egy vizesbázisú bitumenes alapozó anyag, beton vagy deszka aljzatok alapozására, a porozitás 
csökkentésére és a por megszüntetésére, ezáltal a bitumenes lemez gyorsan beépíthető. Lakóépületek esetén 
ajánlott alkalmazni. Az IDROPRIMER nem éghető és nem veszélyes anyag. Ne alkalmazza hideg, párás vagy esős 
időben, ami megakadályozhatja a száradást.

POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL
A POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL egy bitumenes alapozó anyag,desztillált bitumen gyorsan-száradó ol-
dószerrel, amit kültérben és nem lakóépületben alkalmaznak. A POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL alapozót 
beton	aljzatok	kellősítésére	használják,	annak	érdekében,	hogy	az	öntapadó	modifikált	bitumenes	lemezek	megfe-
lelően és gyorsan beépíthetők legyenek.

ADESINT PRIMER
Az ADESINT PRIMER egy oldószer bázisú alapozó, igen erős tapadási tulajdonságokkal. Műgyanta alapú, és mo-
nolit vagy előre-gyártott beton tetőszerkezeteknél alkalmazzák.
Az	ADESINT	PRIMER	használatával	a	modifikált	bitumenes	lemezek,	és	részben	az	öntapadó	bitumenes	lemezek	
fektetése is gyorsabb.

MINERAL FIX
A MINERAL FIX egy tejszerű fehér vizesbázisú tömítő anyag, amely száradás után áttetsző lesz.
A MINERAL FIX anyagot az ásványzúzalékos felületű ADESO® lemezek védőrétegeként alkalmazzák.
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POLYFOND KIT DRAIN
A POLYFOND KIT DRAIN egy dombornyomott lemez, nagy sűrűségű polietilénből (HDPE), fehér polipropilén nem-
szőtt fátyollal kasírozva, ami kiválóan biztosítja a csapadék szivárogtatását. A POLYFOND KIT DRAIN kedvezően 
beépíthető kettős céllal: megvédi a vízszigetelő lemezt és biztosítja a tartófalak melletti szivárogtatást a föld-visszat-
öltés folyamán.

PÁRASZELLŐZŐK ÉS ÖSSZEFOLYÓK
Az ADESO® tartozékok tartalmaznak: normál és szuper összefolyó-elemeket, 90°-os sarok vízköpőt, vízköpőt 
kerek vagy szögletes kivezetéssel, egy- vagy kétrészes páraszellőzőket polietilénből és lombkosarakat.
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6. AZ ADESO® BEÉPÍTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

6.1 SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI FELTÉTELEK
Az ADESO® lemezeket mindig fedett, száraz helyen kell tárolni a felhasználásig , távol a közvetlen napsütéstől és védve a kedvezőtlen időjárási 
feltételektől, fa raklapokon, felemelve a földtől. Egymásra nem megengedett 2 vagy több raklapot tenni, mivel a belső tekercsek sérülhetnek, de-
formálódhatnak és ezáltal használhatatlanná válnak.
Javasoljuk, hogy csak annyi anyag kerüljön az építkezés helyszínére, amennyit egyszerre be is építenek, ha ez nem lehetséges, akkor a fent em-
lített feltételek mellett tárolják az anyagot. Javasoljuk, hogy a raklap zsugor-fóliáját óvatosan vágják meg néhány helyen, az esetleges hő és pára 
eltávozásának érdekében.
Soha ne tárolják az anyagot fektetve, mert a lemez deformálódhat vagy összeragadhat és használhatatlanná válik. Mindig tartsa eredeti csoma-
golásban (karton dobozban) akkor is, ha az csak fél tekercs. (ld. 6.1-től 6.4 ábrákat)
Emelőszerkezettel a legnagyobb gondossággal kell a tekercseket szállítani, a helyi biztonsági és egészségvédelmi előírások betartásával.                  
Az emelőszerkezetekhez nem odakötözött tekercsek baleset esetén a terméket és/vagy az embereket vagy a környezetet is megsérthetik.

6.1.ábra: tárolja az anyagot a közvetlen naptól vagy szélsőséges időjárási                   
körülményektől védve

 

6.2.ábra:Ne helyezzen egymásra két raklapot

6.3.ábra: Ne fektesse és tárolja a tekercseket vízszintesen

 

6.4.ábra: mindig tartsa a tekercseket az eredeti csomagolásban (karton doboz)
 

 



ADESO®  POLYGLASS     13

6.2 ESZKÖZÖK A BEÉPÍTÉSHEZ
L’attrezzatura necessaria per la posa delle membrane autoadesive è la seguente:
Az öntapadó lemezek beépítésének eszközei a következők:
• Egy erős sörtéjű kefe a felületet megtisztításához
• Megfelelő hengerek az alapozó felhordásához
• Leister típusú forró levegős kézi hegesztő a részletmegoldásokhoz és a tartozékok beépítéséhez
• Hasznos vágó-eszközök, mint pl. a horgas vagy egyenes pengéjű vágókés a szigetelő anyagok vágására és ollók
• Mérőeszközök a lemez méréséhez, mint pl. a mérőléc és/vagy mérőszalag
• Hengerek mint pl. a szilikon vagy sárgaréz nyomóhenger a részletképzésekhez, fémhenger a függőleges felületekhez és egy fémhenger a 

bitumenes lemez átlapolásaihoz

A

D

E

B

F

I

C

G

J

H

K

 A - Triac AT Leister forrólevegős kézi hegesztő
 B - 20 mm-es fúvóka
 C - 40 mm-es fúvóka
 D - fém henger 8 kg-os
 E - fém henger a függőleges felületekhez
 F - sárgaréz henger
 G - gumi henger
 H - gumi henger
 I - olló
 J - horgas vágópenge
 K - egyenes-végű vágópenge

 

MEGJEGYZÉS
Figyelmeztetjük Önöket, hogy a fent említett eszközökön kív-
ül szükség van a helyi előírások szerinti egyéni védő-felsze-
relésekre is.
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7. AZ ADESO® RENDSZER BEÉPÍTÉSE

