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1. BEVEZETŐ - ELŐSZÓ

Ahhoz, hogy a bitumenes vízszigetelő rendszer mindenkor maximális teljesítményt nyújtson, és hosszú 
távon megőrizze tulajdonságait, a tetők rendszeres karbantartást igényelnek.

Általában minden egyes ország saját szabványokkal és előírásokkal rendelkezik a tetők vízszigetelő 
rendszereinek karbantartása kapcsán. Tetőrendszere helyesen végzett folyamatos kezeléséhez kövesse 
ezeket a szabványokat és előírásokat. Olaszországban, például, külön műszaki szabvány lett bevezetve 
e téren, ami bizonyítja a karbantartás fontosságát: UNI 11540:2014 „Útmutató a rugalmas vízszigetelő 
lemezekkel kialakított folytonos tetőfedés karbantartási programjának megtervezéséhez és helyes alkal-
mazásához”.

Ez a szabvány hasznos információkkal szolgál a rugalmas vízszigetelő lemezekkel kialakított folytonos tetők 
rutinszerű karbantartási tervének kidolgozásához és alkalmazásához. A szabvány több részből áll:

a) A tető használójának szánt útmutató. Ez a rész a felhasználóknak szánt információt tartalmaz, mely-
ből megismerhetik a lemez optimális használatát.

b) Karbantartási útmutató. Ez a rész a tető helyes karbantartásához szükséges ismereteket tartalmazza.
c) Karbantartási ütemterv. Ez a rész a karbantartási ellenőrzések fázisairól és a tető teljes élettartama 

alatti helyes karbantartásához szükséges karbantartási időközökről tartalmaz információt.

A karbantartási útmutatókat és ütemtervet a tetőrendszer tervezője határozza meg.

Ez a dokumentum, melyet a MAPEI készített, a POLYGLASS polimer-modifikált bitumenes lemezeiből készült 
tetőrendszerek használatát és karbantartását támogató ismereteket tartalmaz, melyek felhasználhatók a Ter-
vező által készített átfogóbb és specifikusabb ellenőrzési és karbantartási ütemterv kialakításához.

Bármely termék műszaki tulajdonságai/teljesítménye az idő múlásával elkerülhetetlenül gyengülnek a ter-
helés és a környezeti tényezők, mint pl. a hőmérséklet (különösen a magas nyári hőmérsékletek) és a 
fagyás/olvadás ciklusok, hó, jégeső, stb. káros hatásai miatt.
A kulcsfontosságú tényezőket az alábbiakban a velük kapcsolatos intézkedésekkel együtt mutatjuk be, 
melyekkel elkerülhetők a problémák, és megnövekszik a bitumenes vízszigetelő rendszer élettartama és 
teljesítménye.
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2. KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

A bitumenes lemezeket alkalmazó folytonos tetőfedés kialakítása szakmunkát igényel, vagyis a lemezek 
helyes lefektetéséhez és karbantartásához adott szakértelem és eszközök szükségesek. Ebből kifolyólag 
tanácsoljuk, hogy az épület tulajdonosa és/vagy üzemeltetője közvetlenül az erre szakosodott szakkivitelező 
céggel kössön ellenőrzési és ütemezett karbantartási szerződést.

A szakképzetlen személyek által végzett karbantartás amellett, hogy nem biztosítja a kívánt eredményt, még 
kárt is tehet a tetőben és kockára teheti az adott személyek és mások biztonságát.

3. HOZZÁFÉRÉS A TETŐHÖZ

A tetőhöz csak erre felhatalmazott személyek férhetnek hozzá, akik megfelelő képzésben és útmutatásban 
részesültek, és ismerik a tetőn fennálló veszélyeket és kockázatokat.

A tetőt minden esetben csak tökéletesen biztonságosan és az összes hatályos munkavédelmi előírást 
betartva szabad megközelíteni. A magasból való leesés elkerülésére megfelelő kollektív védőeszközöket 
(korlátok, állványzat, stb.) kell biztosítani és/vagy, alternatívaként, egyéni védőeszközöket (rögzítési pontok, 
biztonsági kötelek, biztonsági hevederek, stb.) kell használni.

A tetőre lépő összes személynek megfelelő egyéni védőeszközöket kell kiosztani az elvégzendő feladathoz.

4. FELÜLET VÉDELEM NÉLKÜLI ÉS LETERHELÉSSEL KÉSZÜLŐ, FELÜLET 
VÉDELEMMEL ELLÁTOTT TETŐK

A polimer-modifikált bitumenes lemezekkel kialakított tetőrendszerek az alábbi kategóriákra oszthatók:
-Felület védelem nélküli tetők.
-Leterheléssel készülő és felület védelemmel ellátott tetők.

FELÜLET VÉDELEM NÉLKÜLI TETŐK
A felület védelem nélküli tetőkön a vízszigetelő lemez ki van téve az UV sugárzás és a melegebb hónapok 
magas hőmérsékleti hatásainak. Ahhoz, hogy biztosított legyen a lemez hosszú élettartama és tartós teljesít-
ménye, védeni kell azt ezen hatásokkal szemben.

A védelem az alábbiakból áll:
- Felületkezelés ásványi pala őrleménnyel (a gyártóüzemben végzett művelet), melynek eredménye az ún. 

