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Előszó 

 
Az Isola Budapesti Fedé llemezgyá r Kft. több, mint 130 é ves jogelődje a „Posnansky 

é s Strelitz aszfalt, fedé llemez é s kátrány vegyitermé kgyár” volt, amely má r 1930-ban gyá rtott 
a Kir. József Mű egyetem é s a Budapest Szé kesfővá ros Anyagvizsgá ló Inté zete á ltal 
minősített szigetelő lemezeket: pá ncé llemezt, bőrlemezt é s aszfaltszigetelő lemezt. A 
szigetelőlemezek először ká trá nyból, majd bitumenből ké szültek.  

 
Az Isola AS cé get 1940-ben alapítottá k Norvé giá ban. A cé g a 1982-ben vá sá rolta 

meg a Platon AS cé get, amelyné l 1968 óta Platon né ven polietilé n dombornyomott 
lemezeket gyá rtanak.  

 
Az Isola AS 1993-ban vá sá rolta meg Magyarorszá g legré gebbi vízszigetelő anyag gyá rá t a 
Budapesti Fedé llemezgyá rat, ahol 1868 óta megszakítá s né lkül, folyamatosan gyá rtanak 
bitumenes szigetelőlemezeket. 

Mind a magyar, mind a norvé g gyá rtó nemcsak a termé k előá llítá sá val, illetve azok 
beé píté sé vel foglalkozik intenzíven, hanem arra is törekszik, hogy szé les kereskedelmi 
há lózatá nak kié píté sé vel a vevőkkel közvetlen kapcsolatba kerüljön é s a felhaszná lókat 
maximá lisan ki tudja szolgá lni. Ennek é rdeké ben alapítottá k meg az Isola-Platon 
Kereskedelmi divíziót 2001-ben. Az é rté kesíté si tapasztalatok alapjá n a belföldi é s az export 
kereskedelmet tová bbi ké t á gra bontotta az anyavá llalat, a belföldi kereskedelmet 2000-től 
az Isodiker Kereskedelmi Kft. vé gzi. 

 
A minősé gi gyá rtá stechnológiá knak köszönhetően a gyá rtók az oxidá lt 

bitumeneslemezekre 5 é v, a modifiká lt bitumeneslemezekre 15 é v é s a Platon lemezekre 30 
é v anyaggaranciá t vá llalnak, a garanciá lis felté telek betartá sa, a tervezé si é s 
alkalmazá stechnikai útmutatók szerinti beé píté s mellett. 

Az Isola Budapesti Fedé llemezgyá r Kft. integrá lt környezetirá nyítá si (ISO 14001) é s 
minősé girá nyítá si (ISO 9001) rendszerrel biztosítja a termé kei minősé gé t é s a környezet 
megóvá sá t. 

A vizsgá lóinté zetek á ltal minősített termé kekből a követelmé nyeket kielé gítő 
szerkezetek ké szíthetők. A szerkezetek megfelelő kialakítá sá hoz kívá n segítsé get nyújtani 
az Isola Budapesti Fedé llemezgyá r Kft. é s az Isodiker Kereskedelmi Kft. azzal, hogy a 
különböző é pületszerkezetek szigetelé sé nek tervezé sé hez Tervezé si Segé dlet sorozatot ad 
ki.  

Jelen kiadvá ny a sorozat egyik tagja, mely a nemjá rható lapostetők Isola Duna 
bitumeneslemezekkel ké szülő csapadé kvíz-szigetelé sek tervezé sé nek főbb elveit 
tartalmazza.  
 
A sorozat többi tagja: 

• Isola Duna bitumeneslemezek é s Platon felületszivá rgók a talajnedvessé g elleni 
szigetelé sek tervezé sé hez 

• Isola Duna bitumeneslemezek é s Platon felületszivá rgók hasznosított lapostetők 
csapadé kvíz-szigetelé sé re, 

 
Bízunk abban, hogy a Pinté r & Laczkovits Épületszigetelő Szakmé rnök Bt. (Horvá thné  Pinté r 
Judit é s dr. Laczkovits Zoltá n) á ltal ké szített Tervezé si Segé dletet mind az é píttetők, mind a 
tervezők haszonnal forgatjá k. 

Molná r Já nos 
igazgató 

Isodiker Kereskedelmi Kft. 

Molná r Gyula 
ügyvezető igazgató 

Isola Budapesti Fedé llemezgyá r Kft. 
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1. Lapostetők csapadé kvíz-szigetelé se 
 
1.1. Alapfogalmak 
 

Lapostető (alacsony hajlású tető) 
A tetőszerkezet maximá lis lejté se 8 % (5o). 

Tetőszigetelé s 
A teherhordó födé mre kerülő mindazon ré tegek összessé ge, mely az 
é pületszerkezet é s a belső té r hő- é s csapadé kvíz-vé delmé t biztosítja. 

Csapadé kvíz-szigetelé s  
A tetőszigetelé s szerkezeti ré tege, amely az é pületet a csapadé któl 
vízhatlanul megvé di. 

 
1.2. A tetőszigetelé st, illetve a csapadé kvíz-szigetelé st é rő hatások 
 

A tetőszigetelé seket, illetve csapadé kvíz-szigetelé seket a tetőket é rő hatá sokat 
figyelembe vé ve kell megtervezni: 

• hőhatá sok, hőmé rsé kletvá ltozá sok, 
• mechanikai hatá sok, 
• a teherhordó födé m é s a tá blá s hőszigetelé s-aljzat mozgá sai 
• szé lterhelé s, 
• egyé b hatá sok (biológiai, vegyi, stb.) 

 
1.3. A szigetelt lapostető szerkezet 
 

Jelen Tervezé si Segé dlet az Isola Duna bitumeneslemezekkel ké szített, 
üzemszerű en nemjá rható lapostetők csapadé kvíz-szigetelé sé vel foglalkozik. A tetők 
szerkezeti é s ré tegrendi kialakítá suk szerint a következők: 
 

• egyhé jú melegtetők 
∗ egyenes ré tegrendi kialakítá ssal, 
∗ fordított ré tegrendi kialakítá ssal; 

• ké thé jú hidegtetők. 
 