7.1 AZ ALJZAT ELLENŐRZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
A vízszigetelést száraz és tiszta, kiálló szemcséktől és szennyeződésektől mentes felületre lehet felhordani. Kerülje a kivitelezést szélsőséges 
időjárás mellett, mint pl. a várható eső, magas páratartalom, +10 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén, vagy nedves beton felületeken. Nyáron 
a	modifikát	bitumenes	lemezeket	nem	javasolt	az	szélsőségesen	magas	hőmérséklet	mellett	(+	35°C)	beépíteni.	Egyrészt	az	anyag	felhordása,	a	
munkavégzés a hőségben is nehezebb, másrészt az éppen lefektetett lemezeken a lábnyomok sérülést okozhatnak.                                                                                 
Mielőtt lefektetné az ADESO® lemezeket, megfelelő oldószeres vagy 
vizes bázisú alapozóval kell a felületet kellősíteni. Deszka aljzatok esetén 
a vizes bázisú alapozó ajánlott (7.1 ábra).
Függőleges beton felületeken, amennyiben a betonhoz fagyásgátló 
adalékot kevertek, azt ajánljuk, hogy az alapozó és a lemez felhordása 
előtt a falakat nagy nyomású vízzel tisztítsák meg és végezzenek rajta 
beépítési próbát, hogy meggyőződjenek a lemez megfelelő tapadásáról.

7.2 HŐ- ÉS PÁRATECHNIKAI ELLENŐRZÉS, A PÁRAVÉDELMI RÉTEG FEKTETÉSE
A hőszigetelt tetőkbe épített vízszigetelések esetén mindig javasolt hő- és páratechnikai számítás készíttetése szakember által, annak érdekében, 
hogy meghatározzák a rétegfelépítést és elkerüljék az esetleges páralecsapódást a rétegek között.
A hő- és páratechnikai ellenőrzés alapján szükség lehet beépíteni egy páravédelmi réteget a hőszigetelés alatt, az EN 13970 szabványnak megfelelően.
Az ADESO® rendszer páravédelmi rétege, páraáteresztési együtthatóval (μ az EN 1931 alapján):
• POLYVAP SA 2 mm μ = 700.000
A termék mindkét oldala öntapadó, így gázégő használata nélkül beépíthető.
A beépítés előtt a lemezeket ki kell tekercselni a végleges helyükön, az alsó oldalról az egyik fél szilikonos fóliát eltávolítani, hogy az az oldal lera-
gadjon. Mielőtt a másik fél oldalról is eltávolítaná a fóliát, győződjön meg arról, hogy nincsenek légbuborékok vagy gyűrődések, majd folytassa a 
lemez leragasztását. Folytassa a következő lemez fektetésével, hogy egy felület teljesen védett legyen a páravédelmi réteggel.
Amennyiben a munkát nem lehet teljesen befejezni a munkanapon, azt javasoljuk, hogy mindig csak annyi páravédelmi réteget fektessenek le, 
amennyit utána a hőszigeteléssel és az első vízszigetelő réteggel el tudnak takarni, annak érdekében, hogy a páravédelmi réteg ne sérüljön.
A	termék	beépítéséhez	javasolt	külső	hőmérséklet	≥	+	10	°C,	kedvező	időjárás	esetén.

7.1. Ábra: az alapozó felhordása
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7.3 A HŐSZIGETELÉS FEKTETÉSE
A hőszigetelő anyag legyen tiszta, szennyeződésektől mentes és rendelkezzen megfelelő nyomószilárdsággal.
Az ADESO®  öntapadó lemezek alatti hőszigetelések anyaga a következő lehet:
•	 polisztirol	hab	(EPS)	tábla,	≥	100	kPa	(7.2	ábra)
•	 extrudált	polisztirolhab	tábla	(XPS)	csupasz	felülettel	≥300	kPa	(7.3	ábra)
•	 PUR/PIR	hőszigetelő	tábla	mindkét	oldalán	alufólia	kasírozással	≥120	kPa	(7.4	ábra)
•	 PUR/PIR	hőszigetelő	tábla	mindkét	oldalán		többrétegű	alufólia	kasírozással	≥120	kPa	(7.5	ábra)
•	 PUR/PIR	hőszigetelő	tábla	mindkét	oldalán	üvegfátyol	kasírozással	≥120	kPa	(7.6	ábra)

7.2 ábra: EPS hőszigetelő tábla

 

7.3 ábra: XPS hőszigetelő tábla

7.4 ábra: PUR/PIR hőszigetelő tábla alufólia kasírozással

 

7.5 ábra: PUR/PIR hőszigetelő tábla többrétegű alufólia kasírozással



WWW.POLYGLASS.COM

16 POLYGLASS  ADESO®

7.6 ábra PUR/PIR hőszigetelő tábla üvegfátyol kasírozással

 

A hőszigetelő táblákat mindig le kell ragasztani a páravédelmi rétegre (általában a POLYVAP SA vagy ADESOSHIELD SA mindkét oldalán öntap-
adó lemezeket alkalmazva) és/vagy mechanikailag rögzíteni kell az aljzathoz. A hőszigetelő táblák fektetése előtt távolítsa el a szilikon fóliát, hogy 
biztosítsa a megfelelő tapadást.
Amennyiben a páravédelmi réteg felső oldala alkalmas lángolvasztásra, a hőszigetelés kétkomponensű PU ragasztóval is rögzíthető, mint pl. a 
POLYGLUE PU 2K (7.4, 7.5 ÉS 7.6 ábrák).

7.4 A VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK BEÉPÍTÉSE
Az ADESO®  szigetelő lemezek beépítésénél nincs szükség nyílt lángra (gázégőre), és a lemezek alsó oldalán az öntapadó réteg egy könnyen 
lehúzható szilikon fóliával védett. Ugyanilyen fólia védi a lemez-széleken és a végeken is az átlapolások és toldások helyét, a zúzalékos felületű 
lemezeknél is.
Az ADESO®  öntapadó lemezek nem fektethetők lazán, vagy részben leragasztva.
Hőszigetelés nélküli tetőknél, ha az első réteget közvetlenül a födémre (deszkázatra vagy betonra) fektetik, az aljzatot mindig le kell alapozni. Amikor 
a lemezt a hőszigetelésre vagy az aljzatra lefektették, a lemez egyik feléről el kell távolítani a védőfóliát, hogy a lemez leragadjon. Ezután kell a másik 
feléről	is	lehúzni	a	védőfóliát,	figyelemmel	arra,	hogy	nincsenek	buborékok	vagy	ráncok.	Amíg	lehúzzák	a	fóliát,	vigyázzon	arra,	hogy	a	szilikon	fólia	
védtelen szürke oldala nehogy odaragadjon az öntapadó réteghez (ld. az ADESO®  beépítési ábráit).
Folytatva a következő lemezzel, helyezze mellé 10 cm-es átlapolással és 15 cm-es toldással. Minden átlapolásnál és toldásnál az érvényes 
szabályoknak megfelelően az éleket 45°-ban le kell vágni (UNI 11333-2), hogy növelje a felületet, ahol a következő lemez ragadhat, és így ha-
tékonyabb tömítést biztosítson.
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AZ ADESO® BEÉPÍTÉSÉNEK MENETE