„pala őrleményes lemez” 
 
vagy



POLYGLASS I Rev. 02-15

Lapostető vízszigetelő rendszerek használata, karbantartása és ellenőrzése
Polimer-modifikált bitumenes lemezek

Polimer-modifikált bitumenes lemezek6

- Védő- vagy fényvisszaverő festékkel való bevonás (a helyszínen végzett művelet), melynek eredménye az 
ún. „sima lemez” vagy „fekete lemez”.

Az ilyen tetőtípusok specifikus karbantartása általában az általános tisztításból és ellenőrzésből áll, melynek 
során fokozott figyelmet kell szentelni a védőbevonat hatékonyságának.

LETERHELÉSSEL KÉSZÜLŐ ÉS FELÜLET VÉDELEMMEL ELLÁTOTT TETŐK
A bitumenes vízszigetelő lemezek alkalmasak leterheléssel készülő és védőréteggel ellátott tetők kial-
akítására, és úgy lettek tervezve, hogy ellenálljanak a leterhelő réteg (kavics, táblák, aljzatbeton, járólap, 
tetőkert, stb.) által okozott mechanikai hatásoknak; ennél az alkalmazásnál nincsenek közvetlenül kitéve az 
időjárási körülményeknek és az UV sugárzásnak.

A bitumenes vízszigetelő lemez leterheléssel készített és védőréteggel ellátott részei nem hozzáférhetőek, a 
szabadon maradt területek (általában a függőleges felhajtások) azonban a szabad felületű tetőkhöz hason-
lósan védőbevonatot igényelnek.

Az ilyen tetőtípusok specifikus karbantartása általában az általános tisztításból és ellenőrzésből áll, melynek 
során fokozott figyelmet kell szentelni a szabadon maradt területek védőbevonata hatékonyságának.

5. NEM FELÜLETKEZELT BITUMENES SZIGETELÉSEK BEVONÁSA  
ÉS KARBANTARTÁSA 

A védőbevonatot általában a környezetnek közvetlenül kitett polimer-bitumenes lemezen  alkalmazzák (felület 
védelem nélküli tetők): ennek a lemeznek APP modifikált (plasztomer) lemeznek kell lennie, mivel az SBS 
modifikált (elasztomer) lemezeket nem lehet közvetlenül kitenni az UV sugárzás káros hatásainak, így azok 
pala őrleményt (pala őrleményes lemezek) vagy leterhelést igényelnek (betonréteg vagy egyéb leterhelő réteg).

A hagyományos polimer-modifikált vagy Reoxthene technológiás lemezeket a POLYGLASS termékcsalád 
egyik speciális védő- vagy fényvisszaverő festékével kell bevonni (pl. POLYVER ALU, AQUAFLEX ROOF, 
stb.) mely kompatibilis a termék bitumen összetételével: válasszon az adott termék konkrét jellemzőinek és 
követelményeinek megfelelő bevonatot.

Ezek a védőbevonat általában fokozottan fényvisszaverő bevonatot képeznek, és gyakran ásványi vagy 
alumínium pigmenteket is tartalmaznak a szigetelőlemez hőmérsékletének maximális csökkentése érdeké-
ben. Amennyiben ez lehetséges, javasoljuk, hogy ne használjon túl sötét színeket.

A bevonat felviteléhez és karbantartásához kövesse az alábbi lépéseket:
A) A bevonat felvitele előtt hagyja a bitumenes lemezt kellően hosszú ideig száradni ahhoz, hogy a bitumen-

ben található olajos maradványanyagok elpárologhassanak (kb. 2-3 hónap): ha a tetőrendszert rendkívül 
magas hőmérsékletek mellett (a nyári hónapokban) építi ki, ez még több időt vehet igénybe. Egyes 
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esetekben a bevonat felvitele előtt előnyös lehet a bitumenes lemezt előzőleg lemosni.
 
VIGYÁZAT: Ha nem tartja be a fent említett időkorlátokat, az a védőbevonat minőségének gyors romlásához 
vezethet.

B) Általában két rétegben kell felvinni a védőbevonatot, pár óra szünettel a két réteg között, és mindenkép-
pen megvárva, míg az első réteg teljesen megszáradt.

C) A bevonat élettartama több tényezőtől függ, mint pl. a helyszín földrajzi elhelyezkedése, a  kitettsége, a 
környezeti körülmények, a tető lejtése és a felvitt festék mennyisége. A védőbevonat várhatóan kb. 2-4 
éven át biztosít hatékony védelmet, melyet követően újra be kell vonni a lemezt. A lefestett lemez áll-
apotát tanácsos évente legalább egyszer ellenőrizni, szükség esetén megtéve a megfelelő intézkedése-
ket a leromlott állagú területeken.

VIGYÁZAT: A lapostetőkön, illetve a helytelen vagy elégtelen lejtésű tetőkön összegyűlhet a víz, mely a 
védőbevonat idő előtti öregedéséhez vezethet. Ennek első jele a felület megrepedezése, mely végül a 
védőbevonat lepattogzását eredményezi.

D) Ellenőrizze, hogy a tetőösszefolyók és vízelvezető csatornák tiszták, és megfelelően működnek ahhoz, 
hogy megakadályozzák a víz összegyűlését a tetőn.

E) Ellenőrizze, a bádog szegélyeknél és a függőleges hajlatok (attikák, kémények, bevilágítók, stb.) 
készítésére használt lezáró profiloknál alkalmazott szilikon tömítések vízzárosságát.