1.4. A Tervezé si Segé dlet 
 

A Tervezé si Segé dlet az újonnan lé tesített csapadé kvíz-szigetelé sekkel, illetve 
meglé vő csapadé kvíz-szigetelé sek felújítá si megoldá saival foglalkozik. 
 
A csapadé kvíz-szigetelé sek kivitelezé sé hez szüksé ges egyé b Isola termé kek 
mű szaki paramé tereit az Alkalmazá stechnikai Ú tmutató tartalmazza:  
 

• pá ratechnikai ré tegek anyagai 
∗ Isola Dunabit Al-4 pá razá ró bitumeneslemez, 
∗ Isola Dunabit GV-2 perforá lt gőznyomá s-levezető lemez, 

 
• kiegé szítő-anyagok 

∗ bitumenes alapozó,  
∗ bitumenes ragasztó,  
∗ bitumenes kitt. 
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2. A csapadé kvíz-szigetelé s anyagai 
A tá blá zatok a mé rt é rté keket tartalmazzá k. 
 

2.1. Isola Dunabit bitumeneslemezek 

Műszaki tulajdonsá gok Isola 
Dunabit GV-3* 

Isola 
Dunabit GV-4* 

Isola 
Dunabit S GV-4,5 

Isola 
Dunabit GG-4 

Építőipari Mű szaki Engedé ly A-114/1995 
A bitumen fajtá ja oxidá lt 

Hordozóanyag 70 g/m2 üvegfá tyol 210 g/m2 
üvegszövet 

Felületkezelé s felül/alul Finomhomok/polietilé n fólia 
* finomhomok/200 g/m2 PPfilc palahinté s/PE fólia finomhomok/ 

polietilé n fólia 
A lemez vastagsá ga (± 10 %) 3,0 mm 4,0 mm 4,5 mm 4,0 mm 
A lemez hosszúsá ga 10 m ± 1 % 
A lemez szé lessé ge 1,0 m ± 1 % 
A tekercs súlya 31-35 kg 42-47 kg 50-54 kg 43-47 kg 
Szakítóerő hosszirá nyban 480-575 N 410-582 N 401-571 N 1130-1310 N 
Szakítóerő keresztirá nyban 340-448 N 318-460 N 382-497 N 1100-1339 N 
Szakadá si nyúlá s hosszirá ny. 2,0-2,5 % 3,0-3,5 % 
Szakadá si nyúlá s keresztirá ny 2,0-2,5 % 3,0-3,5 % 
Hőá llósá g 70-75 oC 
Hideghajlíthatósá g 0 - +5 oC 
Ré snyomá sá llósá g 0,1 MPa 
Pá radiffúziós ellená llá s 500⋅106 

Pam2s/g 
700⋅106 Pam2s/g 

Pá radiffúziós ellená llá si szá m 34000 
 
 
2.2. APP - TOP bitumeneslemezek 
 

Műszaki tulajdonsá gok APPDUO 5 S PV-TOP APPDUO 5 S GV-TOP 

Építőipari Mű szaki Engedé ly  Előké születben  Előké születben 
A bitumen fajtá ja Plasztomerrel modifiká lt felül: Plasztomerrel modifiká lt 

alul:   oxidált 
A hordozóanyag 130-150 g/m2 polié szterfá tyol  70 g/m2 üvegfá tyol 
Felületkezelé s felül/alul palahinté s/polietilé n fólia palahinté s/polietilé n fólia 
A lemez vastagsá ga 4,0 mm  4,0 
A lemez hosszúsá ga 7,5 m ± 1% 10 m ± 1% 
A lemez szé lessé ge 1,0 m ± 1% 
A tekercs súlya 39-42 kg 48-52 kg 
Szakítóerő hosszirá nyban 600-690 N 
Szakítóerő keresztirá nyban 425-520 N 
Szakadá si nyúlá s hosszirá ny. 35-38 % 
Szakadá si nyúlá s 
keresztirá ny 

35-38 % 

Hőá llósá g 
alul 

+ 120 OC + 120 OC 
+ 70-75 °C 

Hideghajlíthatósá g 
alul 

-5 OC -5 OC 
0  - +5°C 

Ré snyomá sá llósá g 0,2 MPa 0,2 MPa 
Beszakító erő 65 - 74 N 65 - 74 N 
Pá radiffúziós ellená llá si szá m 36000 
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2.3. Isola DunaOPT bitumeneslemezek 

Műszaki tulajdonsá gok Isola 
DunaOPT PV-3 

Isola 
Duna OPT S PV-4,5 

Isola 
DuoDunaOPT S PV-4,5 

Építőipari Mű szaki Engedé ly előké születben A-47-1999 

A bitumen fajtá ja SBS-sel modifiká lt felül: SBS-sel modifiká lt 
alul:   oxidált 

Hordozóanyag 225 g/m2 polié szterfá tyol 

Felületkezelé s felül/alul finomhomok/ 
polipropilé n fólia palahinté s/polipropilé nfólia 

A lemez vastagsá ga (± 10 %) 3,0 mm 4,5 mm 
A lemez hosszúsá ga 10 m ± 1 % 7,5 m ± 1 % 
A lemez szé lessé ge 1,0 m ± 1 % 1,0 m ± 1 % 
A tekercs súlya 34-36 kg 38-42 kg 
Szakítóerő hosszirá nyban 680-908 N 1026-1159 N 810-1201 N 
Szakítóerő keresztirá nyban 660-830 N 661-772 N 670-930 N 
Szakadá si nyúlá s hosszirá ny. 40-48 % 38-46 5 
Szakadá si nyúlá s 
keresztirá ny 

40-48 % 36-42 % 

Hőá llósá g 
alul 

95-100 oC 100-105 oC ; 
 70-75 °C 

Hideghajlíthatósá g 
alul 

-10 - -15 oC  -10 - -15 oC ; 
0 - +5 °C 

Ré snyomá sá llósá g 0,2 MPa 
Beszakítóerő 60-68 N 56-66 N 56-68 N 
Zsugorodá s 80 oC-on 0,25-0,30 % 0,2-0,3 % 
Pá radiffúziós ellená llá s 900⋅106 Pam2s/g 
Pá radiffúziós ellená llá si szá m 38000 
 