7.7 ábra: bontsa ki a tekercset a karton dobozból

 

7.8 ábra: terítse ki a tekercset a végső helyén

7.9 ábra: ellenőrizze a lemez helyzetét és az átlapolását a csatlakozó lemezzel

 

7.10 ábra: Távolítsa el a szilikonos védőfóliát az alsó oldalról, és ragassza le a lemez 
első felét

7.11 ábra: hajtsa vissza a lemez felét

 

7.12 ábra: távolítsa el a lemez második feléről a szilikonos védőfóliát 
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7.13 ábra: távolítsa el az átlapolás helyéről a védőfóliát

 

7.14 ábra: hajtsa le és ragassza le a lemez második felét is

7.15 ábra: a 7.11-12-13-14. ábrákhoz alternatíva: lehetséges egyszerre mindkét oldalról 
lehúzni a védőfóliát

 

7.16 ábra: használjon hengert az átlapolások megfelelő tömítésének biztosítására

JAVASLATOK:
• Ne alkalmazza az anyagot szélsőséges időjárási körülmények között, vagy olyan aljzaton, melynek hőmérséklete         

<+10 °C, vagy magas páratartalom esetén
• Használjon megfelelő alapozást ahol kell
• Ne alkalmazza piszkos, nyirkos vagy nedves felületen
• Ne alkalmazza az anyagot szélsőséges hőmérsékletek mellett (<+10°C vagy  >+35 °C )
• Ne hagyja az ADESO® tekercset a dobozából kivéve, akkor sem, ha részben használt belőle
• Ne hagyja a kartondobozt a benne lévő tekerccsel vízszintes helyzetben
• Ne tegyen egymásra raklapokat és ne hagyja a raklapot közvetlen napsütésben vagy szélsőséges időjárási körülmé-

nyek között
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8. AZ ADESO® MEGFELELŐ BEÉPÍTÉSE

8.1 BEÉPÍTÉS LAPOSTETŐKÖN
Lapostetőkön az ADESO® lemezek általában egy többrétegű szigetelési rendszer részeit képezik:
• melegtetőkön, ahol van hőszigetelő réteg
• hidegtetőkön, hőszigetelés nélkül
A szigetelőlemezek megfelelő beépítése az EN 13707 szabványnak megfelelően a következő módon történik:
• több rétegben, mely egy alsó, 2 mm-es lemezből és egy felső, zúzalékos felületű lemezből (3,5 kg/m2) készül. Hőszigetelt, meleg tetőkön alkal-

mazandó.
• több rétegben, mely tartalmaz egy alsó, 2 mm-es lemezt, ami védi a hőszigetelést a lángolvasztástól (expandált vagy extrudált polisztirolhab), 

majd következik egy hagyományos lemez, amit leterheléssel rögzítenek.
Minden vízszigetelési rendszert évente karbantartani kell, ezért javasolt elolvasni az erre vonatkozó szabályozásokat (UNI 11540), vagy használja a 
„Használati,	karbantartási	és	ellenőrzési	utasítások	modifikált	bitumenes	lemez-szigetelésekhez”	című	kiadványunkat,	hogy	a	leghosszabb	élett-
artamot biztosítani lehessen.

8.1.1 A HŐSZIGETELÉS BEÉPÍTÉSE
A hőszigetelő táblákat, akár egy rétegben, akár  több rétegben fektetik a követelményeknek megfelelően, mindig kötésben kell lerakni, hogy 
elkerüljük a hőhidat (ld. a 8.1-től 8.4 ábrákat)

8.1 ábra: hőszigetelő táblák helytelen fektetése

 

8.2 ábra: hőszigetelő táblák megfelelő fektetése

8.3 ábra: kétrétegű hőszigetelő tábla helytelen fektetése

 

8.4 ábra: kétrétegű hőszigetelő tábla megfelelő fektetése
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A hőszigetelő táblák rögzítése történhet folyékony poliuretán-ragasztóval, mint pl. az Adepur Mono, vagy ahol lehetséges, közvetlenül egy mindkét 
oldalán öntapadó páravédelmi réteg felső oldalához ragasztva. (8.6 ábra)
Azokon a területeken, ahol a szélszívás értéke magasabb, javasolt kiegészítő mechanikai rögzítést is alkalmazni, ennek számát célszerű szakem-
berrel/mérnökkel kiszámoltatni, az EUROCODE 1 és az UNI11442 szabványnak megfelelően (8.5 ábra). A rögzítő-elemeket a gyártó utasításai 
szerint kell beépíteni. A rögzítő-elemeknek alkalmazkodniuk kell a hőszigetelés és az aljzat anyagához és nem kerülhetnek a táblák közötti fúgákba.

8.5 ábra: A hőszigetelés mechanikai rögzítése

8.6 ábra: Hőszigetelés fektetése mindkét oldalán öntapadó páravédelmi rétegre (POLYVAP SA)
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Amennyiben a hőszigetelő táblákat két rétegben fektetik, akkor a felső réteget is le kell ragasztani az alsóhoz, folyékony poliuretán ragasztóval, mint 
pl. az Adepur Mono (8.7 ábra). Ahol a táblákat mechanikailag rögzítik, felette javasoljuk a hőszigetelő táblát leragasztani az alsóhoz egy kétkomp-
onensű poliuretán ragasztóval, mint pl. az Adepur Mono (8.8 ábra) a hőhíd kialakulásának elkerülésére.

8.7 ábra: A hőszigetelő táblák leragasztása a mindkét oldalán öntapadó páravédelmi réteghez (POLYVAP SA), majd a második réteg ragasztása

8.8 ábra: A hőszigetelés mechanikai rögzítése feletti második réteg hőszigetelő tábla leragasztása
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8.1.2 AZ ELSŐ VÍZSZIGETELŐ RÉTEG BEÉPÍTÉSE
A tető várható leghosszabb élettartamának érdekében javasoljuk, hogy a tető lejtése legalább 2 % legyen. Ez segít megakadályozni a pangó 
vizeket és az ebből eredő károkat.
A lemez elhelyezését mindig a lejtés irányával megegyezően kell kezdeni, a tetőösszefolyónál, vagy a vízköpőnél. 
Az első lemez fektetése után közvetlenül lehet fektetni a következő vízszigetelő lemezt,  
(oldalt átlapolással), ügyelve arra, hogy a toldások pár méterrel a tekercs végétől eltolva legyenek (8.9 ábra) és készüljön 45°-os levágás (8.12 ábra).