F) Ha a tetőre épületgépészeti elemek (hűtők, légcsatornák, berendezések, stb.) kerülnek, ügyeljen rá, 
hogy tartóelemeik ne sértsék meg a bitumenes lemezt (szakadás, a lemezbe beépített tartóelem, stb.). 
Szükség esetén vigyen fel újabb védőbevonatot, és tegye meg a szükséges javításokat.

G) Ellenőrizni kell az esetleges szellőzőnyílások működőképességét, melyeket nem zárhat el por vagy egyéb 
anyag (pl. darázsfészkek).

6. PALAÖRLEMÉNYES BITUMENES SZIGETELÉSEK KARBANTARTÁSA

A felület védelem nélküli bitumenes tetőszigetelések kialakításához gyakran használatosak az ásványi palával 
(szemcsékkel) felületkezelt lemezek, melyek nem igényik védőbevonatos lemezek esetében szükséges 
rendszeres karbantartást.

A felületükön található ásványi pala örlemény réteg védi a lemezeket az UV sugárzás káros hatásaitól, így 
azok nem igényelnek védőbevonatot.
Az ásványi örleményes felületkezelés általában természetes pala őrleménnyel készül, így valószínű a kisebb 
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mértékű színeltérés, mely a termék eredetéből adódóan elfogadható.
 
Az alkalmazott pala mennyisége négyzetméterenként 800 - 1000 gramm. Nem rendellenes, ha a pala 
őrlemény egy része a bitumenes vízszigetelő lemez első használatbavételekor lehullik. A szabványok szerint 
akár 30%-os leválás is elfogadható - ez azért fordul elő, mert a gyártási folyamat során nem hatol be az 
összes palaőrlemény a bitumenbe, és a laza őrlemény valószínűleg le fog válni a lemez beépítése során.

A szemcseveszteség minimalizálására szemcserögzítőt (MINERAL FIX) lehet alkalmazni a palaörleményes 
lemez lefektetését követően.

A palaörleményes lemezzel készült szigetelés esetén az alábbi karbantartási eljárásokat javasoljuk:

A) A lemezek lefektetése után azonnal olajos foltok jelenhetnek meg az ásványi felületen - különösen rend-
kívül meleg időben - melynek oka a bitumenből származó természetes migráció. Ezek a foltok általában 
az első néhány esőzés alkalmával lemosódnak a felületről. Ha azonban a foltok tartósnak bizonyulnak 
- bár nem befolyásolják a termék hatékonyságát -, lemoshatja a felületet vízzel - akár közepes nyomású 
mosóval - ügyelve arra, hogy ne irányítsa a vízsugarat közvetlenül az átlapolások irányába. Ehelyett a víz 
lefolyásának irányába alkalmazza a vízsugarat (nehogy elmozduljanak a lemezek).

B) Amint azt a fentiekben már említettük, nem számít rendellenesnek, ha az ásványi szemcsék egy része 
leválik a lemez felületéről. Mindazonáltal rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy a leváló szemcsék 
nem befolyásolják a tető vízelvezetőinek hatékonyságát. Ezen felül azt is ellenőrizze, hogy a felületi 
palaréteg elvékonyodása miatt a bitumen nem vált közvetlenül kitetté a napfénynek; ha lecsupaszított 
foltokat észlel, vonja be azokat újból megfelelő védő- vagy fényvisszaverő bevonattal.

C) A szabadon lévő palaörleményes felületű lemezek esetében rendszeres időközönként ellenőrizni kell az 
átlapolások tömítését, különösen azokon a pontokon, ahol a szerkezet a legnagyobb terhelésnek van 
kitéve (sarkok, tágulási hézagok, rögzítési pontok, stb.). Húzófeszültség hatására egyes átfedések vagy 
azok részei elmozdulhatnak. Ilyen esetben a legkisebb mennyiségű víz - bár nem okoz azonnali beázást 
- is a lemezcsatlakozások azonnali szétválását okozhatja, ha a víz éjjel megfagy, mely esetben fennáll a 
víz beszivárgásának veszélye.

VIGYÁZAT: A lapostető vízszigetelési rendszer több, átfedésben lévő lemezből áll, melyek egyaránt tartal-
maznak oldalsó és végső átlapolásokat. Az elmozdulásokból, a hőtágulás okozta nyúlásból és maga az 
épületszerkezet mozgásaiból fakadó terhelés miatt az átfedések szétválhatnak. Ez az egyik ok, amiért a 
vízszigetelő lemezek rendszeres karbantartása ajánlott és szükséges.

D) Ellenőrizni kell az esetleges szellőzőnyílások működőképességét, melyeket nem zárhat el por vagy egyéb 
anyag (pl. darázsfészkek).

E) Ellenőrizze, hogy a tetőösszefolyók és vízelvezető csatornák tiszták, és megfelelően működnek ahhoz, 
hogy megakadályozzák a víz összegyűlését a tetőn.



POLYGLASS I Polimer-modifikált bitumenes lemezekRev. 02-15

Lapostető vízszigetelő rendszerek használata, karbantartása és ellenőrzése
Polimer-modifikált bitumenes lemezek

9

F) Ellenőrizze, a bádog szegélyeknél és a függőleges hajlatok (attikák, kémények, bevilágítók, stb.) 
készítésére használt lezáró profiloknál alkalmazott szilikon tömítések vízzárosságát.

