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Előszó  
 

Az Isola Budapesti Fedé llemezgyár Kft. tö bb, mint 130 é ves jogelődje a „Posnansky é s 
Strelitz aszfalt, fedé llemez é s kátrány vegyitermé kgyár” volt, amely már 1930-ban gyártott a Kir. Jó-
zsef Műegyetem é s a Budapest Szé kesfőváros Anyagvizsgáló Inté zete által minősített szigetelő leme-
zeket: páncé llemezt, bőrlemezt é s aszfaltszigetelő lemezt. A szigetelőlemezek előszö r kátrányból, 
majd bitumenből ké szü ltek.  

 
Az Isola AS cé get 1940-ben alapították Norvé giában. A cé g a 1982-ben vásárolta meg a 

Platon AS cé get, amelyné l 1968 óta Platon né ven polietilé n dombornyomott lemezeket gyártanak.  
 

Az Isola AS 1993-ban vásárolta meg Magyarország legré gebbi vízszigetelő anyag gyárát a Budapesti 
Fedé llemezgyárat, ahol 1868 óta megszakítás né lkü l, folyamatosan gyártanak bitumenes szigetelőle-
mezeket. 
 

Mind a magyar, mind a norvé g gyártó nemcsak a termé k előállításával, illetve azok beé píté -
sé vel foglalkozik intenzíven, hanem arra is tö rekszik, hogy szé les kereskedelmi hálózatának kié píté sé -
vel a vevőkkel kö zvetlen kapcsolatba kerü ljö n é s a felhasználókat maximálisan ki tudja szolgálni.  

Az é rté kesíté si tapasztalatok alapján a belfö ldi é s az export kereskedelmet, Magyarországon 
2001-től az Isodiker Kereskedelmi Kft. é s partnerei folytatják az ISOLA A/S é s az Isola Budapesti 
Fedé llemezgyár Kft termé kekre vonatkozóan. 

 
A minősé gi gyártástechnológiáknak kö szö nhetően a gyártók az oxidált bitumeneslemezekre 

5 é v, a modifikált bitumeneslemezekre 15 é v é s a Platon lemezekre 30 é v anyaggaranciát vállalnak, a 
garanciális felté telek betartása, a tervezé si é s alkalmazástechnikai útmutatók szerinti beé píté s mellett. 

 
Az Isola Budapesti Fedé llemezgyár Kft. integrált kö rnyezetirányítási (ISO 14001) é s minő-

sé girányítási (ISO 9001) rendszerrel biztosítja a termé kei minősé gé t é s a kö rnyezet megóvását. 
 
A vizsgálóinté zetek által minősített termé kekből a kö vetelmé nyeket kielé gítő szerkezetek 

ké szíthetők. A szerkezetek megfelelő kialakításához kíván segítsé get nyújtani az Isola Budapesti Fe-
dé llemezgyár Kft. é s az Isodiker Kereskedelmi Kft. azzal, hogy a kü lö nbö ző é pü letszerkezetek szige-
telé sé nek tervezé sé hez Tervezé si Segé dlet sorozatot ad ki.  

 
Jelen kiadvány egy sorozat tagja, mely a hasznosított lapostetők Isola Duna 

bitumeneslemezekkel és Platon felü letszivárgó kkal készü lő csapadékvíz-szigetelésének főbb ter-
vezé si elveit tartalmazza.  
  
A sorozat tö bbi tagja: 

• Isola Duna bitumeneslemezek é s Platon felü letszivárgók a talajnedvessé g elleni szigetelé -
sek tervezé sé hez 

• Isola Duna bitumeneslemezek nemjárható lapostetők csapadé kvíz szigetelé sé re, 
 
Bízunk abban, hogy a Pinté r & Laczkovits Épü letszigetelő Szakmé rnö k Bt. (Horváthné  Pinté r Judit é s 
dr. Laczkovits Zoltán) által ké szített Tervezé si Segé dletet mind az é píttetők, mind a tervezők haszon-
nal forgatják. 

Molnár János 
igazgató 

Isodiker Kereskedelmi Kft. 

Molnár Gyula 
ü gyvezető igazgató 

Isola Budapesti Fedé llemezgyár Kft. 
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1. A hasznosított lapostetők általános tervezési elvei 
 
A hasznosított lapostetők a terasztetők, a parkolótetők é s a zö ldtetők, melyekben a csapadé kvíz-
szigetelé s felett kü lö nbö ző funkcióra alkalmas ré tegek helyezkednek el. Jelen Tervezé si Segé dlet az 
Isola Duna bitumeneslemezekkel ké szített, hasznosított lapostetők csapadé kvíz-szigetelé sé vel foglal-
kozik. Az egyhé jú melegtetők ké szü lhetnek egyenes, illetve fordított ré tegrendi kialakítással. 
 