2.4. Isola DunaSBS bitumeneslemezek 

Műszaki tulajdonsá gok Isola DunaSBS  
PV-3 

Isola DunaSBS  
PV-4 

Isola DunaSBS  
S PV-4,5 

Isola DuoDuna 
SBS S PV-4,5 

Építőipari Mű szaki Engedé ly A-203-1998 A-114/1995 előké születben 

A bitumen fajtá ja SBS-sel modifiká lt felül: SBS mod. 
alul: oxidá lt 

Hordozóanyag 225 g/m2 polié szterfá tyol 
Felületkezelé s felül/alul finomhomok/polipropilé nfólia palahinté s/polipropilé nfólia 
A lemez vastagsá ga (± 10 %) 3,0 mm 4,0 mm 4,5 mm 
A lemez hosszúsá ga 10 m ± 1 % 7,5 m ± 1 % 
A lemez szé lessé ge 1,0 m ± 1 % 1,0 m ± 1 % 
A tekercs súlya 31-35 kg 42-47 kg 38-42 kg 
Szakítóerő hosszirá nyban 860-1152 N 957-1201 N 920-1200 N 
Szakítóerő keresztirá nyban 720-875 N 738-817 N 705-780 N 
Szakadá si nyúlá s hosszirá ny. 42-47 % 42-50 % 42-48 % 
Szakadá si nyúlá s 
keresztirá ny 

45-56 % 44-52 % 

Hőá llósá g 
alul 

105-110 oC 100-105 oC 105-110 oC ;  
70-75 °C  

Hideghajlíthatósá g 
alul 

-20 - -25 oC -20 - -25 oC; 
  0 - +5 ° 

Ré snyomá sá llósá g 0,2 MPa 
Beszakítóerő 60-64 N 65-74 N 68-76 N 
Zsugorodá s 80 oC-on 0,25-0,35 % 0,2-0,25 % 0,2-0,3 % 
Pá radiffúziós ellená llá s 900⋅106 Pam2s/g 
Pá radiffúziós ellená llá si szá m 36000 38000 
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2.5. Egyré tegű csapadé kvíz-szigetelé sre alkalmas Isola bitumeneslemezek 
 

Műszaki tulajdonsá gok ISOLA DUNATEKK ISOLA TOPTEKK 
DUO 

ISOLA 
TOPTEKK filc  

Építőipari Mű szaki Engedé ly A-47-1999 A-47-1999 A-196-1999 

A bitumen fajtá ja SBS-sel modifiká lt felül: SBS-sel mod. 
alul:SBS mod. é s 
oxid. 

SBS-sel modifiká lt 

Hordozóanyag 250 g/m2 
polié szterfá tyol  

250 g/m2 polié szterfá tyol 

Felületkezelé s felül/alul francia pala/polipropilé n fólia f.pala / 200 g/m2PPfilc 
A lemez vastagsá ga (± 10 %) 4,5 mm 5,0 mm 
A lemez hosszúsá ga 10 m (+2%, -0%) 7,5 m (+2%, -0%) 7,5 m ± 1 % 
A lemez szé lessé ge 1,0 m ± 1 % 
A tekercs súlya 53-56 kg 42-45 kg 
Szakítóerő hosszirá nyban 870-980 N 840-985 N 950-1251 N 
Szakítóerő keresztirá nyban 800-840 N 800-833 N 800-964 N 
Szakadá si nyúlá s hosszirá ny. 35-48 % 35-48 % 35-48 % 
Szakadá si nyúlá s 
keresztirá ny 

35-48 % 35-48 % 35-51 % 

Hőá llósá g 
alul 

105-110 oC 105-110 oC 
70-75°C  

105-110 oC 

Hideghajlíthatósá g 
alul 

-20 - -25 oC -20 - -25 oC 
0 -  + 5 °C 

-20 - -25 oC 

Ré snyomá sá llósá g 0,2 MPa 
Beszakítóerő 92-95 N 87-90 N 92-95 N 
Zsugorodá s 80 oC-on 0,15-0,25 % 0,3-0,25 % 
Pá radiffúziós ellená llá s 1000⋅106 Pam2s/g 
Pá radiffúziós ellená llá si szá m 40 000 
 
 
3. Á ltalá nos tervezé si elvek 
 
Az Isola bitumeneslemez csapadé kvíz-szigetelé sek tervezé sé hez a tervezőnek ismernie kell  

• a tetőszigetelé st, illetve a csapadé kvíz-szigetelé st é rő hatá sokat, 
igé nybevé teleket, 

• a lapostető szerkezeté t, 
• az Isola bitumeneslemezek tulajdonsá gait, 
• a tetőszigetelé s összes anyagá nak (pl. hőszigetelő é s pá ratechnikai anyagok, 

kiegé szítő- é s segé danyagok) tulajdonsá gait, 
• a tető tervezé sé re vonatkozó előírá sokat (hő- é s pá ratechnikai mé retezé s, 

tű zvé delem, szé lterhelé s mé rté ke, stb.) 
 
A tervezé skor javasolt figyelembe venni az Épületszigetelők é s Tetőfedők Magyarorszá gi 
Szövetsé ge (ÉMSZ) á ltal kiadott „Tetőszigetelé sek tervezé si é s kivitelezé si irá nyelvei”-ben 
foglaltakat. 
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3.1. A csapadé kvíz-szigetelé s lejté se, vízelvezeté s 
 
Az Isola bitumeneslemezekkel ké szülő csapadé kvíz-szigetelé s lejté se á ltalá nos 
felületen a lehajlá sok figyelembe vé tele mellett legalá bb 2% legyen. Tá blá s 
hőszigetelő anyagból ké szített aljzat eseté n legalá bb 2,5%, míg deszkaaljzatná l 
legalá bb 4% legyen. Ha a tető lejté se ezeket az é rté keket nem é ri el, akkor az 
különleges szerkezetnek minősül é s ennek megfelelő ellensúlyozó megoldá st kell 
alkalmazni (pl. ré tegszá m, anyagvastagsá g, á tlapolá s növelé se) 
 
A vízelvezeté s megengedett legnagyobb hossza tá blá s hőszigetelé s aljzat eseté n legfeljebb 
10 m, betonaljzat eseté n legfeljebb 15 m. A vízelvezető szerkezetek a tető mé lypontjá ba 
kerüljenek. A tetőösszefolyók a felé pítmé nyektől legalá bb 1,0 m-re legyenek. Pillé r mellé  
tetőösszefolyót tervezni tilos. A tetőösszefolyók szá ma tá blá s hőszigetelé s aljzat eseté n 
legfeljebb1 db/200 m2, betonaljzat eseté n 1 db/300 m2, de tetőnké nt legalá bb 2 db. 
 