 
G) Ha a tetőre épületgépészeti elemek (hűtők, légcsatornák, berendezések, stb.) kerülnek, ügyeljen rá, 

hogy tartóelemeik ne sértsék meg a bitumenes lemezt (szakadás, a lemezbe beépített tartóelem, stb.). 
Szükség esetén vigyen fel újabb védőbevonatot, és tegye meg a szükséges javításokat.

7. HOZZÁFÉRHETŐSÉG / GYALOGOS TERHELHETŐSÉG – FELÜLET VÉDELEM 
NÉLKÜLI TETŐK

A felület védelem nélküli tető rendszerekben alkalmazott polimer-modifikált bitumenes vízszigetelő lemeze-
kre/-hez - akár simák, akár palaörleményes felületűek - kizárólag a vízszigetelő lemez és/vagy a tetőn 
található egyéb gép vagy épületgépészeti elem karbantartása céljából lehet rálépni/hozzáférni.

Nyáron a hő hatására a bitumen meglágyul, ami hajlamosabbá teszi a felületkárosodásra, különösen ma-
gastetőkön. A lemezekre ennek ellenére rá lehet lépni a tető vagy ott található gépek/épületgépészeti 
elemek karbantartása végett, feltéve, hogy betartja az alábbi óvintézkedéseket:

A) Ha a tetőn rendszeres karbantartást vagy tisztítást igénylő épületgépészeti elemek vagy gépek találhatók, 
javasoljuk, hogy alakítson ki gyalogos közlekedő utakat beton járólapokkal, mely biztonságos köve-
tendő útvonalat biztosít a kezelőszemélyzet számára. A közlekedő útvonalak kiépítése előtt megfelelő 
védőréteget kell helyezni a szigetelőlemez és a beton járólapok közé.

B) Ha közvetlenül a vízszigetelő lemezre lép, saját biztonsága és a lemez sérülésének elkerülése érdekében 
viseljen speciális lábbelit.

C) Ha a vízszigetelő lemezekre kell lépnie, javasoljuk, hogy nyáron ezt ne a legmelegebb, télen pedig ne 
a leghidegebb napszakban tegye. Annak érdekében, hogy ne tegye ki a lemezeket kimondottan nagy 
mechanikai terhelésnek, túlzottan vastag (recézett) talpú helyett viseljen sima talpú lábbelit. Recézett talpú 
lábbeli viselése esetén határozottan tanácsoljuk, hogy ellenőrizze, nem tapadt-e apró kavics vagy egyéb 
karcoló hatású anyag a lábbeli talpára vagy recéi közé, mielőtt rálépne a vízszigetelő lemezre, nehogy 
megkarcolja vagy kilyukassza azt.

D) Ha esős időben lép a tetőre, vagy ha a tetőn víz gyűlt össze vagy jeges, a csúszásveszély miatt járjon el 
rendkívül óvatosan.

E) Soha ne helyezzen nehéz vagy éles tárgyat közvetlenül a vízszigetelő lemezre, hacsak nem alakított ki 
előzőleg a lemezen megfelelő védőfelületet, mely elosztja a terhet (pl. fából készült lapokat vagy deszkát).
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8. HOZZÁFÉRHETŐSÉG / GYALOGOS TERHELHETŐSÉG - LETERHELÉSSEL 
KÉSZÜLŐ ÉS FELÜLETVÉDELEMMEL ELLÁTOTT TETŐK

A leterhelés vagy járólap jellegétől függően a polimer-modifikált bitumenes vízszigetelő lemezek lehetnek 
gyalogosan terhelhetőek vagy kizárólag karbantartási célból hozzáférhetőek, az alábbiak szerint.
 
- Kaviccsal való leterhelés: 

Kizárólag a tetőn és/vagy az ott található gépek vagy épületgépészeti rendszerek karbantartása céljából 
hozzáférhető

- Tartóelemeken nyugvó járólapokkal (úsztatott járólap) való leterhelés: karbantartási célból hozzáférhető és 
gyalogosan terhelhető

- Gyalogos forgalomra tervezett burkolatok (betonaljzatra fektetett járólapok): karbantartási célból 
hozzáférhető és gyalogosan terhelhető

- Járművel való terhelésre tervezett burkolat (betonaljzat, szabadon fektetett térkövek, lefektetett kőtáblák):
 Karbantartási célból hozzáférhető és könnyű járművek forgalmára is alkalmas (<2 tonna/tengely)
 Karbantartási célból hozzáférhető és nehéz járművek forgalmára is alkalmas (≥2 tonna/tengely)

 - Termőréteggel való leterhelés (tetőkert vagy zöldtető): 
 Extenzív zöldtető karbantartása céljából hozzáférhető
 Intenzív zöldtető karbantartása céljából hozzáférhető

Ha kaviccsal leterhelt tetőn rendszeres karbantartást vagy tisztítást igénylő épületgépészeti elemek vagy 
gépek találhatók, javasoljuk, hogy alakítson ki gyalogos közlekedő utakat támaszokra fektetett beton járól-
apokkal, melyek biztonságos követendő útvonalat biztosítanak a kezelőszemélyzet számára.