Lejtés iránya

Lejtés iránya

Oldalkifolyó

8.9 ábra: A hőszigetelés és az első réteg vízszigetelés elhelyezése a vízelvezetés irányának megfelelően

Az 5 %-nál kisebb lejtésű tetőknél a tekercset mind párhuzamosan, mind merőlegesen az eresz vonalára el lehet helyezni, de a lemez fektetését 
mindig a tető mélypontjánál kell kezdeni, ahová a tetőösszefolyók kerülnek. Ebben az esetben a lemez átlapolásai a megfelelő irányban lesznek a 
lejtéssel.
Amikor a lemezt hőszigetelésre fektetik, annak merőlegesnek kell lennie a hőszigetelő táblák fő irányára. A hőszigetelő táblák hőmozgása és 
hőtágulása, párosulva a vízszigetelő lemez nem megfelelő fektetésével, feszültséget és hólyagosodást vagy szakadást okozhat a tető felületén.  A 
szigetelőlemezek fektetésénél, akár hőszigetelésre, akár közvetlenül az aljzatra (deszkázat vagy beton) történik, kerülni kell a négyes él csatlakozást 
a tekercs indításánál/végénél. A megfelelő beépítéssel biztosítható mind az alsó és a felső rétegnél is, hogy mindig hosszirányban legyen az eltolás 
(8.10 ábra), vagy egy keresztirányban fektetett lemezzel is megvalósul a megfelelő lemezvég-toldás (8.11 ábra). Ebben az esetben, ha a második 
réteg zúzalékos lemez, a keresztirányú lemeznek nem kell az alatta lévővel átfedésben lennie az alábbiak szerint.
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8.10 ábra: Az első vízszigetelő lemez fektetése eltolással

8.11 ábra: Alternatíva az első vízszigetelő lemez eltolt fektetésére
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Ahogyan a rajz ábrázolja (8.9 ábra), az alsó vízszigetelő lemezt először a tető vízszintes felületére kell fektetni és a függőleges csatlakozásoknál, 
áttöréseknél meg kell állni, 10cm-t felhajtva a függőleges felületre.
Az érvényes szabályozásnak megfelelően (UNI 11333-2), minden függőleges csatlakozásnál, a falaknál vagy áttöréseknél (pl. kémény vagy felülv-
ilágító) a szigetelést meg kell szakítani és a függőleges felület szigetelését külön lemezből kell készíteni (ld. 8.17 és 8.18 ábrák). A függőleges 
felületre a felhajtást úgy kell elhelyezni, hogy a lemez a vízszintes felületű lemezre legalább 10 cm-t letalpaljon.
Ezeket az átlapolásokat és minden csatlakozást (sarkoknál, páraszellőzőknél, összefolyóknál, stb.) Leister típusú kézi forrólevegős hegesztő 
készülékkel kell készíteni, a gázégő használata nem megengedett.

8.12 ábra: Az átlapolás megvalósítása a tekercs indításánál
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8.1.3 A MÁSODIK VÍZSZIGETELŐ LEMEZ BEÉPÍTÉSE
Hasznosítás nélküli tetőknél a felső vízszigetelő lemezt pala vagy ásványi zúzalékkal kell védeni. A lemezek bitumenes szegélyeinek egymáshoz 
történő csatlakoztatására Leister forrólevegős kézi hegesztő készüléket kell alkalmazni (8.13, 8.14 és 8.15 ábrák). Nyílt láng használata nem me-
gengedett.

8 .13 ábra: A lemezvég-toldás megvalósítása

8.14 ábra: A lemeztoldás  kialakítása
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8.15 ábra: Az átlapolás készítése Leister-típusú forrólevegős kézi hegesztő készülékkel

A második vízszigetelő réteg tekercseit az elsővel párhuzamosan kell fektetni, eltolással mindegyik irányban, legalább az átlapolások méretével 
megegyező, vagy annál nagyobb mértékben (8.16 ábra).

8.16 ábra: A második vízszigetelő lemez fektetése eltolással

 

Amint a második réteget is lefektették, a függőleges felület második rétege következik, az első réteg átlapolásaihoz képest eltolással. A második 
függőleges lemezt legalább 10 cm-rel az első fölé kell vezetni, és a vízszintes felületre a letalpalás 20 cm legyen, az előző letalpalás megfelelő 
takarására.ne nella parte piana dovrà essere di circa 20 cm, in modo da superare sempre la dimensione della Minden átlapolást és csatlakozást 
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(mint pl. a sarkok) Leister típusú kézi forrólevegős készülékkel kell készíteni, az egyenes felületeken 40 mm-es fúvókával, a szerkezeti részleteknél 
20 mm-es fúvókával. A függőleges felületre történő felhajtás legalább 15 cm legyen a kész tetőfelület felett, hogy biztosított legyen a vízszigetelés 
folytonossága.
Ahol a lemez-szigetelés az attika tetején véget ér (8.17 ábra), vagy ahol a függőleges szigetelés a falon felhajtva véget ér (8.18. ábra) a szigetelől-
emezt	mechanikai	rögzítéssel	kell	ellátni,	vagy	egy	előregyártott	horganyzott	attikafedéssel,	vagy	egy	megfelelő	vastagságú	acél	szorító-profillal	
(legalább	6/10	mm	vastagsággal).	A	profilt	ezután	tömíteni	kell	a	POLYDETAIL	MS	vagy	ezzel	egyenértékű	tömítő	anyaggal

8.17 ábra: jobb oldalán felül középen alul

Attika fedés

A második réteg függőleges felhajtása

Az első réteg függőleges felhajtása

8.18 ábra: jobb oldalán felül középen alul

Szegélyrögzítő	profil	tömítéssel

A második réteg függőleges felhajtása

Az első réteg függőleges felhajtása
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8.1.4 ÚJ TETŐK
Rétegfelépítési minták nem járható hidegtetők (BM1.0 Rétegfelépítés) és melegtetők esetén (BM1.1 rétegfelépítés)