3.2. A tetőszigetelé s hő- é s páratechnikai mé retezé se, ellenőrzé se 
 
Az MSZ 04-140-2:1991 „Épületek é s é pülethatá roló szerkezetek hőtechnikai szá mítá sai. 
Hőtechnikai mé retezé s.” szabvá nyban rögzített módon kell a tetőszerkezet hő- é s 
pá ratechnikai mé retezé sé t, ellenőrzé sé t elvé gezni. 
 

• A legfeljebb ti = 24 oC vagy ϕi = 75% belső lé gá llapotú terek felett lé tesíthető 
egyhé jú tető, melynek javasolt hőszigetelő anyagai a következők: 

∗ Egyenes ré tegrendű  tető eseté n 
⇒ lé pé sá lló kőzetgyapot lemez, 
⇒ expandá lt polisztirolhab (üvegfá tyol-beté tes bitumeneslemezzel 

kasírozva, vagy kasírozá s né lkül) 
⇒ poliuretá nhab, 
⇒ parafa lemez, 
⇒ habüveg lemez. 

∗ Fordított ré tegrendű  tető eseté n 
⇒ extrudá lt polisztirolhab. 

 
• Ké thé jú hidegtető felső hé ja (beton vagy deszká zat) a csapadé kvíz-szigetelé s 

aljzata. A födé men (alsó hé j) hőszigetelő anyagké nt kőzet- vagy üveggyapot filc 
vagy lemez alkalmazható. A lé gré teg gravitá ciós vagy gé pi úton á tszellőztetett. 

 
3.2.1. Hőtechnikai mé retezé s 
 

Az é pület egé szé re vonatkozó á tlagos hőá tbocsá tá si té nyező ismereté ben kell 
meghatá rozni a tetőszerkezet hőá tbocsá tá si té nyezőjé t. A hőszigetelőanyag 
minimá lis vastagsá gá t a tetőszerkezet á llagvé delmi követelmé nye hatá rozza meg. 
Energetikai szempontból előny a minimá lis vastagsá gná l nagyobb vastagsá gú 
hőszigetelé s beé píté se a hővesztesé g csökkenté se é rdeké ben.  

 
3.2.2. Pá ratechnikai mé retezé s 
 

A tetőszerkezetben pá radiffúzióból eredő pá ralecsapódá s nem megengedett. A 
pá ratechnikai mé retezé sné l, ellenőrzé sné l a következőket kell figyelembe venni: 

• belső lé gá llapot-jellemzők (hőmé rsé klet, relatív pá ratartalom), 
• a födé m anyaga (vasbeton vagy trapé zlemez), 
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• a hőszigetelé s pá radiffúziós ellená llá sa (zá rt cellaszerkezet - polisztirolhab 

poliuretá nhab, habüveg, nyitott pórus/szá lszerkezet - parafa, kőzetgyapot)  
• a hőszigetelé s pá ranyomá s-kiegyenlítő, gőznyomá s levezető ké pessé ge, 

kiszellőztethetősé ge, 
 

A pá ratechnikai mé retezé s hatá rozza meg, hogy a hőszigetelé s alatt szüksé ges-e 
pá rafé kező/pá razá ró ré teg beé píté se, valamint szüksé ges-e bá rmely ré teg 
vonalmenti vagy pontszerű  kiszellőzteté se. 

 
3.3. A szé lterhelé s 
 
A tetőszigetelé seket a szé lszívá s ellen rögzíteni kell. A fellé pő szé lteher mé rté ké t az MSZ 
15021 Építmé nyek teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezé se szabvá ny alapjá n kell 
meghatá rozni.  
 
A rögzíté sné l figyelembe kell venni az é pület földrajzi elhelyezkedé sé t, a tető magassá gi 
szintjé t, az é pület alaki té nyezőjé t. A rögzíté s a tető közé pső, szé lső é s sarokmezőjé ben 
egymá stól elté rő mé rté kű .  A szé lszívá s elleni rögzíté s lehet ragasztá sos, leterhelé ses vagy 
mechanikai rögzíté s.  
 
3.4. Tűzvé delem 
 
A tetőfödé mek hő- é s csapadé kvíz-szigetelé seire vonatkozó tű zvé delmi követelmé nyeket az 
MSZ 595-3:1986 „Építmé nyek tű zvé delme. Épületszerkezetek tű zá llósá gi követelmé nyei.” 
szabvá ny 1.5.3.pontja tartalmazza. 
 
A szabvá ny 1. Tá blá zatá nak 10. sorá ban szereplő té relhatá roló elemeket is tartalmazó 
födé mszerkezeteken  

• az I.-II. tű zá llósá gi fokozatú é pítmé nyek eseté ben a hőszigetelé s csak „nem 
é ghető” anyagú lehet, a tetőszigetelé si rendszer pedig legalá bb „mé rsé kelt 
tű zterjedé sű ” kell legyen; 

• a III.-V. tű zá llósá gi fokozatú é pítmé nyek eseté ben az Isola bitumeneslemez 
csapadé kvíz-szigetelé sek korlá tozá s né lkül alkalmazhatók. 

 
3.5. A csapadé kvíz-szigetlé sre ható  igé nybevé telek 
 
Az ÉMSZ „Tetőszigetelé sek tervezé si é s kivitelezé si irá nyelvei” szerint  
 

• A csapadé kvíz-szigetelé sek mechanikai igé nybevé teli csoportjai 
 

∗ I. fokozott mechanikai igé nybevé teleknek kitett csapadé kvíz-szigetelé sek 
(szerkezetmozgá sok, szerelő-karbantartó tevé kenysé g, erős meteorológiai 
igé nybevé telek, jelentős szé lterhelé s); 

 
∗ II. mé rsé kelt mechanikai igé nybevé telnek kitett csapadé kvíz-szigetelé sek. 