Mielőtt lefekteti a leterhelő réteget, ha közvetlenül a vízszigetelő lemezre lép, saját biztonsága és a le-
mez sérülésének elkerülése érdekében viseljen speciális lábbelit és tegye meg a „HOZZÁFÉRHETŐSÉG / 
GYALOGOS TERHELHETŐSÉG – FELÜLETVÉDELEM NÉLKÜLI TETŐK” fejezetben leírt óvintézkedéseket.

9. ÉPÜLETGÉPÉSZET ÉS GÉPEK

A tetőre telepített épületgépészeti berendezéseket és gépeket megfelelően kell elhelyezni és integrálni a 
bitumenes vízszigetelő rendszerrel (oszlopok, tartógerendák stb.).

Az épületgépészeti berendezéseket és gépeket nem szabad közvetlenül a vízszigetelő lemezre telepíteni, 
hanem megfelelő alátámasztó felülettel rendelkező alapokra kell elhelyezni, melyek biztosítják a helyes 
tehereloszlást. Ezen felül az alapok formáját és anyagát úgy kell kiválasztani, hogy azok ne tegyenek kárt 
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a vízszigetelő lemezben. 
FIGYELEM: A tartóelemeket a tető részét alkotó hőszigetelés nyomószilárdsága alapján méretezze.

Az épületgépészeti berendezések és gépek nem bocsáthatnak ki és nem szivárogtathatnak agresszív, 
környezetszennyező vagy káros anyagokat (folyadékok, szilárd anyagok, illetve gőzök) melyek ronthatnák 
a vízszigetelő lemez teljesítményét.
A tetőn található épületgépészeti berendezéseken és gépeken végzett karbantartási műveletek során max-
imális elővigyázatossággal kell eljárni, hogy ne sérüljön meg a vízszigetelő lemez, továbbá megfelelő idei-
glenes védőszerkezeteket kell alkalmazni.
 
Ügyeljen rá, hogy ne ömöljön ki olyan anyag a tetőre, mely kárt tehetne a vízszigetelő lemezben. Véletlen 
kiömlés esetén minden hulladékot és anyagkifolyást haladéktalanul el kell távolítani és a vízszigetelő lemezt 
megfelelő módon meg kell tisztítani - szükség esetén folyó vízzel -, mindenkor betartva a hatályos biztonsá-
gi és környezetvédelmi előírásokat.

Ha bármilyen kérdése merülne fel, kérjen tanácsot az erre szakosodott szakkivitelező cégtől, akiktől minden 
szükséges információt és támogatást megkaphat.

Ha új épületgépészeti berendezést vagy gépet készül telepíteni a tetőre, tanácsoljuk, hogy a meglévő 
vízszigetelő lemez megsértésének elkerülése és a megfelelő csatlakoztató- és tömítő rendszerek alkal-
mazása érdekében előzőleg forduljon az erre szakosodott szakkivitelező céghez.

10. A TETŐK HÓTERHELÉSE

A közvetlenül a polimer-modifikált bitumenes vízszigetelő lemezekre nehezedő hó nem okoz bennük kárt 
és nem igényel semmilyen intézkedést.

Bizonyos esetekben mindazonáltal tanácsos lehet felmenni a tetőre és megtisztítani a lefolyókat, hogy a hó 
olvadása során keletkező víz könnyebben lefolyhasson a tetőről.

Adott esetben azt is szükséges lehet ellenőrizni, hogy nem gyűlt ott össze annyi hó, hogy elérje a tetőn 
esetlegesen található bevilágítók, szellőzőnyílások, kémények vagy egyéb nyílások hóhatárának a szélét, 
mely esetben fennáll a kockázat, hogy a hó a tető belsejébe jut, illetve az épület teherbírásával kapcsolatos 
kérdések esetén is szükség lehet erre.

Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a tető adott pontjain vagy területein csökkentenie kell a hótakaró vast-
agságát.

A tető megközelítése esetén mindig maximális elővigyázatossággal járjon el, és használjon megfelelő egyéni 
és kollektív védőeszközöket, figyelembe véve azt, hogy a hó- és/vagy jégtakaró megnehezíti a tetőre jutást.
A hó eltakarításához megfelelő manuális eszközöket kell használni, melyek nem tesznek kárt a vízszigetelő 
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lemezben és/vagy a leterhelő rétegekben, illetve járólapokban. Fémből készült eszközök és lapátok helyett 
használjon lekerekített élű műanyag lapátokat. Távolítsa el a hó felszíni rétegeit, a mechanikai sérülések 
elkerülése érdekében ügyelve arra, hogy ne zavarja meg az alsóbb hórétegeket, melyek közvetlenül érint-
keznek a vízszigetelő lemezzel és/vagy a leterhelő rétegekkel, illetve járólapokkal.

A tél beállta előtt tanácsos ellenőrizni az átfedéseket mivel a hó miatt a víz nekinyomódhat a tetőnek, azzal 
a kockázattal, hogy beszivárog az épületbe.

A hó elolvadásakor tanácsos ellenőrizni a vízszigetelő rendszer állapotát, hogy karbantartás szüksége es-
etén meg lehessen tenni az azonnali intézkedéseket.
 

11. A BITUMENES VÍZSZIGETELŐ LEMEZ JAVÍTÁSA

Ha a vízszigetelő lemez véletlenül megsérülne, ne próbálkozzon rögtönzött javítással, hanem forduljon az 
erre szakosodott szakkivitelező céghez.