BM1.0  RÉTEGFELÉPÍTÉS
Nem járható tető – hőszigetelés nélkül 

1  Aljzat / tetőfödém
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  ADESO® bitumenes vízszigetelő lemez 

(első réteg)
4  ADESO® bitumenes vízszigetelő lemez ás-

ványi zúzalékkal (záró lemez)            
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BM1.1 RÉTEGFELÉPÍTÉS
Nem járható tető – hőszigetelt  

1  Aljzat/tetőfödém
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA)
4  Hőszigetelés
5  ADESO® bitumenes vízszigetelő lemez 

(első réteg)
6  ADESO® bitumenes vízszigetelő lemez ás-

ványi zúzalékkal (záró lemez)
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8.1.5 ADESO® RENDSZER KIEGÉSZÍTŐ HAGYOMÁNYOS HEGESZTETT                              
LEMEZZEL

BM10.0 RÉTEGFELÉPÍTÉS
Járható tető - burkolat aljzatbetonon 

1  Aljzat/tetőfödém
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA)
4  Hőszigetelés
5  első réteg ADESO® bitumenes vízszigetelő 

lemez (öntapadó)
6  második réteg bitumenes vízszigetelő lemez 

(lángolvasztással)*
7  elválasztó-védőréteg MAPEPLAN PE fólia
8  vasalt esztrich-beton
9  burkolat

* hegeszthető bitumenes lemez, a MAPEPLAN műanyaglemezzel összeférhető
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BM10.1 RÉTEGFELÉPÍTÉS
Nem járható tető - zöldtető

1  Aljzat/tetőfödém
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA)
4  Hőszigetelés
5  első réteg ADESO® bitumenes vízszigetelő 

lemez (öntapadó)
6  második réteg bitumenes vízszigetelő lemez 

(lángolvasztással)*
7  elválasztó-védőréteg MAPEPLAN PE fólia
8  vasalt védőbeton
9  szivárgó réteg kaviccsal
10  szűrőréteg POLYDREN
11  ültetőközeg és növényzet

*gyökérálló hegeszthető bitumenes lemez
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8.1.6 FELÚJÍTÁSOK

BM11.1 RÉTEGFELÉPÍTÉS
Nem járható tető – felújítás kiegészítő hőszigeteléssel 

1  Aljzat/tetőfödém
2  Meglévő rétegfelépítés
3  Kiegészítő hőszigetelés mechanikai rög-

zítéssel
4  ADESO® bitumenes vízszigetelő lemez 

(első réteg)
5  ADESO® bitumenes vízszigetelő lemez ás-

ványi zúzalékkal (záró lemez)
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8.2 ALÉPÍTMÉNYI SZIGETELÉSEK
Az ADESO® lemezeket talajban lévő épületszerkezetek talajpára és talajnedvesség elleni szigetelésére is alkalmazzák. Talajvíznyomás elleni 
szigetelésre azonban nem alkalmas. Amennyiben hőszigetelés is igény, akkor a kétrétegű szigetelési rendszer javasolt, egyéb esetben egy réteg 
is használható. Először minden földmunkát el kell végezni, az egészségvédelmi és munkavédelmi követelményeknek megfelelően. 
Amennyiben az alaplemez vízzáró szerkezetű, és nincs alatta szigetelés, ami összeköthető lenne a függőleges falszigeteléssel, akkor kiegészítő 
intézkedésekre van szükség, hogy megakadályozzuk a nedvesség bejutását a szigetelés mögé. A földvisszatöltés előtt el kell helyezni egy perforált 
drén-csövet, melyet össze kell kötni egy szivárgó rendszerrel, hogy a szerkezet megfelelően védve legyen.
Amennyiben a szerkezetépítés során a betonhoz zsaluleválasztó-szereket vagy adalékokat használtak,  a beton felületét nagy nyomással le kell 
tisztítani és alaposan meg kell vizsgálni, hogy nem maradtak-e benne fém darabok a zsaluzásból, amik hegyesek és megsérthetik a vízszigetelő 
lemezt.
Az alapos vizsgálat után a felületre bitumenes kellősítést kell felhordani hengerrel vagy szórással, a vizes-bázisú alapozó szerek javasoltak inkább 
az oldószeressel szemben.
Ha a bitumenes alapozó megszáradt (kb. 24 óra a felhordástól) és a felület előkészítése teljes, akkor lehet elhelyezni a szigetelő lemezt. A fal 
magasságát	úgy	kell	 figyelembe	venni,	hogy	a	szigetelés	magassága	2	m-nél	nem	 lehet	nagyobb,	ahogyan	a	következő	ábra	mutatja,	hogy	
meg-könnyítsük a pontos beépítést. (8.23 ábra)

8.23 ábra: A szigetelés készítésének első üteme és a kapcsolódó tartozékok (először 2 m magasságig)

Ideiglenes mechanikai rögzítés

Végleges mechanikai rögzítés

≤ 2 m
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A szigetelőlemezt el kell helyezni, eltávolítva a szilikon fóliát. A tekercs tetején mechanikai rögzítés is szükséges, hogy rögzítse a lemezt. 
A	szigetelési	munka	végén,	a	földvisszatöltés	előtt	a	szigetelőlemezt	felül	egy	fém	szegélyrögzítő	profillal	kell	rögzíteni	az	aljzathoz	majd	tömíteni	kell	
POLYDETAIL MS vagy szilikon tömítőanyaggal. Ha a vízszigetelő lemezt elhelyezték, egy védő és szivárgó réteget kell alkalmazni (POLYFOND KIT 
DRAIN típust), közvetlenül a szigetelő lemezre helyezve, majd befejezni a földvisszatöltést.
A függőleges szigetelésnek mindig legalább 15 cm-rel ki kell emelkednie a végleges terepszintből, és a felső szélét mindig le kell zárni egy tömített 
fém	profillal.	Ez	megvédi	a	lemezt	és	a	szivárgó	réteget	az	UV	sugárzástól	és	bármilyen	mechanikai	sérüléstől	(8.24	ábra).