 
• A csapadé kvíz-szigetelé sek hőterhelé s igé nybevé teli csoportjai 
 

∗ A. fokozott hőterhelé sű , nehé z felületvé delem né lküli csapadé kvíz-
szigetelé s, 

∗ B. mé rsé kelt hőterhelé sű , nehé z felületvé delemmel rendelkező 
csapadé kvíz-szigetelé s (pl. nemjá rható fordított ré tegrendű  tető). 
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Az Isola bitumeneslemez csapadé kvíz-szigetelé sek igé nybevé teli szintjei a következők 
 

• mé rsé kelt igé nybevé tel II. B. 
• közepes igé nybevé tel  II. A. 
• fokozott igé nybevé tel I. A. 

 
 
 
Ké tré tegű  Isola Duna bitumeneslemez csapad é kvíz-szigetelé sek igé nybevé teli 
besorolá sai 
 

Az Isola Duna Igé nybevé teli csoportok 

bitumeneslemezek II. B. 
mé rsé kelt 

II. A. 
közepes 

I. A. 
fokozott 

Szigetelé s felső rtg Dunabit DuoDunaOP
T 

APP – 
TOP 

DunaOPT DunaSBS DunaSBS 

               alsó ré teg Dunabit Dunabit Dunabit DunaOPT DunaOPT DunaSBS 

Hordozó felső ré teg GV PV PV PV PV PV 

               alsó ré teg GV GG GV PV PV PV PV 

4 4,5 4 4,5 4,5 4,5 Lemezvastag-   felső 

sá g (mm)         alsó 3 4 3 4 4 3 3 3 4 
 
A felső ré teg bitumeneslemez ké thé jú é s egyenes ré tegrendű  tető eseté n minden esetben 
palazúzalé k hinté sű  (S), fordított ré tegrend eseté n a tervező dönti el a palazúzalé k-hinté s 
szüksé gessé gé t. Az adott igé nybevé teli csoportokná l szereplő Isola Duna bitumeneslemez 
szigetelé sekné l magasabb mű szaki követelmé nyű  lemezek is alkalmazhatók. Ezek 
beé píté sé t pé ldá ul a kivitelezé si időjá rá si felté telek indokolhatjá k. 
 
4. Az újonnan ké szülő csapadé kvíz-szigetelé sek 
 
4.1. A II. B. mé rsé kelt igé nybevé telnek megfelelő Isola bitumeneslemez 
szigetelé sek 
 

Szerkezet Ré tegrend A szigetelé s aljzata Ré tegszá m Isola bitumeneslemez 
szigetelé s 

Dunabit GV-4 
Dunabit GV-3 
Dunabit GV-4 
Dunabit GV-4 
Duna SBS PV-3* 
Duna SBS PV-4* 

 
Egyhé jú 

 
Fordított 

 
Merev (vasbeton, beton) 

 
2 

DunaOPT PV-3* 
DunaOPT PV-3* 
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* Kivitelezé si időjá rá si körülmé nyek indokoljá k a haszná latá t. 

 
4.2. A II. A. közepes igé nybevé telnek megfelelő Isola bitumeneslemez 
szigetelé sek 

 

Szerkezet Ré tegrend A szigetelé s aljzata Ré tegszá m Isola bitumeneslemez 
szigetelé s 

DuoDunaOPT S PV-4,5 
Dunabit GV-3 
DuoDunaOPT S PV-4,5 
Dunabit GV-4 
APPDUO 5 S PV-TOP 
Dunabit PV-4 
DunaOPT S PV-4,5 
DunaOPT PV-3 

Merev födé men lé vő 
hőszigetelé s: 

Expandá lt polisztirolhab 
Lé pé sá lló kőzetgyapot 

Parafa 
Habüveg 

Poliuretá nhab 
 

2 

DunaSBS S PV-4,5 
DunaOPT PV-3 
Isola TOPTEKK DUO 
Toptekk SBS  filc 

Egyhé jú Egyenes 

Expandá lt polisztirolhab 
Lé pé sá lló kőzetgyapot 

Poliuretá nhab 
1 

Isola DUNATEKK 
DuoDunaOPT S PV-4,5 
Dunabit GV-3 
DuoDunaOPT S PV-4,5 
Dunabit GV-4 2 
APPDUO 5 S PV-TOP 
Dunabit GV-4 

 
Ké thé jú Egyenes  

Merev vasbeton hé j 

1 ISOLA TOPTEKK DUO 
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4.3. Az I. A. fokozott igé nybevé telnek megfelelő Isola bitumeneslemez 
szigetelé sek 

 

Szerkezet Ré tegrend A szigetelé s aljzata Ré tegszá
m 

Isola bitumeneslemez 
szigetelé s 

Isola Duna OPT S PV-4,5 
Isola Duna OPT PV-3 
Isola Duna SBS S PV-4,5 
Isola Duna OPT PV-3 
Isola Duna SBS S PV-4,5 
Isola Duna SBS PV-3 

2 

Isola Duna SBS S PV-4,5 
Isola Duna SBS PV-4 
Isola Toptekk DUO  
Isola DUNATEKK 

 
Egyhé jú 

 
Egyenes 

 
Mozgá sra hajlamos 
nagy- 
elemes vasbeton, vagy 
könnyű szerkezetes 
födé - 
men lé vő hőszigetelé s: 
 

Expandá lt polisztirolhab 
Lé pé sá lló kőzetgyapot 
Poliuretá nhab 
Parafa 
Habüveg 

1 Isola Toptekk filc 

Isola DUNATEKK Ké thé jú  Mozgá sra hajlamos 
deszká zat 1 Isola Toptekk filc 
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5. Ré szletké pzé sek 
 
5.1. Hajlatkialakítás 
 
A hajlatokban a függőleges szigetelé st minden esetben külön darabból kell ké szíteni. A 
függőleges é s vízszintes szigetelé s kapcsolatá t ké tré tegű  szigetelé s eseté n lehetősé g 
szerint ollós csatlakozá ssal kell kialakítani. 
 