Az Isola Duna bitumeneslemezekből ké szü lő csapadé kvíz-szigetelé sé nek tervezé sé hez a tervezőnek 
ismernie kell  

• a tetőszigetelé st, illetve a csapadé kvíz-szigetelé st é rő hatásokat, igé nybevé teleket,  
• a lapostető szerkezeté t, 
• az Isola Duna bitumeneslemezek, valamint a tetőszigetelé s ö sszes anyagának (pl. hőszige-

telő é s páratechnikai anyagok, kiegé szítő- é s segé danyagok) tulajdonságait, 
• a tető tervezé sé re vonatkozó előírásokat (hő- é s páratechnikai mé retezé s, tűzvé delem, szé l-

terhelé s mé rté ke, stb.). 
A tervezé skor javasolt figyelembe venni az Épü letszigetelők é s Tetőfedők Magyarországi Szö vetsé ge 
(ÉMSZ) által kiadott „Tetőszigetelé sek tervezé si é s kivitelezé si irányelvei”-ben, valamint a „Zö ldte-
tők tervezé si é s kivitelezé si irányelvei”-ben foglaltakat. 
 
1.1. A csapadé kvíz-szigetelé s lejté se, vízelvezeté s 
 
Az Isola Duna bitumeneslemezekkel ké szü lő csapadé kvíz-szigetelé s lejté se általános felü leten a lehaj-
lások figyelembe vé tele mellett legalább 2%, vápában legalább 1,5% legyen; táblás hőszigetelő 
anyagból ké szített aljzat eseté n legalább 2,5%. Ha a tető lejté se ezeket az é rté keket nem é ri el, akkor 
az kü lö nleges szerkezetnek minősü l é s ennek megfelelő ellensúlyozó megoldást kell alkalmazni (pl. 
ré tegszám, anyagvastagság, átlapolás nö velé se). 
 
A hasznosított lapostetők tö bbsíkú vízelvezeté se (burkolaton, szivárgóré tegben a vízszigetelé s felü le-
té n, fordított ré tegrend eseté n a hőszigetelé sen) miatt a vízelvezeté s megengedett legnagyobb hossza 
12,0 m. A vízelvezető szerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy azok kívü lről, felü lről mindig hozzáfé r-
hetők legyenek é s biztosítsák a tö bbsíkú vízelvezeté st. 
 
Az Isola Duna bitumeneslemezeket lejté siránnyal párhuzamosan kell fektetni, a ké t ré teget egymáson 
fé l tekecsszé lessé g eltolással. Csak így biztosítható a folyamatos akadálymentes vízelvezeté s. A lejté s-
re merőleges fekteté s eseté n az átfedé sné l a lemezvastagságokból adódó víztorlasz keletkezik é s a 
pangó víz a szigetelé s eltakart helyzete miatt a felü letről nem ké pes elpárologni. 
 
1.2. A tető szigetelé s hő - é s páratechnikai mé retezé se, ellenő rzé se 
 
Az MSZ 04-140-2:1991 Épü letek é s é pü lethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai 
mé retezé s. szabványban rö gzített módon kell a tetőszerkezet hő- é s páratechnikai mé retezé sé t, ellen-
őrzé sé t elvé gezni. Mé retezé skor a tetőszigetelé s feletti ré tegeket is figyelembe kell venni a hő- é s 
páratechnika, valamint a hőcsillapítás számítása során.  
A legfeljebb ti = 24 oC vagy ϕi = 75% belső lé gállapotú terek felett lé tesíthető egyhé jú hasznosított 
lapostető javasolt hőszigetelő anyagai a kö vetkezők: 

• Egyenes ré tegrendű tető eseté n 
∗ expandált polisztirolhab (ü vegfátyolbeté tes bitumenes lemezzel kasírozva, vagy 

kasírozás né lkü l) 
∗ parafa lemez, 
∗ habü veg lemez. 

• Fordított ré tegrendű tető eseté n extrudált polisztirolhab. 
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A tetőszerkezetben páradiffúzióból eredő páralecsapódás nem megengedett. A fordított ré tegrendű é s 
a habü veg hőszigetelé sű egyenes ré tegrendű ún. kompakt tetőkné l kü lö n párazáró ré teg beé píté sé re é s 
a páranyomás-kiegyenlíté sre nincs szü ksé g. Egyé b hőszigetelő anyagú egyenes ré tegrendű tetőkné l 
pontszerű páraszellőzők beé píté se nem megengedett, a vízszintes irányú, vonalmenti  páranyomás-
kiegyenlíté s csak 12 m tetőmé retig biztosítható. 
 
1.3. A szé lterhelé s 
 
A hasznosított lapostetők tetőszigetelé sé nek szé lterhelé s elleni rö gzíté sé t a funkciónak megfelelő tö -
megű leterhelőré tegek biztosítják. Az Isola Duna ké tré tegű bitumeneslemez-szigetelé s alsó ré tegé t 
csak foltonké nti lángolvasztásos ragasztással kell az aljzatszerkezethez rö gzíteni.  
 