8.24 ábra: A lezárás és a tömítés részlete

Tömítés

Védő- és szivárgó réteg

Fém rögzítő-szegély

Vízszigetelő lemez



ADESO®  POLYGLASS     35

BM9.0 RÉTEGFELÉPÍTÉS
Alépítményi fal - egy rétegű szigetelés

1  Külső alapfal
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  ADESO® talajnedvesség elleni bitumenes 

vízszigetelő lemez
4  Védő- és szivárgó réteg POLYFOND KIT 

DRAIN
5  Földvisszatöltés
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BM9.1 RÉTEGFELÉPÍTÉS
Alépítményi fal - kétrétegű szigetelés hőszigeteléssel

1  Külső alapfal
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA)
4  Hőszigetelés
5  ADESO® talajnedvesség elleni bitumenes 

vízszigetelő lemez (első réteg) 
6  ADESO® talajnedvesség elleni bitumenes 

vízszigetelő lemez (második réteg) 
7  Védő- és szivárgó réteg POLYFOND KIT 

DRAIN
8  Földvisszatöltés
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9. SZERKEZETI RÉSZLETEK KIVITELEZÉSE

BELSŐ SAROK ÉS A FÜGGŐLEGES FALCSATLAKOZÁS ÁSVÁNYI ZÚZALÉKOS LE-
MEZZEL

9.1 ábra: belső sarok előkészítése

 

9.2 ábra: felhajtás a függőleges felületre

9.3 ábra: átlapolás hegesztése

 

9.4 ábra: egy 20 x 20 cm-es folt kiszabása a lemezből
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9.5 ábra: a folt összehajtása 4 felé

 

9.6 ábra: az élek lehengerezésével a sarok megjelölése

9.7 ábra: kész a folt a sarokhoz

 

9.8 ábra: elhelyezés és leragasztás a függőleges felületen

9.9 ábra: a védőfólia eltávolítása

 

9.10. ábra: leragasztás és hengerezés a vízszintes felületen
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9.11 ábra: a sarok légmentes lezárása és hegesztése

 

9.12 ábra: a kész sarok

9.13 ábra: a zúzalékos lemez előkészítése a függőleges felhajtáshoz

 

9.14 ábra: a védőfólia részleges eltávolítása

9.15 ábra: a függőleges felületre helyezés és leragasztás

 

9.16 ábra: a felső él hengerezése
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9.17 ábra: a védőfólia eltávolítása

 

9.18 ábra: a vízszintes letalpalás hegesztése

9.19 ábra: a függőleges felület előkészítése a szomszédos falon

 

9.20 ábra: a függőleges felület hengerezése

9.21 ábra: a védőfólia teljes eltávolítása

 

9.22 ábra: a függőleges felhajtás leragasztva
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9.23 ábra: A letalpalás hegesztése

 

9.24 ábra: a formára hajtogatott sarokelem előkészítése

9.25 ábra: a sarokelem leragasztásának első üteme

 

9.26 ábra: a sarokelem függőleges hegesztése

9.27 ábra: a sarokelem lehegesztése a vízszintes felületre

 

9.28 ábra: a sarok légmentes lezárása és hegesztése
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9.29 ábra: a kész sarok és a szerszámok

 

9.30 ábra: két függőleges falszegély csatlakozása

9.31 ábra: a letalpalás lehegesztése

 

9.32 ábra: az átlapolás függőleges hegesztése

9.33	ábra:	a	szegélyrögzítő	profil	felrögzítése	a	falra

 

9.34 ábra: tömítés POLYDETAIL MS használatával



ADESO®  POLYGLASS     43

9.35	ábra:	kész	sarok	a	lezáró	profillal	
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KÜLSŐ SAROK ÉS KIEMELKEDŐ SZERKEZET SZEGÉLYEZÉSE

9.36 ábra: a függőleges szegélyezés első rétegének előkészítése

 

9.37 ábra: a letalpalás lehegesztése

9.38 ábra: a szigetelőlemez behajtása a felső sarok-élen

 

9.39 ábra: a felső sarok légmentes lezárása és hegesztése

9.40 ábra: a szomszédos oldal függőleges felületének készítése

 

9.41 ábra: 45°-os bevágás a letalpaláson
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9.42 ábra: a függőleges szegély felragasztása

 

9.43 ábra: a függőleges szegély hegesztése

9.44 ábra: a letalpalás hegesztése

 

9.45 ábra: a felső sarok hegesztése

9.46 ábra: a sarokelem formára szabása

 

9.47 ábra: a sarokelem elhelyezése és leragasztása
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9.48 ábra: a sarokelem felhegesztése a függőleges felületre

 

9.49 ábra: a sarokelem lehegesztése a vízszintes felületre

9.50 ábra: a kiemelkedő szerkezet fedésének előkészítése

 

9.51 ábra: a kiemelkedő szerkezet fedésének hegesztése

9.52 ábra: a palazúzalékos zárólemez előkészítése a függőleges felülethez

 

9.53 ábra: a függőleges szegély ragasztása és hengerezése
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9.54 ábra: a felhajtás bevágása 45°-ban és behajtása a sarokban

 

9.55 ábra: a letalpalás hegesztése

9.56 ábra: a felesleges rész levágása (háromszög)

 

9.57 ábra: a lemez behajtása a felső oldalon

9.58 ábra: a sarok légmentes lezárása és hegesztése

 

9.59 ábra: a szomszédos oldal függőleges szegélyezésének előkészítése és                   
leragasztása
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9.60 ábra: az átlapolás 45°-os levágása a sarkon

 

9.61 ábra: az átlapolás lehegesztése a vízszintes felületen

9.62 ábra: a függőleges átlapolás lehegesztése

 

9.63 ábra: a felső sarok hegesztése

9.64 ábra: a felső zárólemez előkészítése

 

9.65 ábra: a felső lemez lehegesztése
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9.66 ábra: a sarok-takaró elem előkészítése

 

9.67 ábra: a takaróelem lehegesztése

9.68 ábra: a kész külső sarok
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TETŐÖSSZEFOLYÓK

9.69 ábra: az 50 x 50 cm-es lemez előkészítése az összefolyó alá, a páravédelmi 
réteg csatlakozásához

 

9.70 ábra: a lemez elhelyezése és az alsó védőfólia eltávolítása

9.71 ábra: a felső védőfólia részleges eltávolítása és a tetőösszefolyó elhelyezése

 

9.72 ábra: a védőfólia visszahelyezése és az összefolyó lehengerezése

9.73 ábra: Az ADESO® páravédelmi réteg elhelyezése és hengerezése

 

9.74 ábra: a védőfólia eltávolítása és a hőszigetelés ráragasztása



ADESO®  POLYGLASS     51

9.75 ábra: a tetőösszefolyó felső gallérja alatti szigetelőlemez elhelyezése

 

