
Hasznosított tetők a reklámokon túl  

Gyakori kérdések, praktikák, buktatók 



Gyártói kapacitás a maximumon 

Visszajelzés a gyakorlatból 

A technológia kiválasztása 
Pusztán a tervezői  

preferencia nem elég.  

Figyelembe kell venni a  

régió lehetőségeit,  

a technológia háttér  

igényét és magát a  

feladatot is. 
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Gyártói kapacitás a maximumon 

Visszajelzés a gyakorlatból 

Hasznosítás 

• Nem járható - gépészeti térként hasznosított 

- hely spórolás, karbantarthatóság, kényelmi kérdések (zaj) 

• Nem járható – kavicsolt 

- vízgazdálkodás (szűrés, csillapítás),  klimatizálás 

• Járható – zöldtető (extenzív és intenzív) 

- zöldterületi mutató, klimatizálás, esztétikum 

• Járható – terasz tető 

- kitolt élettér, klimatizálás, esztétikum, presztizs 

• Járható – parkoló tető 

…és a többi 

Az idő, energia,  

tér pazarlása már  

nem megengedhető. 



Előkészületek 

Az első lépések 

• Geometriai adottságok (tagoltság, forma, méretek) 

• Funkció és lépték (lakossági és ipari igénybevételek) 

• Tartószerkezeti és rétegrend (anyag és szerkezeti kompatibilitás) 

• Megrendelői igények tisztázása (hosszú és rövidtávú szándékok) 

 

 



Nem járható tetők 

„Száműzött gépészet” 



Előkészületek 

Gépészeti tér a tetőn 

• Védő, elválasztó rétegre helyezett   

- Geotextília v. üvegfátyol / gumi örleményes lemez / 

betonlap / szigetelő lemez, stb. 

- Külön rögzített v. önhordó tárcsás szerkezetek 

(napelemek, kollektorok, klímák) 
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Gépészeti tér a tetőn 

• Beton tuskóra épített 

- Szigetelés fölött v. tartó szerkezeten 

- Függetlenítés a rétegrendtől, cél szigetelés átütésének 

minimalizálása 

- Karbantarthatóság (!) 
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Gépészeti tér a tetőn 

• Fogadó szerkezetre épített 

- Szigetelés síkjából kiemelt, függetlenített 

- Szigetelés karbantartása, felújítása „egyszerű” 

- Lakatos szerkezet minősége kiemelt fontosságú (zárt 

szerkezet, korrózió védelem, gallérozhatás) 
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Előkészületek 

Gépészeti tér a tetőn 
„Valami kenhető szigetelés”

     

 Kompatibilis,  

két komponensű,  

szálerősített,  

PMMA gyanta  

 3kg/m2 



Előkészületek 

Áttörés 

• A szigetelés síkját átütő kábelek, csövek átvezetései a 

vízszintes síktól mérten legalább 20 cm magasságra kerüljenek, 

továbbá: 

- Az átvezetett kábelek köpenye legyen korrózió álló 

- A gallérozás legyen megfelelően tömíthető 

- Gyűjtő, kábelátvezető elemek UV stabil kialakítása 
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Járható tetők 

Zöldtetők 



Visszajelzés a gyakorlatból 

Fatrafol 810/V Poliészter hálóval erősített univerzális lemez.  
Mechanikai rögzítéshez, leterheléshez és extenzív zöldtetőkhöz. 
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Visszajelzés a gyakorlatból 

Fatrafol 818/V-UV Üvegfátyollal erősített lemezek intenzív zöldtetőkhöz,  
nagy igénybevételű hasznosított tetőkhöz. 
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Egyszerűsített rétegrendek 
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Járható tetők 

Terasz tetők 
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Lehetséges megoldás 



Az apró részletek… 

…amiken egy project múlhat. 



Vízelvezetés részletei 

Összefolyó beépítése - Lemélyítés 

Irányadó lejtés a tetőn az ÉMSZ irányelvek szerint 

o Vápa 1% 

o Beton 2% 

o Hőszigetelés 2,5% 

o Deszka 4% 
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Vízelvezetés részletei 

Összefolyó beépítése – Összefolyó védelme | Lombkosarak 

• Egyedi megoldások 

• Flexibilis / propelleres lombkosár + pánt (?) 

• Mechanikus módon rögzíthető kosár (csak szándékosan 

távolítható el) 

• Kiemelt, kavicsvédős lombkosár 

• Karbantartó aknák (saválló acél, alu, poli-amid…) 

• Burkolathoz csatlakoztatható, kiegészítő gallérral ellátott toldó, 

magasító elemek 

• Bűzelzáró betétek 

Tetőre kerülő üzemi rétegek esetén (zöldtető, kavicsolt, terasz stb.) 

az összefolyó védelméről, rendszeres karbantarthatóságáról 

ugyan úgy gondoskodni szükséges, illetve egyéb kiegészítő 

intézkedésekre is szükség lehet (pl. bűzelzárás) . 
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Geotextília helyes használata 



Pozíció 

Üzemeltetés 

TOPWET kiegészítő elemek széles variációja a megrendelői igényekhez 

igazítva: toldó elemek, egyedi lombkosarak, bűzelzárók… 



Hibamentes szigetelés készítése nem 

lehetetlen, de odafigyelést igényel. 

Mindebben a segítségünkre lehet a gyártók 

több évtizedes tudása, a kipróbált és már 

bizonyított anyagok illetve a vizsgáztatott 

szakkivitelezők tapasztalata. 

…erről tanúskodik az a több mint 3’000’000 m2 

tetőfelület, ami a Fatrafol S vízszigetelő 

rendszerek alkalmazásával készült. 

Áttekintés 



Köszönöm a figyelmet! 

2019. Ősz 