1.4. A csapadé kvíz-szigetelé sre ható igé nybevé telek 
 
Az ÉMSZ „Tetőszigetelé sek tervezé si é s kivitelezé si irányelvei” szerint  

• A csapadé kvíz-szigetelé sek mechanikai igé nybevé teli csoportjai  
∗ I. fokozott mechanikai igé nybevé teleknek kitett csapadé kvíz-szigetelé sek (intenzív 

zö ldtetők, járműforgalommal terhelt tetők, terasztetők), 
∗ II. mé rsé kelt mechanikai igé nybevé telnek kitett csapadé kvíz-szigetelé sek (extenzív 

zö ldtetők). 
• A csapadé kvíz-szigetelé sek hőterhelé s igé nybevé teli csoportjai  

∗ B. mé rsé kelt hőterhelé sű, „ nehé z felü letvé delemmel”, a használatot biztosító ré -
teggel rendelkező csapadé kvíz-szigetelé sek. 

 
Az Isola Duna bitumeneslemez csapadé kvíz-szigetelé sek igé nybevé teli szintjei a kö vetkezők: 

• mé rsé kelt igé nybevé tel II. B. 
• kö zepes igé nybevé tel I. B. 

 
A ké tré tegű Isola Duna bitumeneslemez csapadé kvíz-szigetelé sek igé nybevé teli besorolásai 
 

Az Isola Duna Igénybevételi csoportok 

bitumeneslemezek II. B mérsékelt 
extenzív zö ldtető 

I.B kö zepes 
terasztető, parkoló tetó , intenzív zö ldtető 

A bitumen      felső ré teg Dunabit DunaSBS DunaSBS DunaSBS DunaSBS Dunahíd SBS 

                      alsó ré teg Dunabit DunaOPT Dunabit DunaSBS DunaSBS - 

A hordozó      felső ré teg PV PV PV PV PV PV 

                      alsó ré teg PV PV GG PV PV - 

Lemezvastagság      felső 4 4 4 4 4 5 

 (mm)                     alsó 4 3 4 3 4 - 

 
Az adott igé nybevé teli csoportoknál szereplő Isola Duna bitumeneslemez szigetelé sekné l magasabb 
műszaki kö vetelmé nyű lemezek is alkalmazhatók. Fokozott kockázati szintű tetőszigetelé s eseté n egy 
csoporttal jobb teljesítőké pessé gű szigetelé st kell választani. 
Fokozott kockázati szintű az a tetőszigetelé s, melyné l a meghibásodás eseté n a javítási kö ltsé g na-
gyobbré szt bontásból é s annak helyreállításából áll. 
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2. A csapadékvíz-szigetelés és felü letszivárgó k anyagai 
 
2.1. Isola Duna bitumeneslemezek 
 

Mű szaki tulajdonságok Isola 
Dunabit GG-4 

Dunahíd PV-5 

Építőipari Műszaki engedé ly A-114/1995 AKMI 2537/2001 
A bitumen fajtája oxidált SBS-sel modifikált 
Hordozóanyag 210 g/m2 ü vegszö vet 250 g/m2 polié szterfátyol 
Felü letkezelé s felü l/alul finomhomok/polietilé n fólia finomhomok/polipropilé nfólia 
A lemez vastagsága (± 10 %) 4 mm 5 mm 
A lemez hosszúsága 10 m ± 1 % 10 m ± 1 % 
A lemez szé lessé ge 1,0 m ± 1 % 
A tekercs súlya 44-48 kg 52-55 kg 
Szakítóerő hosszirányban 1130-1310 N 870-1100 N 
Szakítóerő keresztirányban 1100-1339 N 845-1026 N 
Szakadási nyúlás hosszirány. 3,0-3,5 % 35-38 % 
Szakadási nyúlás keresztirány 3,0-,5 % 35-38 % 
Hőállóság 70-75 °C 105 - 110 °C 
Hideghajlíthatóság 0 - +5 °C -20  -  -25 °C 
Ré snyomásállóság 0,1 MPa 0,2 MPa 
Beszakítóerő  92 – 95 N 
Páradiffúziós ellenállás 600⋅106Pams/g 1000⋅106Pams/g 
Páradiffúziós ellenállási szám 34000 40000 
 
 