9.76 ábra: a védőfólia részleges eltávolítása és a tetőösszefolyó elhelyezése

9.77 ábra: a védőfólia visszahelyezése és a szigetelőlemez-gallér lehengerezése

 

9.78 ábra: a védőfólia eltávolítása

9.79 ábra: az első szigetelőlemez elhelyezése

 

9.80 ábra: a védőfólia eltávolítása és az első réteg leragasztása
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9.81 ábra: A szigetelőlemez leragasztása és hengerezése

 

9.82 ábra: A szigetelőlemez hegesztése az összefolyóhoz

9.83 ábra: A palazúzalékos zárólemez fektetése

 

9.84 ábra: A lemez leragasztása és hengerezése

9.85 ábra: A zárólemez lehegesztése az összefolyóhoz

 

9.86 ábra: A tetőösszefolyó elkészült szigetelése

MEGJEGYZÉS: a fotók a szigetelés összefolyóhoz történő csatlakozását mutatják be. Miután itt csak egy vékony hőszigetelő-táblát használtak a bemu-
tatáshoz, nem volt arra lehetőség, hogy képezzenek egy 50 x 50 cm-es süllyesztést, ami általában szükséges a csapadékvíz levezetésének biztosítására.
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CSŐ- ÉS PÁRASZELLŐZŐ SZEGÉLYEZÉSE

9.87 ábra: Az első szigetelőlemez elhelyezése és kiszabása

 

9.88 ábra: A védőfólia eltávolítása és az első réteg leragasztása

9.89 ábra: A mellette lévő lemez fektetése és az átlapolás elkészítése

 

9.90 ábra: A védőfólia eltávolítása és a zárólemez leragasztása

9.91 ábra: A mellette lévő lemez elhelyezése és a tekercs szélén az átlapolás 
előkészítése

 

9.92 ábra: A védőfólia eltávolítása és a szigetelőlemez leragasztása
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9.93 ábra: Az átlapolás hengerezése

 

9.94 ábra: Az oldalsó átlapolások hegesztése

9.95 ábra: A csőszegélyezés elemeinek előkészítése

 

9.96 ábra: A csőszegélyezés függőleges palástjának felhelyezése 

9.97 ábra: A palást letalpalásának hegesztése és hengerezése

 

9.98 ábra: A palást hegesztése a csőre
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9.99 ábra: A palást átlapolásának hegesztése

 

9.100 ábra: A gallér elhelyezése

9.101 ábra: A gallér lehegesztése a vízszintes felületre

 

9.102 ábra: Az illesztés feletti folt elhelyezése

9.103 ábra: A folt hegesztése

 

9.104 ábra: Az csőszegélyezés tömítése POLYDETAIL MS anyaggal
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9.105 ábra: A POLYDETAIL MS lesimítása

 

9.106 ábra: Tömítés a felső élen és a szegélyezés befejezése zúzalék-hintéssel
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FÜGGELÉK

SZERKEZETI RÉSZLETRAJZOK
ATTIKA

B - 0123 rajz - II. oldal B - 0135 rajz - III. oldal

FALCSATLAKOZÁS

B - 0211 rajz - IV. oldal  

FELÜLVILÁGÍTÓ SZEGÉLYEZÉSE

B - 0311 rajz - V. oldal B - 0315 rajz - VI. oldal

TETŐÖSSZEFOLYÓ

B - 0403 rajz - VII. oldal B - 0405 rajz - VIII. oldal

CSŐÁTTÖRÉS SZEGÉLYEZÉSE

B - 0500 rajz - IX. oldal B - 0512 rajz - X. oldal
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SZERKEZETI MOZGÁSI HÉZAG

B - 0603 rajz - XI. oldal B  0607 rajz  XII. oldal B - 0608 rajz - XIII. oldal B - 0609 rajz - XIV. oldal B - 0610 rajz - XV. oldal B - 0611 rajz - XVI. oldal

ALÉPÍTMÉNYI SZERKEZETEK

B - 0902 rajz - XVII. oldal
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B - 0123 részletrajz - Attika szegélyezése

1  Aljzat / tetőfödém
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA)
4  Hőszigetelő tábla
5  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez
6  Az első vízszigetelő réteg felhajtása a függőleges felületre
7  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
8  A zárólemez felhajtása a függőleges felületre, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
9  Fémlemez attikafedés
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B - 0135 részletrajz - Attika szegélyezése

1  Aljzat / tetőfödém
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA)
4  Hőszigetelő tábla
5  ADESO® vízszigetelő lemez (öntapadó)
6  ADESO® vízszigetelő lemez a függőleges felületre felhajtva (öntapadó)
7  POLYGLASS vízszigetelő lemez, lángolvasztással (zárólemez)*
8  POLYGLASS vízszigetelő lemez lángolvasztással, a függőleges felületre felhajtva (zárólemez)*
9  Elválasztó-védőréteg MAPEPLAN PE fólia
10  Expandált peremszigetelés a mozgás biztosítására
11  Védőbeton vasalva
12  Burkolólap
13  Cementrabic a függőleges szigetelés védelmére
14  Attikafedés

*  Hagyományos szigetelőlemez lángolvasztással, egyrétegű alkalmazáshoz
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B - 0211 részletrajz - Falszegélyezés

1  Aljzat / tetőfödém
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA)
4  Hőszigetelő tábla
5  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez
6  Az első vízszigetelő réteg felhajtása a függőleges felületre, ADESO® vízszigetelő lemez
7  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
8  A zárólemez felhajtása a függőleges felületre, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
9  Fém	szegélyrögzítő	profil
10  Tömítés (pl. POLYDETAIL MS)
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B - 0311 részletrajz - Felülvilágító szegélyezése

1  Aljzat / tetőfödém
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA)
4  Hőszigetelő tábla
5  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez
6  Az első vízszigetelő réteg felhajtása a függőleges felületre, ADESO® vízszigetelő lemez
7  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
8  A zárólemez felhajtása a függőleges felületre, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
9  Felülvilágító
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B - 0315 részletrajz - Felülvilágító szegélyezése

1  Aljzat / tetőfödém
2  A felülvilágító lábazata
3  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
4  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA)
5  Hőszigetelő tábla
6  Hőszigetelés a felülvilágító lábazatán
7  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez
8  Az első vízszigetelő réteg felhajtása a függőleges felületre
9  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
10  A zárólemez felhajtása a függőleges felületre, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
11  Felülvilágító
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B - 0403 részletrajz - Tetőösszefolyó