Sürgős intézkedést igénylő vészhelyzet esetén POLYSEAL ragasztóval végezhet gyors és egyszerű 
javításokat, miután vízzel megtisztította a vízszigetelő lemezt. Ne feledje, hogy ez ideiglenes megoldás, 
mely nem tekinthető tartósnak, így a megfelelő tartós javítások elvégzéséhez ez esetben is kapcsolatba kell 
lépnie az erre szakosodott szakkivitelező céggel.

Ha módosítani vagy kibővíteni kívánja a tetőt (pl. kémények elhelyezéséhez vagy épületgépészeti 
módosítások miatt), ne próbálkozzon rögtönzött intézkedésekkel, hanem forduljon időben az erre szako-
sodott szakkivitelező céghez.

12. A BITUMENES VÍZSZIGETELŐ LEMEZ HULLÁMOSODÁSA/FELGYŰRŐDÉSE

A hagyományos módon (propán lángolvasztóval) felvitt polimer-bitumenes lemezek az aljzattól függően 
többféleképpen telepíthetők.

Lehet:
„szabadon fektetett” (nem rögzített);
„részlegesen leolvasztott” (részlegesen, több ponton az aljzathoz rögzítve); 
„teljesen felületen leolvasztott” (teljes felületükön rögzítve).

A telepítés módjától függően a lemez kisebb-nagyobb mértékben lesz képes elmozdulni külső hatás, pl. az 
épületszerkezet mozgása, hőmérsékletváltozások (az épületé, a rétegeké, és magáé a lemezé), az esetleg-
es hőszigetelés elmozdulása és viselkedése, stb. hatására.
A tető minden esetben tartalmaz rögzített pontokat - pl. tetőszéleket, sarkokat, bevilágítókat, kéményeket, 
nyílásokat, stb. - és egyes esetekben a vízszigetelő rendszer mozgásának és a rögzített pontok jelenlétének 
kombinációja miatt gyűrődések alakulhatnak ki a vízszigetelő lemezben.
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A felgyűrődéssel kapcsolatban érdemes megjegyezni az alábbiakat:
A) Télen és nyáron, nappal és éjszaka egyaránt teljesen normális, ha az aljzat, a hőszigetelés és a vízszigetelő 

lemezek a hőmérséklet-különbségek miatt bizonyos mértékben elmozdulnak. Ha ez az elmozdulás túlzott 
mértéket ölt, a vízszigetelő lemezben a tető sarkaitól kiindulva hullámok alakulnak ki.

B) Az alsó rétegekhez megfelelően rögzített, teljesen tapadó  bitumenes lemezek esetében a felgyűrődés ki-
alakulása kevésbé valószínű. Ha a bitumenes lemez nem lett megfelelően az aljzathoz rögzítve, nagyobb 
a valószínűsége, hogy a szélszívás hatására felgyűrődik.

C) Gyakran megesik, hogy nem maga a vízszigetelő lemez mozdul el, hanem az alatta található szigetelő 
panel. A szélszívás hatásán túl egyes hőszigeteléseknél már viszonylag alacsony hőmérsékleten (70°C) 
is méretstabilitási problémák léphetnek fel, ezért létfontosságú, hogy a szigetelő panelek teljesen sta-
bilak legyenek, és mechanikai rögzítő vagy ragasztó rendszerekkel legyenek rögzítve az aljzatréteghez. 
Ellenőrizze a mechanikai rögzítések meglétét és megfelelő tartását.

D) A nem-szőtt poliészter hordozóréteget tartalmazó polimer-modifikált bitumenes lemezek kiváló 
szakítószilárdsággal és nyúlóképességgel rendelkeznek. Felgyűrődésük esetén így előfordulhat, hogy a 
lánggal olvasztott átfedések - ha helytelenül lettek kialakítva - még előbb tönkremennek, mint maga a 
vízszigetelő lemez.

E) A párazáró réteg  alkalmazásának elmulasztása amellett, hogy kondenzációt okozhat a hőszigetelő 
rétegben, a nedvesség hatására hozzájárulhat bizonyos hőszigetelőanyagok elmozdulásához, s így a 
hőszigetelésről leváló lemez miatt fokozhatja a felgyűrődés,a lemezek elmozdulásának kockázatát.

Ha a bitumenes vízszigetelésben feszültséget, hullámosodást vagy felgyűrődést észlel, határozottan tanác-
soljuk, hogy forduljon haladéktalanul az erre szakosodott szakkivitelező céghez, hogy kivizsgálhassák azok 
okait és elvégezhessék a szükséges karbantartási vagy javítási műveleteket.

13.  A TETŐSZIGETELÉSBEN TALÁLHATÓ VÍZ- VAGY LÉGHÓLYAGOK

Előfordulhat, hogy lég- vagy vízhólyagokat észlel a vízszigetelő lemezben, melyek bizonyos körülmények 
között képződhetnek, pl. a hőszigetelt, de nem megfelelő párazárással rendelkező épületek esetében.

Ilyenkor a hatékony párazárás hiányában az épületből a kültérbe vándorló vízpára mennyisége a vízszigetelő 
lemez (mely alacsony páraáteresztő képességéről ismert) alatt megemelkedhet, melynek okán a vízszigetelő 
lemez alatt nyomás halmozódik fel, ami különböző méretű hólyagok kialakulásához vezet. A legrosszabb 
esetben kondenzációs probléma léphet fel, mely során a lecsapódó víz visszafolyhat az épületbe.