Mű szaki tulajdonságok Isola  
DunaOPT PV-3 

Isola  
DunaSBS PV-3 

Isola  
DunaSBS PV-4 

Építőipari Műszaki Engedé ly előké szü letben A-203-1998 A-203-1998 
A bitumen fajtája SBS-sel modifikált 
Hordozóanyag 225 g/m2 polié szterfátyol 
Felü letkezelé s felü l/alul finomhomok/polipropilé nfólia 
A lemez vastagsága (± 10 %) 3,0 mm 4,0 mm 
A lemez hosszúsága 10 m ± 1 % 
A lemez szé lessé ge 1,0 m ± 1 % 
A tekercs súlya 32-35 kg 32-35 kg 42-45 kg 
Szakítóerő hosszirányban 680-720 N 860-1152 N 
Szakítóerő keresztirányban 660-720 N 720-797 N 
Szakadási nyúlás hosszirány. 40-48 % 42-47 % 
Szakadási nyúlás keresztirány 40-48 % 45-56 % 
Hőállóság 95-100 °C 105-110 °C 
Hideghajlíthatóság -10 - -15 °C -20 - -25 °C 
Ré snyomásállóság 0,2 Mpa 
Beszakítóerő 60-68 N 60-64 N 65-74 N 
Zsugorodás 80 oC-on 0,25-0,30 % 0,25-0,35 % 
Páradiffúziós ellenállás 900⋅106 Pams/g 
Páradiffúziós ellenállási szám 38000 36000 38000 
 
A táblázatok a mé rt é rté keket tartalmazzák. 
 
2.2. Platon felületszivárgók 
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Mű szaki tulajdonságok Platon DE 25 Platon TD 

Építőipari Műszaki Engedé ly A-810/94-3 Előké szü letben 
A felü letszivárgók anyaga nagysűrűsé gű polietilé n 
Szín fekete Világoské k 
Anyagvastagság  1,0 mm 0,5 mm 
Termé kvastagság  25 mm 8,0 mm  
A felü letszivárgó csatorna né vleges keresztmetszete   

5 x 8 mm 
 

7 x 10 mm 
Hossz  (tábla) 2,22 m vagy 1,11 m (tekercs) 15, 0 ± 50 mm 
Szé lessé g  (tábla) 1,33 m (tekercs) 1,0 m vagy 2,0 m 
Felü leti tö meg  0,95 kg/m2 0,62 kg/m2 
A szűrőfátyol lyukmé rete   200 mikron 
Felfekvő felü let  40 % 
Húzószilárdság   min. 10 N/mm2 
Rugalmas nyúlás (%)  min. 10  
Rö vid idejű nyomószilárdság  
2 mm deformáció mellett  

  
400 kN/m2 

Deformáció hosszú idejű terhelé s alatt, 
50 kN/m2 terhelé s mellett  

 
legfeljebb 4 mm 

 
max. 20 % 

Alkalmazási hőmé rsé klettartomány  -5 - +40 oC -50 - +80 oC 
Hőtágulási együ ttható   0,13 mm/moC 
Hővezeté si ellenállás  0,15 m2K/W 0,15 m2K/W 
Lé gté rfogat a lemez alatt legalább 17 lit./m2 5,3 lit./m2 
Á teresztő ké pessé g 50 kPa-nál   min. 1,7 lit./m2 
Á teresztő ké pessé g 200 kPa-nál   min. 0,17 lit./m2 
Vízmegtartó ké pessé g legalább 6,1 lit./m2  
Vízszintes vízátfolyó ké pessé g 
a felső csatornában  

3 % lejté sné l 
2 % lejté sné l 

1,5 lit./sm 
1,2 lit./sm 

 

Vízszintes irányú vízáteresztő ké pessé g a kiemelke-
dé sek alatt é s kö zö tt 

 
11,5 lit./sm 

 

Fü ggőleges vízáteresztő-ké pessé g a ré sekné l 0,8 lit./sm  
A szűrőfátyol áteresztő ké pessé ge 50 kPa nyomás 
mellett  

  
1,8 ⋅ 10-5 m2/s 

A szűrőfátyol áteresztő ké pessé ge 200 kPa nyomás 
mellett  

  
0,17 ⋅ 10-5 m2/s 

  
Platon DE 25       Platon TD 
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3. Terasztetők csapadékvíz-szigetelése 
 
3.1. Fogalom 
 
Terasztető  

Gyalogos forgalomra, illetve emberi tartózkodásra szolgáló járható, egyhé jú lapostető, mely-
ben a tetőszigetelé s felett a használat módjának megfelelő, ö sszefü ggő burkolat van. 

 
 
3.2. Á ltalános tervezé si követelmé nyek 
 
A terasztető ré tegfelé píté sé t, az anyagok megválasztását a tetőre ható terhelé sek é s a burkolat kialakí-
tása határozza meg. 
 
A terasztető nagyobb ré tegvastagsága miatt a teherhordó fö dé m síkját cé lszerű a belső fö dé msíkhoz 
ké pest alacsonyabbra tervezni, hogy a terasz járószintje a hozzá kapcsolódó helyisé g padlószintjé né l 
alacsonyabb legyen. Hagyományos burkolat eseté n a szintkü lö nbsé g (kü szö bmagasság) cé lszerűen 15 
cm, szerelt teraszburkolat eseté n ha a teraszajtó előtt a csapóesőt felfogó vízgyűjtő vályú kerü l beé pí-
té sre a szintkü lö nbsé g lehet 6 cm. 
 