1  Aljzat / tetőfödém
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  ADESO® bitumenes vízszigetelő lemez-gallér, a tetőösszefolyó része
4  A tetőösszefolyó gallérja a páravédelmi réteg fogadására
5  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA) 
6  Hőszigetelő tábla
7  A tetőösszefolyó gallérja a vízszigetelő lemez fogadására
8  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez
9  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
10  Lombkosár



ADESO®  POLYGLASS     65

B - 0405 részletrajz - Vízköpő

1  Aljzat / tetőfödém
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA) 
4  Hőszigetelő tábla
5  ADESO vízszigetelő lemez a vízköpő-elem alatt
6  Vízköpő-elem
7  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez
8  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
9  Lombkosár
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66 POLYGLASS  ADESO®

B - 0500 részletrajz - Páraszellőző cső

1  Aljzat / tetőfödém
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  A páraszellőző-cső talpa a páravédelmi réteghez 
4  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA) 
5  Hőszigetelő tábla 
6  ADESO® vízszigetelő lemez a páraszellőző-cső alatt 
7  A páraszellőző-cső talpa a szigeteléshez 
8  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez 
9  ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez-palást a csőre felhajtva
10  Rozsdamentes acél szorítóbilincs
11  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
12  ADESO® ásványzúzalékos szigetelő lemez-gallér 
13  Tömítés (pl. POLYDETAIL MS)
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B - 0513 részletrajz - Csőátvezetés részlete

1  Aljzat / tetőfödém
2  Csőátvezetés
3  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
4  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA) 
5  Hőszigetelő tábla 
6  Csőszegély-elem
7  Rozsdamentes acél szorítóbilincs 
8  Tömítés (pl. POLYDETAIL MS)
9  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez
10  ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez-palást a csőre felhajtva
11  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
12  ADESO® ásványzúzalékos szigetelő lemez-gallér
13  Tömítés (pl. POLYDETAIL MS)
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68 POLYGLASS  ADESO®

B - 0603 részletrajz - Síkban fekvő szerkezeti mozgási hézag

1  Aljzat / tetőfödém
2  Összenyomódó hőszigetelés
3  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER) 
4  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA)
5  Mozgási hézag-takarás egy ADESO® páravédelmi lemez-csíkból
6  Hőszigetelő tábla
7  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez
8  OMEGA	dilatációs	profil
9  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
10  A mozgási hézag takarása ADESO® ásványzúzalékos lemezzel
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B - 0607 részletrajz - Kiemelt mozgási hézag acél vendégfallal

1  Aljzat / tetőfödém
2  Horganyzott acéllemez vendégfal 
3  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER) 
4  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA) 
5  Hőszigetelő tábla 
6  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez 
7  A vízszigetelés első rétege a vendégfalra felhajtva, ADESO® vízszigetelő lemez
8  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez 
9  A vízszigetelés zárólemeze a vendégfalra felhajtva, ADESO® vízszigetelő lemez
10  Előre-gyártott fal-elem
11  Fémlemez	hézagtakaró	profil
12  Tömítés (pl. POLYDETAIL MS)
13  Fémlemez fallefedés

B - 0608 részletrajz - Kiemelt mozgási hézag beton vendégfallal
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1  Aljzat / tetőfödém
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER) 
3  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA)
4  Hőszigetelő tábla
5  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez
6  Az első vízszigetelő réteg felhajtása a függőleges felületre, ADESO® vízszigetelő lemez
7  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
8  A zárólemez felhajtása a függőleges felületre, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
9  A szomszédos szerkezet függőleges fala 
10  Dilatációs hézag-takaró lemez
11  Fém takarólemez
12  Tömítés (pl. POLYDETAIL MS)
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B - 0609 részletrajz - Kiemelt mozgási hézag

1  Aljzat / tetőfödém 
2  Kiemelt mozgási-hézag falszerkezete
3  Összenyomódó hőszigetelés
4  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER) 
5  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA) 
6  Hőszigetelő tábla 
7  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez
8  Az első vízszigetelő réteg felhajtása a függőleges felületre, ADESO® vízszigetelő lemez 
9  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
10  A zárólemez felhajtása a függőleges felületre, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
11  Expandált poliuretán cső
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B - 0610 részletrajz - Kiemelt mozgási hézag fémlemez fedéssel

1  Aljzat / tetőfödém
2  Kiemelt mozgási-hézag falszerkezete
3  Összenyomódó hőszigetelés
4  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER) 
5  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA) 
6  Hőszigetelő tábla 
7  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez
8  Az első vízszigetelő réteg felhajtása a függőleges felületre, ADESO® vízszigetelő lemez 
9  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
10  A zárólemez felhajtása a függőleges felületre, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
11  Fém attikafedés rögzítő szegélye, csak az egyik oldalon rögzítve
12  Fémlemez attikafedés
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B - 0611 részletrajz - Mozgási hézag (kissé kiemelt)

1  Aljzat / tetőfödém
2  Összenyomódó hőszigetelés 
3  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER) 
4  Páravédelmi réteg (pl. POLYVAP SA) 
5  ADESO® páravédelmi lemez-csík a mozgási hézag felett
6  Hőszigetelő tábla 
7  Kiemelés a tetősíkból 
8  A vízszigetelés első rétege, ADESO® vízszigetelő lemez 
9  OMEGA	dilatációs	profil
10  Expandált poliuretán cső
11  A vízszigetelés zárólemeze, ADESO® ásványzúzalékos vízszigetelő lemez
12  ADESO® ásványzúzalékos bitumenes vízszigetelő lemez a dilatáció takarására
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B - 0902 részletrajz - Alépítményi fal szigetelése talajnedvesség ellen

1  Alapszerkezet tartófala 
2  Bitumenes kellősítés (pl. IDROPRIMER)
3  ADESO® bitumenes vízszigetelő lemez (első réteg)
4  ADESO® bitumenes vízszigetelő lemez (második réteg)
5  Védő- és szivárgó réteg, POLYFOND KIT DRAIN
6  Nem szőtt geotextília szűrőréteg
7  Mikro-perforált szivárgó-cső
8  Földvisszatöltés kaviccsal
9  Rozsdamentes	acél	rögzítő-szegély	profil
10  Tömítés (pl. POLYDETAIL MS)
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