Egy másik kritikus tényező, mely buborékok és hólyagok kialakulásához vezethet a vízszigetelő lemezben, 
a betonaljzat teljes száradásának elmulasztása. Ilyenkor a kiöntött beton nedvességtartalma nem képes a 
betontömb felső felületén át távozni, ha az túl hamar lett leszigetelve, így az bezáródik a vízszigetelő lemez 
alá és nyomást fejt ki a lemezre.
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Ilyen esetben az alábbi eljárást javasoljuk:
A) Ellenőrizze a párazárás meglétét és megfelelő működését.

B) Ellenőrizze, hogy ki lettek építve és megfelelően működnek a szellőzőnyílások, mivel azok hasznos 
szerepet játszanak, függetlenül attól, hogy hőszigetelt-e a tető vagy sem.

C) Az észlelt hólyagokba metsszen keresztvágásokat, és miután kellő időt hagyott arra, hogy a lemez alatt 
rekedt nedvesség elpárologhasson/kiszáradhasson, alkalmazzon megfelelő tulajdonságokkal rendelkező 
anyagból készült bitumenes lemezt a javításhoz.

D) A buborékok könnyebben észlelhetők a legmelegebb napszakban, mivel ilyenkor a víz térfogata meg-
növekszik.

E) Ellenőrizze, hogy nem találhatók-e az épületben nedves foltok, melyek oka inkább a betonszerkezetben, 
mint a bejutó vízben keresendő. Mivel a bitumenes lemez alacsony páraáteresztő képessége miatt ez a 
nedvesség nem tud távozni, így nagy valószínűséggel az épületbe jut.

F) A kondenzációs problémák általában csak az év bizonyos időszakaiban lépnek fel, adott páratartalom 
és hőmérséklet mellett. Így ha a probléma ciklikusan ismétlődik az év folyamán, akkor oka gyakran a 
páratartalomban és hőmérsékletben, nem pedig a bejutó vízben keresendő.

Ha hólyagosodást észlel a vízszigetelő lemezben, határozottan tanácsoljuk, hogy forduljon haladéktalanul 
az erre szakosodott szakkivitelező céghez, hogy kivizsgálhassák azok okait és elvégezhessék a szükséges 
karbantartási vagy javítási műveleteket.

14. A  BITUMENES VÍZSZIGETELŐ LEMEZ IDŐKÖZÖNKÉNTI ELLENŐRZÉSE ÉS 
TISZTÍTÁSA

Ahhoz, hogy a vízszigetelő lemez maximális teljesítményét tudja nyújtani és hosszú távon megőrizze tulaj-
donságait, a tetőt ajánlott rendszeres időközönként ellenőrizni és megtisztítani.

Ezeket a műveleteket az alábbi lista foglalja össze, mely két részre oszlik:
- Általános ellenőrzések
- Speciális ellenőrzések

A konkrét esettől függően egyéb ellenőrzések és javítási/karbantartási műveletek is hasznosak/szükségesek 
lehetnek, illetve az is előfordulhat, hogy ezeket sűrűbben kell elvégezni. Ilyen esetben tervezőnek vagy 
szakembernek kell kiegészítenie útmutatásunkat.
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15. ÁLTALÁNOS ELLENŐRZÉSEK

Általános ellenőrzések Gyakoriság Végzi: Megjegyzések

Lefolyók lombkosarainak meg-
tisztítása

Félévente Tulajdonos/üzemeltető (*)

A lefolyók eltömődésének, 
illetve működésük 
korlátozásának vagy 
megakadályozásának 
elkerülésére

A bitumenes vízszigetelő lemezen 
található szennyeződés (talaj, 
homok, stb.) eltávolítása

Félévente Tulajdonos/üzemeltető (*)

A termőkultúra 
kialakulásának mega-
kadályozására, mely 
támogatná a növényzet 
és a mikroorganizmusok 
elterjedését

A tetőn található hulladék és 
törmelék eltávolítása

Szükség 
szerint

Tulajdonos/üzemeltető (*)

Annak megakadály-
ozására, hogy idegen any-
agok vagy hulladék kárt 
tegyenek a vízszigetelő 
lemezben

A tető és az arra telepített 
berendezések általános átvizs-
gálása, a nyilvánvaló problémák 
azonosítására (vízszigetelés, 
bevilágítók, épületgépészet, stb.)