A tetőszigetelé s é s a burkolat kö zö tt meg kell akadályozni azt az erőfolytonos kapcsolatot, amely 
megsé rtheti a szigetelé st, illetve megakadályozhatja a csapadé kvíz elvezeté sé t. A vízszigetelé s feletti 
ré tegek sem súlyuknál fogva, sem a statikus terhelé sből eredően a szigetelőanyagba nem nyomódhat-
nak bele, azt a legcseké lyebb mé rté kben sem károsíthatják.  
 
A terasztetők csapadé kvíz elleni szigetelé sé nek lejté se 1,5 - 2 % kö zö tti, míg a burkolat lejté se 0 - 1 % 
kö zö tt kívánatos. Erősebb burkolati lejté s már zavaró.  
 

• Szerelt burkolat eseté n megengedett a 0 % lejté s, mivel a nagyelemes burkolat nyitott hé za-
gain akadálytalanul átfolyik a csapadé k. A szerelt burkolat aljzatát ké pező é les szemcsé jű 
zúzalé kré teg csak mechanikai vé dőré teg kö zbeiktatásával ké szíthető kö zvetlenü l egyenes ré -
tegrendű tetőben a csapadé kvíz-szigetelé sre, fordított ré tegrendű tetőben szűrőré teg kö zbeik-
tatásával a hőszigetelé sre. 

 
• Hagyományos burkolat (fagyálló burkolólapok + ágyazó habarcs + szűrőbeton) lejté sé nek 

mé rté ke 0,5 - 1 %. A hagyományos burkolatot é s aljzatát 3 x 3 m-enké nt osztóhé zaggal kell 
dilatálni. Egyenes ré tegrend eseté n aláté tzsámolyokra fektetett szerelt jellegű nagyelemes 
burkolat akkor alkalmazható, ha az Isola Duna csapadé kvíz-szigetelé s aljzata beton. 

 
A ré tegrendben a Platon TD felü letszivárgó egyré szt a burkolati rendszer teherelosztó ré tege, másré szt 
biztosítja a burkolaton átszivárgó csapadé kvíz elvezeté sé t. 
 
A ké tré tegű Isola Duna bitumenes csapadé kvíz elleni szigetelé st a fü ggőleges szerkezetekre a burkola-
ti járósík felett legalább 20 cm-re kell felhajtani. A fü ggőleges szigetelé st minden esetben burkolattal 
(mechanikai vé delemmel) kell ellátni.  
 
A korláttartó rudazatok nem vezethetnek keresztü l a szigetelé sen, mé g a fü ggőleges lábazatszigetelé -
sen sem. A rudazatok csak a szigetelé s feletti ré tegekbe, illetve a teraszt határoló szerkezetekbe (pl. 
attikafal, homlokzati falsík) rö gzíthetők. 
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4. Parkoló tetők csapadékvíz-szigetelése  
 
4.1. Fogalom 
 
Parkolótető  

Gé pjármű forgalomra alkalmas egyhé jú lapostető, melyben a tetőszigetelé s felett a használat 
módjának megfelelő, mé retezett, ö sszefü ggő burkolat van. 

 
 
4.2. Á ltalános tervezé si követelmé nyek 
 
A parkolótető ré tegfelé píté sé t, az anyagok megválasztását a tetőre ható, a parkoló járműből adódó 
statikus é s a járműforgalomból adódó dinamikus terhelé sek, valamint a burkolat kialakítása határozza 
meg. 
 
A tetőszigetelé s é s a burkolat kö zö tt meg kell akadályozni azt az erőfolytonos kapcsolatot, amely 
megsé rtheti a szigetelé st, illetve megakadályozhatja a csapadé kvíz elvezeté sé t. A vízszigetelé s feletti 
ré tegek sem súlyuknál fogva, sem a statikus é s dinamikus terhelé sből eredően a szigetelőanyagba nem 
nyomódhatnak bele, azt a legcseké lyebb mé rté kben sem károsíthatják.  
 
A ké tré tegű Isola Duna bitumeneslemez szigetelé st ajánlatos minden esetben szilárd aljzatra ké szíteni 

• lejté st adó betonra mind egyenes, mind fordított ré tegrendű tetőszigetelé s eseté n, vagy 
• habü veg hőszigetelé sre egyenes ré tegrendű, ún. kompakt tetőszigetelé ské nt. 

 
A használatból eredő dinamikus terhelé sek miatt elsősorban a rugalmas, elasztikus tulajdonságokkal 
rendelkező Isola DunaSBS bitumeneslemezek alkalmazása javasolt. 
 
Nagyforgalmú parkolótetők eseté n az Isola Duna bitumeneslemezek olajszennyeződé sé nek vé delmé re 
a vízszigetelé sre ké t ré teg polietilé n fóliát kell fektetni, ré tegenké nt legalább 1 mé teres átlapolással. 
 