A ragasztá ssal rögzített bitumeneslemez szigetelé sekné l a hajlatban 1:3 ará nyú (pl. 5 x 15 
cm) hajlaté ket kell elhelyezni. A hajlaté k ké szülhet bitumeneslemez kasírozá sú expandá lt 
polisztirolhabból, kőzetgyapotból, illetve betonból. 
 
Fordított ré tegrendű  tető eseté n a ké tré tegű  csapadé kvíz-szigetelé st a hajlatban nem kell 
mechanikai rögzíté ssel ellá tni. (1., 2., 3., 4.) 
 

 
Egyenes ré tegrendű  tető eseté n a ké tré tegű  csapadé kvíz-szigetelé st a hajlatban mechanikai 
rögzíté ssel kell ellá tni. Amennyiben az alsó bitumeneslemez üvegfá tyol (GV) 
hordozóanyagú, akkor mind a ké t ré teget együttesen kell lerögzíteni (5.). Ha az alsó ré teg 
bitumeneslemez >200 g/m2 polié szterfá yol (PV) vagy üvegszövet (GG) hordozóanyagú, 
akkor elegendő az alsó ré teget mechanikailag rögzíteni (6.). 
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Egyré tegű  szigetelé sek hajlatmenti mechanikai rögzíté se eseté n a ISOLA DUNATEKK 
lemez kivé telé vel (8) hajlaté k alkalmazá sá ra szüksé g van (7). A Toptekk SBS S PV-5 filc 
szigetelé sű  tető függőleges szigetelé sé t ké tré tegű  DunaSBS bitumeneslemezből kell 
ké szíteni, vagy a hajlaté kre DunaSBS PV-4 sá vot kell fektetni a csapadé kvíz-szigetelé s alá . 

 
5.2. A csapadé kvíz-szigetelé s függőleges ré sze 
 
A csapadé kvíz-szigetelé st falakra, tetőfelé pítmé nyekre, ké mé nyekre, felülvilá gítók 
lá bazatá ra a tető já rható síkja feletti (fordított ré tegrendű  tető eseté n a leterhelő ré teg felső 
síkja) legalá bb 20 cm magassá gig teljes é rté kű en fel kell vezetni. Amennyiben a födé m 
lehajlá sa, mozgá sa (pl. könnyű szerkezetes födé m) miatt a függőleges é s vízszintes 
szerkezet csatlakozá sa nem sarokmerev, akkor az együttdolgozá st a födé mhez rögzített 
vendé gfal é píté sé vel kell megoldani. 
 
A függőleges felületre kerülő lemezeket a lecsúszá s megakadá lyozá sá ra rögzíteni kell. A 
mechanikai rögzíté sek a lemezek felső szé le közelé ben, egymá stól legfeljebb 20 cm-re 
legyenek. A szigetelé s felső vé gződé sé t vízhatlansá got biztosító módon kell lezá rni. 
 
Az üvegfá tyol (GV) hordozóanyagú bitumeneslemezek a mechanikai rögzíté sre nem 
alkalmasak, ezé rt függőleges szigetelé ské nt csak üvegszövet (GG), vagy >200 g/m2 
polié szterfá tyol (PV) hordozóanyagú bitumeneslemez alkalmazható. 
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5.3. Attikafalak szigetelé se 
 
Az attikafal szigetelé sé t a tető felső síkjá tól mé rt 20 cm magassá gig a vízszintes 
szigetelé ssel megegyező ré tegvastagsá gban kell szigetelni. Az attikafal vízszintes 
szigetelé sé t ké tvízorros fallefedé ssel vagy szegé lyprofillal kell lezá rni.  
 
Az attikafal szigetelé sé nek módjai a magassá g függvé nyé ben 
 

• Az attikafal 20 cm-né l alacsonyabb. 
∗ A csapadé kvíz-szigetelé st teljes é rté kű en fel kell vezetni az attikafalra a 

homlokzati fal külső síkjá ig. 
 

• Az attikafal 50 cm-né l alacsonyabb. 
∗ A csapadé kvíz-szigetelé s teljes é rté kű en felvezethető az attikafalra a 

homlokzati fal külső síkjá ig. Ebben az esetben a ké tré tegű  bitumeneslemez 
szigetelé s alsó ré tegé t a tetősík felett 20 cm magassá gban mechanikai 
rögzíté ssel kell rögzíteni az attikafal függőleges szakaszá hoz. A felső ré teg 
zá rólemezt pedig fel kell vezetni az attiká ra a homlokzati fal külső síkjá ig.  

 
 
∗ A ké tré tegű  csapadé kvíz-szigetelé st teljes é rté kű en csak a 20 cm 

magassá gig lehet felvezetni, az alsó ré teget mechanikailag rögzíteni, a 
felső ré teg zá rólemezt egy ré tegben kell felvezetni az attikafal teljes 
magassá gá ban a fal tetejé n a homlokzati fal külső síkjá ig. 

 
• Az attikafal 50 cm-né l magasabb. 

∗ Az attikafal függőleges szigetelé sé t falszegé lyké nt lehet kezelni é s a fal 
vízszintes szigetelé sé t külön kell elké szíteni. 
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5.4. Tetőkiegé szítő szerkezetek szigetelé se 
 
A tetőkiegé szítő szerkezeteket (összefolyók, pá raszellőzők, csatornaszellőzők, stb., 
valamint a rúd- é s csőá tvezeté seket vízhatlan szegé lyezé ssel kell a csapadé kvíz-
szigetelé shez csatlakoztatni.  
 
A szegé lyezé s magassá ga legalá bb 20 cm legyen. 
 
A szegé lyezé s ké szíthető a szigetelé s anyagá ból, egy vagy ké t ré szből á lló helyszíni 
gallé rozá ssal, gyá ri gallé rozá ssal vagy szorítóperemes szerelvé nnyel.  
 
Ha a kiegé szítő szerkezethez vízhatlanul hegeszthető a bitumeneslemez, akkor azokat a ké t 
ré teg lemez közé , vagy az egyré tegű  bitumeneslemez szigetelé s alá  kell beé píteni. 
 