Félévente Tulajdonos/üzemeltető (*)

Annak biztosítására, hogy 
a problémák azonnal 
jelentve legyenek a javítási 
műveleteket elvégző 
félnek

Az esetleges növényzet 
eltávolítása

Félévente Tulajdonos/üzemeltető (*)
Tanácsos megakadályozni 
a növényzet növekedését 
és elterjedését

(*)Ezt a feladatot ellenőrzési és karbantartási szerződés megkötésével szakcégre lehet bízni
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16. SZAKÉRTŐI ELLENŐRZÉSEK

Speciális  
ellenőrzések

Gyakoriság Végzi: Megjegyzések

Szegélyek és bádog 
kéményszegélyek 
átvizsgálása

Évente Vízszigetelő szakcég
Szerelvények/
szivárgások/ korrózió 
ellenőrzése

Különböző tömítések 
átvizsgálása

Évente Vízszigetelő szakcég
Szivárgások és tapadás 
ellenőrzése

A vízszigetelő lemez 
és a hozzá kapcsolódó 
elemek és tartozékok 
átvizsgálása

Évente Vízszigetelő szakcég
A teljesítményt korlá-
tozó vagy akadályozó 
problémák feltárása

A tetőszerkezet alsó 
oldalának ellenőrzése

Évente Vízszigetelő szakcég
A vízbeszivárgás vagy 
egyéb problémák 
feltárása

Az összes fenti feladatot ellenőrzési és karbantartási szerződés megkötésével szakcégre lehet bízni.
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17. PÉLDA A POLYGLASS POLIMER-MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZEK  
ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ELLENŐRZŐ LISTÁJÁRA

ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ELLENŐRZŐ LISTA - POLYGLASS BITUMENES 
LEMEZEK

LÉTESÍTMÉNY: 
CÍM:

TULAJDONOS:
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY:

KARBANTARTÁSI VEZETŐ: 
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY:

SZAKCÉG: 
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY:

ELKÉSZÍTÉS ÉVE:

HIVATKOZÁSOK ÉS CSATOLMÁNYOK

TETŐ KIALAKÍTÁSA: (adja meg a tetőrendszert alkotó összes réteget) 

EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK

Megjegyzés:
Az MBDP lemezek ellenőrzési és karbantartási listájának fenti tervezetét ismereteink és 
tapasztalataink alapján készítettük. Mindazonáltal ne feledje, hogy az itt megadott instrukciók 
csak hozzávetőleges útmutatóként szolgálnak. A tényleges helyszíni körülmények felmérése 
és a szükséges ellenőrzési és karbantartási műveletek meghatározása a Tervező és a Szak-
vállalat feladata.

Pé
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ÁLTALÁNOS ELLENŐRZÉSEK

VÉGEZTE:

ELLENŐRZÉSEK   KÖVETKEZŐ ELLENŐRZÉS
DÁTUMA:    ESEDÉKESSÉGE:

Ellenőrzések és elvégzett  
műveletek: Megfelel Nem felel meg (ld. 

a megjegyzéseket)
Nyomon követés (ld. 
a megjegyzéseket) Megjegyzések

Lefolyók lombkosarainak megtisztítása

Tetőfelület megtisztítása

A tetőn található hulladék és esetleges 
törmelék eltávolítása

A növényzet eltávolítása

Egyéb elvégzett műveletek

Vizuális ellenőrzések:

Tető általános állapota

Vízszigetelő lemezek általános állapota

Épületgépészet 1

Épületgépészet 2

Épületgépészet 3

Védőszegélyek/kéményszegély 1

Védőszegélyek/kéményszegély 2

Védőszegélyek/kéményszegély 3

Bevilágítók/kupolák

Közlekedő útvonalak

Egyéb......................

Egyéb......................

KARBANTARTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY ALÁÍRÁSA: 

KARBANTARTÁSI VEZETŐ ALÁÍRÁSA:

Pé
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SZAKÉRTŐI ELLENŐRZÉSEK

VÉGEZTE:

ELLENŐRZÉSEK   KÖVETKEZŐ ELLENŐRZÉS
DÁTUMA:    ESEDÉKESSÉGE:

Ellenőrzések és elvégzett  
műveletek: Megfelel Nem felel meg (ld. 

a megjegyzéseket)
Nyomon követés (ld. 
a megjegyzéseket) Megjegyzések

Lefolyók lombkosarainak megtisztítása
Tetőfelület megtisztítása
A törmelék és hulladék eltávolítása
A növényzet eltávolítása
Egyéb elvégzett műveletek

Vizuális ellenőrzések:

Tető általános állapota
Vízszigetelő lemez simasága
Vízszigetelő lemez felhajtása a széleknél
Vízszigetelő lemez felhajtása falnál
Vízszigetelő lemez felhajtása  
bevilágítónál
Mechanikai rögzítő rendszer
Hőszigetelő panelek
Tetőszél védőszegélye
Falcsatlakozás védőszegélye
Védőszegély
Lefolyók
Tető és csövek/szellőzőnyílások 
csatlakozásai
Tető és függőleges elemek  
csatlakozásai
Bevilágítók/kupolák
Közlekedő útvonalak
Szilikontömítés 1
Szilikontömítés 2
Épületgépészet 1
Épületgépészet 2
Épületgépészet 3
Egyéb......................

KARBANTARTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY ALÁÍRÁSA: 
KARBANTARTÁSI VEZETŐ ALÁÍRÁSA:
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A jelen dokumentumot a POLYGLASS modifikált polimeres desztillált bitumen lemezek használatáról, el-
lenőrzéséről és karbantartásáról jelenlegi ismereteink és tapasztalataink alapján készítettük. Mindazonáltal 
fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy az itt leírt instrukciók csak általános útmutatóként szolgálnak, 
és csak a legalapvetőbb műveletekre korlátozódnak. Ha karbantartási tervet szándékozik készíteni a 
vízszigetelő rendszer kapcsán, fel kell mérnie a tényleges helyszíni körülményeket és szükség esetén ki kell 
egészítenie az itt leírt ellenőrzéseket és műveleteket.
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