A parkolótetők csapadé kvíz-szigetelé sé nek lejté se 1,5 - 2 % kö zö tti, míg a burkolat lejté se 0 - 1 % 
kö zö tt lehet. Szerelt burkolat eseté n megengedett a 0 % lejté s, mivel a kiselemes burkolat nyitott hé -
zagain akadálytalanul átfolyik a csapadé kvíz. Monolit burkolati rendszer (pl. hé zagmentes aszfaltbur-
kolat + vasalt aljzatbeton) eseté n a lejté s mé rté ke 0,5 - 1 %. A monolit burkolati rendszert é s aljzatát 
2,5 x 2,5 m-enké nt osztóhé zaggal kell dilatálni.  
 
A ré tegrendben a Platon TD felü letszivárgó egyré szt a burkolati rendszer teherelosztó, illetve csúszta-
tó ré tege, másré szt biztosítja a burkolaton átszivárgó csapadé kvíz elvezeté sé t. 
 
A ké tré tegű Isola Duna bitumenes csapadé kvíz-szigetelé st a fü ggőleges szerkezetekre a burkolati járó-
sík felett legalább 20 cm-re kell felhajtani. A fü ggőleges szigetelé st minden esetben a járműforgalom-
ra, a dinamikus terhelé sre mé retezett burkolattal, mint mechanikai vé delemmel kell ellátni.  
 
A korláttartó rudazatok, illetve keré kfogó fé mszerkezetek nem vezethetnek keresztü l a szigetelé sen (a 
fü ggőleges lábazatszigetelé sen sem). A rudazatok, illetve a fé mszerkezetek csak a szigetelé s feletti 
ré tegekbe, vagy a parkoló-tetőt határoló szerkezetekbe (pl. attikafal) rö gzíthetők. 
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5. Zö ldtetők csapadékvíz-szigetelése 
 
5.1. Fogalmak 
 
Zöldtető  

Nö vé nyzettel telepített tető, melyben az é pü letszerkezet, a tetőszigetelé s ré tegei é s a kerté szeti 
felé pítmé ny szerves egysé get alkotnak.  

Extenzív zöldtető  
Vé kony ü ltetőkö zegű, szárazságtűrő nö vé nyekkel telepített, rendszeres kerté szeti gondozást 
nem igé nylő, jellemzően nem ö ntö zö tt zö ldtető.  

Intenzív zöldtető  
Á llandó kerté szeti gondozást igé nylő nö vé nyzettel telepített, ö ntö zö tt tetőkert, melynek burko-
lattal ellátott é s gyepesített felü letei emberi tartózkodásra is alkalmasak. 

 
 
5.2. Á ltalános tervezé si követelmé nyek 
 
A zö ldtető kerté szeti kialakítását, a nö vé nyzet kiválasztását, a telepíté s módját, az ü ltetőkö zeg, vala-
mint a szivárgóré teg megválasztását, továbbá a tetőszigetelé st (társtervezőkkel együ tt pl. statikus ter-
vező, é pü letgé pé sz tervező) az erre hivatott szakemberekkel kell megterveztetni.   
 
A zö ldtetők tetőszigetelé sé t a kerté szeti felé pítmé nyből adódó nagyobb mechanikai é s vegyi igé nybe-
vé tel miatt fokozott gondossággal kell tervezni. 
 
Az Isola Duna bitumenes lemezek nem gyö ké rállók, ezé rt a csapadé kvíz-szigetelé st kü lö n gyö ké rzet 
elleni vé dőré teggel kell megvé deni a gyö ké ráthatolással szemben.  
 
A gyö ké rzet elleni vé dőré teg fás szárú nö vé nyeket nem tartalmazó extenzív zö ldtetőben legalább 0,4 
mm ö sszvastagságú, nagy sűrűsé gű polietilé n fólia. Intenzív é s extenzív zö ldtetőkben a gyö ké rzet 
elleni vé dőré teg homogé n helyszíni átlapolásokkal felü letfolytonosított, legalább 0,8 mm vastag 
műanyagfólia, pl. lágy pvc fólia. A lágy pvc fólia é s a ké tré tegű Isola Duna bitumenes lemez csapa-
dé kvíz-szigetelé s kö zé  a ké miai ö sszefé rhetetlensé g miatt elválasztóré teget (pl. 200 g/m2 polipropilé n 
filc) kell elhelyezni. A fü ggőleges szigetelé s é s az ü ltetőkö zeg kö zö tt 50 cm szé les kavicssávot kell 
kialakítani. A gyö ké rzet elleni vé dőré teget a kavicssáv magasságáig kell felvezetni. 
 
A zö ldtetőkbe a tetőszigetelé s é s az ü ltetőkö zeg kö zé  szivárgó-, vízmegtartó ré teg tervezé se szü ksé -
ges, mely a fö lö sleges vízmennyisé get (csapadé kvíz, ö ntö zővíz) elvezeti, de a nö vé nyzet fejlődé sé hez 
szü ksé ges vízmennyisé get megtartja, illetve az ü ltetőkö zeget átszellőzteti. 
 