 
 

 
5.5. Mozgási hé zagok 
 
A mozgá si hé zag szigetelé sé t a vá rható mozgá skülönbsé gek ismereté ben kell kialakítani. 
 
A mozgá si hé zagot a tetősíkból lehetősé g szerint té rdfalak beé píté sé vel ki kell emelni.  
 
Amennyiben síkban fekvő dilatá ciót kell kialakítani, a mozgá si hé zagot é s annak környezeté t 
legalá bb 10 cm magas hőszigetelőanyagból ké pzett ké toldali é kelemmel kell kiemelni. Az 
é kelemek közé  a hé zag lezá rá sá ra rugalmas beté tanyagot (pl. kőzetgyapotot) kell 
elhelyezni. A hé zag feletti szakaszon leragasztá s né lküli vé rtezősá v beé píté se javasolt. 
 
A mozgá si hé zagot a hé zagtengelyre merőleges, valamint a hé zaggal pá rhuzamos 
mozgá sok felvé telé re alkalmas DunaSBS bitumeneslemezzel ajá nlatos szigetelni.  
 
A mozgá si hé zagon a csapadé kvíz á tvezeté se nem megengedett! 
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5.6. Csatlakozás é pületbádogos szerkezetekhez 
 
A bitumeneslemez csapadé kvíz-szigetelé shez kapcsolódó é pületbá dogos szerkezetek 
horgany, titá ncink, vörösré z vagy alumínium lemezből ké szülhetnek. 
 
Az é pületbá dogos szerkezetekhez való csatlakozá sná l biztosítani kell, hogy a 
bitumeneslemez csapadé kvíz-szigetelé s ré tegenké nt legalá bb 10 cm szé les sá vban takarjon 
a szegé lyre. A bitumeneslemezek leragasztá sa előtt a szegé lyre bitumenes alapozóré teget 
kell felhordani. 
 
Amennyiben a bitumeneslemez csapadé kvíz-szigetelé sben a fé mszerkezetek csatlakozá sa 
menté n elkerülhetetlen nyírómozgá sok lé pnek fel, úgy a csapadé kvíz-szigetelé s alatt 
legalá bb 25 cm szé les, leragasztá s né lküli polié szterfá tyol hordozóanyagú bitumeneslemez 
„á thidaló” sá vot kell közbeiktatni, mely a mozgá skülönbsé gből adódó mechanikai 
igé nybevé telt ká rosodá s né lkül elviseli. 
 

 
 
 
6.  Tetőszigetelé sek felújítá sa  
 
 
A tetőszigetelé sek felújítá sakor a meghibá sodá s oká nak ismereté ben a meglé vő 
csapadé kvíz-szigetelé s, illetve a tetőszigetelé s á llagá nak alapjá n kell a felújítá si 
módot meghatá rozni. A felújítá s módja a diagnosztikai megá llapítá soktól függően 
elté rő lehet: 

• megfelelő aljzat eseté n a meglé vő bitumeneslemez szigetelé sre új 
csapadé kvíz-szigetelé s beé píté se (6.1.), 

• az avult vízszigetelé s ré szleges vagy teljes elbontá sa, a nedves 
tetőszerkezet kiszá radá sá nak biztosítá sa, új csapadé kvíz-szigetelé s 
beé píté se (6.2.), 

• az avult vízszigetelé s ré szleges vagy teljes elbontá sa, a vizes tetőszerkezet 
kiszá radá sá nak biztosítá sa, hőszigetelő-pá ratechnikai ré teg é s új 
csapadé kvíz-szigetelé s beé píté se (6.3.), 
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• a teljes tetőszigetelé s bontá sra kerül é s új tetőszigetelé s ké szül a 4. fejezet 

szerint. 
A tetődiagnosztikai sorá n felül kell vizsgá lni é s szüksé g eseté n vá ltoztatni kell a 
lejté seket, á té píteni a szegé lyezé seket, a vízelvezető szerkezeteket, az egymá shoz 
túl közel lé vő csőá tvezeté seket, a tetőá ttöré seket lehetősé g szerint közös 
felé pítmé nybe kell foglalni, hő- é s pá ratechnikai szá mítá ssal meg kell hatá rozni a 
tetőszerkezet megfelelősé gé t, illetve statikai ellenőrzé st kell vé gezni az új ré tegek 
esetleges többletterhelé se miatt. 
A tetőfelújítá sokat a diagnosztika alapjá n minden esetben meg kell tervezni úgy, 
hogy a felújítá s szüntesse meg a tetőszigetelé s meghibá sodá sá nak oká t. 
 
6.1. Ú j Isola Duna bitumeneslemez csapadé kvíz-szigetelé s ké szíté se az 

elö regedett meglé vő bitumeneslemez csapadé kvíz-szigetelé sre (ha a 
tetőszigetelé s páratechnikai szempontbó l megfelel) 

 
6.1.1. A meglé vő szigetelé s az új ké tré tegű  csapadé kvíz-szigetelé s alsó ré tege 
 

Amennyiben a meglé vő oxidá lt bitumeneslemez szigetelé s a felület-
előké szíté s (kavicslekapará s, kellősíté s) é s az esetleges foltszerű  javítá sok 
utá n az új ké tré tegű  bitumeneslemez szigetelé s alsó ré tegeké nt megfelel, 
akkor új felső ré tegké nt: 

• merev, mozgá sra nem hajlamos tetőszerkezet eseté n DuoDunaOPT 
S PV-4,5, míg 

• mozgá sra hajlamos tetőszerkezet eseté n DuoDunaSBS S PV-4,5 
bitumeneslemezek alkalmazhatók. 
 
Meglé vő plasztomerrel modifiká lt bitumeneslemez szigetelé s eseté n APP-
TOP bitumeneslemezt, meglé vő SBS-sel modifiká lt bitumeneslemez 
szigetelé s eseté n pedig DunaSBS S PV-4,5 bitumeneslemez új felső ré teg 
beé píté se javasolt.  