Szivárgó-, vízmegtartó ré tegké nt a Platon DE 25 felü letszivárgó javasolt, mely jelentős vízmegtartó 
ké pessé ge miatt az extenzív zö ldtetőkben előnyö sen alkalmazható. Perforációi ré vé n biztosítja az 
ü ltetőkö zeg átszellőzé sé t is. 
 
Az ü ltetőkö zeg é s a szivárgó-, vízmegtartó ré teg kö zé  minden esetben nem korhadó műanyagfátyol 
szűrőré teget kell helyezni a finom szemcsé k kimosódásának megakadályozására. 
 
A zö ldtetők ké tré tegű Isola Duna csapadé kvíz-szigetelé sé t a felmenő szerkezetekre a tető járható felü -
lete feletti legalább 20 cm magasságig fel kell vezetni é s rö gzíteni, valamint mechanikai vé delemmel 
ellátni. A fü ggőleges szigetelé s mechanikai vé delme az ü zemszerűen nemjárható extenzív zö ldtetők 
eseté ben elmaradhat, de ebben az esetben a felső ré teg bitumeneslemez palazúzalé khinté sű lemez 
legyen  
pl. Duna OPT S PV-4,5; Duna SBS S PV-4,5; vagy APPDUO 5 S PV-TOP. 
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6. A kivitelezéssel kapcsolatos információ k 
 
6.1. A vízszigetelé sek tervezé si é s kivitelezé si elő írásai  
 
Kö telező szabályozások 
 

• MSZ-04-800:1989 Építő- é s szerelőipari szerkezetek általános előírásai. (30/1994.(XI.8.) 
IKM r.:Vv.:SZ/8/1995.(SZ.K.8.) MSZH kö zl.2. sz. jegyzé k. Az IKIM állásfoglalása szerint 
a szabvány továbbra is é rvé nyes!) 

• MSZ-04-900:1989 Munkavé delem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai kö ve-
telmé nyei (30/1994. (XI.8.IKM r.: Vv.: 43/1996. (IX. 4.) IKM r.) (32/1994.(XI.10.)IKM r.)  

• MSZ-04-140-2:1991   Épü letek é s é pü lethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. 
Hőtechnikai mé retezé s. 

 
Ajánlott szabályozások 
 

• MSZ-04-803-8:1990      Építő- é s szerelőipari é pü letszerkezetek. Vízszigetelő szerkezetek. 
• MI-04.52/1-74 Víz é s pára elleni szigetelé s. Tervezé si irányelvek. 
• MSZ 15021/1-86 Építmé nyek teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezé se. Magasé píté -

si szerkezetek terhei. 
• MI-04-134-87 Épü letek csatornázása. 
• Tetőszigetelé sek tervezé si é s kivitelezé si irányelvei, ÉMSZ, 1999. április. 
• Zö ldtetők tervezé si é s kivitelezé si irányelvei, ÉMSZ, 1999. április. 

 
 
 

6.2. Szavatosság, garancia (jótállás) 
 
A szavatosság a szerződé st hibásan teljesítő gyártó, szállító, tö rvé nyben, jogszabályban előírt felelős-
sé ge. 
Az Isola-Platon Kereskedelmi Kft. az általa szállított termé kekre a kö vetkező tárolási szavatosságot 
vállalja: 

• a Platon lemezekre é s kiegé szítő anyagaira 2 é v, a tö mítőmasszára 1 é v, amennyiben 
∗ a lemezeket csomagolásukban állítva, a kiegé szítő anyagokat eredeti csomagolásukban 

tárolták, 
∗ a tárolás során a napfé ny károsító hatásától a termé keket megóvták, fedett helyen tárol-

ták, 
∗ a tárolási hőmé rsé klet: Platon DE 25 é s Platon TD: -5 - +40 oC kö zö tti. 

Az Isodiker Kereskedelmi Kft. által szállított termé kekre a kö vetkező tárolási szavatosságot vállalja: 
• az Isola bitumeneslemezekre 1 é v, amennyiben  

∗ a bitumeneslemezeket csomagolásukban állítva tárolták é s szállították, 
∗ a tárolás során a napfé ny károsító hatásától a termé keket megóvták, fedett helyen tárol-

ták, 
∗ a tárolási hőmé rsé klet alsó határa a lemezek hideghajlíthatósága feletti é rté k, felső határa 

legfeljebb 30 oC; 
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A termé kszavatosság az Isola bitumeneslemezekre é s a Platon termé kekre 5 é v amennyiben a beé píté s 
az alkalmazástechnikai útmutatókban é s tervezé si segé dletekben kö zö ltek szerint tö rté nt. 

 
A garancia (jótállás) a gyártónak, a szállítónak a termé k hibátlanságáé rt megfelelő minősé gé é rt vállalt 
felelőssé ge. A gyártó, illetve szállító garantálja, hogy termé kei a garanciális (jótállási) időtartamon 
belü l anyagi tulajdonságaiknál fogva rendelteté sszerű felhasználásra alkalmasak maradnak. 
 
Az Isola - Platon Kereskedelmi Kft. az általa szállított termé kekre a kö vetkező anyaggaranciát vállalja 
a jelen Tervezé si Segé dlet elvei szerint, a hasznosított lapostetőkben ké szü lő csapadé kvíz-
szigetelé sekre é s felü letszivárgókra: 
 

• Platon DE 25 é s TD felü letszivárgókra    30 é v 

Az Isola Kft. az általa szállított termé kekre a kö vetkező vízzárósági garanciát vállalja a jelen Tervezé -
si Segé dlet elvei szerint, a hasznosított lapostetőkben ké szü lő csapadé kvíz-szigetelé sekre é s felü let-
szivárgókra: 

 
• Isola Duna SBS modifikált bitumeneslemezekre    15 é v, 

 
A garancia nem é rvé nyesíthető azokra a meghibásodásokra, amelyek szakszerűtlen tervezé s, kivitele-
zé s hibáiból, vagy az anyagokra gyakorolt rendelteté stől elté rő káros hatásokból: erőszakos rongálá-
sok, meg nem engedett ké miai behatások, származnak. 
 
 
6.3. Csomagolás, szállítás 
 
A papírba csomagolt bitumeneslemez tekercseket raklapra állítva, zsugorfóliával fedett gyűjtőgö ngyö -
legben szállítják. A tekercsek, vagy raklapok egymásra nem rakhatók. A csomagolást a szigetelé s 
helyszíné n kö zvetlenü l a felhasználás előtt szabad felbontani. Szállítás kö zben é s helyszíni tároláskor 
a tekercseket ledőlé s, leesé s, károkozás ellen, valamint a sugárzó hőtől vé deni kell. 
 
 
6.4. Anyag-, munkaerő -szüksé glet 
 
Az Isola Duna bitumeneslemez szigetelé s anyagszü ksé glete a szigetelendő felü let tagoltságától fü ggő-
en: 

• lemez:1,1 - 1,18 anyag m2/felü let m2, 
• kellősíté s: 0,5 kg/m2. 

Platon DE 25 é s TD lemezek anyagszü ksé glete a tervek alapján számítandó. 
 
A szigetelé s elké szíté sé hez az ajánlott lé tszám 4 fő, melyek kö zü l legalább egy szigetelő szakmunkás. 
 
 
6.5. Az elké szült szigetelé s ellenő rzé se, minő síté se 
 
Az elké szü lt szigetelé s felü leté n lyuk, repedé s, folytonossági hiány nem megengedett. A szigetelé snek 
az aljzat teljes felü leté re egyenletesen, gyűrődé s mentesen kell felfekü dnie. A csomópontok szigetelő-
é rté ke egyezzen meg az általános felü let szigetelőé rté ké vel. A minősé gellenőrzé st minden esetben a 
szigetelé s eltakarása előtt el kell vé gezni. A feltárt hiányosságokat, hibákat azonnal ki kell javítani. Az 
ellenőrzé s, illetve a szü ksé ges javítások után a szigetelé s munkakö zi é s vé gleges vé delmé ről gondos-
kodni kell. 
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6.6. Karbantartás 
 
A hasznosított lapostetők állapotát a tulajdonos, vagy ü zemeltető kö teles rendszeresen figyelemmel 
kísé rni é s a szü ksé ges felü lvizsgálatokat elvé geztetni. A csapadé kvíz-szigetelé s eltakart szerkezet, így 
a használat során a szakszerűen kivitelezett szigetelé s karbantartást nem igé nyel. Rendszeres karban-
tartási feladatot jelent azonban a vízelvezető szerkezetek tisztítása, ellenőrzé se, valamint az intenzív  
zö ldtetők kerté szeti gondozása. 
 
Ez a Tervezé si Segé dlet azzal a cé llal ké szü lt, hogy segítsé get nyújtson a tervezőknek é s információ-
kat adjon az é píttetőknek é s kivitelezőknek az Isola as által gyártott é s az Isodiker Kereskedelmi Kft. 
é s az Isola - Platon Kereskedelmi Kft. által forgalmazott szigetelőanyagok szakszerű kiválasztásához 
é s felhasználásához. 
 
Az ismertetett szigetelé si megoldások é s rendszerek bármilyen é pü let, vagy é pítmé ny haté kony csapa-
dé kvíz elleni vé delmé t ké pesek biztosítani a korszerű bitumenes vízszigetelő lemezek felhasználásá-
val. A műszaki megoldások az Isola as rendszerszemlé leté t tü krö zik. 
 
Az Isola Budapesti Fedé llemezgyár Kft. hathatós kö zreműkö dé sé vel az ÉMSZ által megfogalmazott, 
é s szakmai elvárásoknak is megfelelő szigetelé si elveket tartalmazó Tervezé si Segé dlet ké szü lt. 
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