 
6.1.2. A meglé vő szigetelé s az új csapadé kvíz-szigetelé s ré tegeké nt nem vehető 
figyelembe  
 

Felület-előké szíté s utá n új csapadé kvíz-szigetelé ské nt alkalmazható 
• egyré tegű  szigetelé s: ISOLA TOPTEKK DUO bitumeneslemez teljes 

felületű  lá ngolvasztá sos ragasztá ssal, ha a meglé vő szigetelé s 
oxidá lt, vagy SBS-sel modifiká lt bitumeneslemez, 

• ké tré tegű  szigetelé s: a meglé vő szigetelé s bitumentípusá tól függően, 
illetve az igé nybevé teli csoportoknak megfelelően lehet a lemezeket 
kivá lasztani. 

 
6.2. Meglé vő, ré tegeiben nedves tetőszerkezetek új csapadé kvíz-szigetelé se 
 
Az avult vízszigetelé s ré szleges vagy teljes elbontá sa utá n a tetőszigetelé s 
ré tegeinek perforá lá sa szüksé ges a nedvessé g eltá vozá sá nak é rdeké ben. Az új 
csapadé kvíz-szigetelé s alatti filc, vagy lé gré teg biztosítja a pá ra vízszintes irá nyú 
mozgá sá t a tető teljes felületé n a szé lek vagy a pontszerű  pá raszellőzők felé . 
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Felület-előké szíté s utá n új csapadé kvíz-szigetelé ské nt alkalmazható 
 

• ké tré tegű  bitumeneslemez szigetelé s alsó filcalá té tes bitumeneslemez 
ré teggel 

∗ felső ré tegké nt 
merev, mozgá sra nem hajlamos tetőszerkezet eseté n 

DuoDunaOPT S PV-4,5,  
mozgá sra hajlamos tetőszerkezet eseté n DuoDunaSBS S PV-4,5. 
∗ alsó ré tegké nt Dunabit GV-3 filc, vagy Dunabit GV-4 filc. 
 

• ké tré tegű  bitumeneslemez szigetelé s Dunabit GV-2 perforá lt gőznyomá s-
levezető ré tegen 

∗ a szigetelőlemezek kivá lasztá sá t az aljzat é s az igé nybevé telek 
alapjá n kell kivá lasztani. 

 
• egyré tegű  bitumeneslemez szigetelé s 

∗ ISOLA DUNATEKK, amennyiben az aljzat a mechanikai rögzíté sre 
alkalmas, 

∗ TOPTEKK filc, foltonké nti, vagy megszakított sá vos ragasztá ssal. 
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6.3. Meglé vő, ré tegeiben vizes tetőszerkezetek új csapadé kvíz-szigetelé se 

hőszigetelő-páratechnikai ré teg beé píté sé vel 
 
Az avult vízszigetelé s ré szleges vagy teljes elbontá sa utá n a tetőszigetelé s ré tegeinek 
perforá lá sa szüksé ges a nedvessé g eltá vozá sá nak é rdeké ben. A felületre legalá bb 3 cm 
vastagsá gú hőszigetelő-pá ratechnikai ré teg (pl. lé pé sá lló, hidrofób kőzetgyapot vagy parafa) 
szüksé ges.  
 
A ré teg hőszigetelő-ké pessé ge miatt a meglé vő tetőszigetelé s ún. meleg oldalra kerül, így a 
szerkezetben lé vő nedvessé g pá rolgá sa megindul, ezá ltal csökken a szerkezet 
nedvessé gtartalma. A pá ra kiszellőzteté se, eltá vozá sa a tetőszé leken vonalmenti, vagy 
mezőben beé pített pontszerű  pá raszellőzőkön keresztül lehetsé ges. A hőszigetelő-
pá ratechnikai ré teget, amennyiben az aljzat a rögzíté sre alkalmas mechanikai rögzíté ssel 
kell beé píteni, amennyiben nem, akkor a ré teget foltonké nti vagy megszakított sá vos 
ragasztá ssal kell rögzíteni. 
 
Az új Isola bitumeneslemez csapadé kvíz-szigetelé s ré tegrendje, anyaga é s beé píté si módja 
megegyezik az új csapadé kvíz-szigetelé sek ré tegrendjé vel, anyagá val é s beé píté si 
módjá val. 
 
7. A kivitelezé ssel kapcsolatos informá ciók 
 
7.1. A vízszigetelé sek tervezé si é s kivitelezé si előírásai  
 
Kötelező szabá lyozá sok 
 

• MSZ-04-800:1989 Építő- é s szerelőipari szerkezetek á ltalá nos előírá sai. 
(30/1994.(XI.8.) IKM r.:Vv.:SZ/8/1995.(SZ.K.8.) MSZH közl.2. sz. jegyzé k. Az IKIM 
á llá sfoglalá sa szerint a szabvá ny tová bbra is é rvé nyes!) 

• MSZ-04-900:1989 Munkavé delem. Építőipari munká k á ltalá nos biztonsá gtechnikai 
követelmé 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   Épületek é s é pülethatá roló szerkezetek hőtechnikai 
szá mítá sai. Hőtechnikai mé retezé s. 

 
Ajá nlott szabá lyozá sok 
 

• MSZ-04-803-8:1990      Építő- é s szerelőipari é pületszerkezetek. Vízszigetelő 
szerkezetek. 

• MI-04.52/1-74 Víz é s pá ra elleni szigetelé s. Tervezé si irá nyelvek. 
• MSZ 15021/1-86 Építmé nyek teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezé se. 

Magasé píté si szerkezetek terhei. 
• MI-04-134-87 Épületek csatorná zá sa. 
• Tetőszigetelé sek tervezé si é s kivitelezé si irá nyelvei, ÉMSZ, 1999. á prilis. 

 
7.2. Szavatosság, garancia (jó tállás) 
 
A szavatossá g a szerződé st hibá san teljesítő gyá rtó, szá llító, törvé nyben, jogszabá lyban 
előírt felelőssé ge. Az Isodiker Kereskedelmi Kft. az á ltala szá llított termé kekre a következő 
tá rolá si szavatossá got vá llalja: 

• az Isola bitumeneslemezekre 1 é v, amennyiben  
∗ a bitumeneslemezeket csomagolá sukban á llítva tá roltá k é s szá llítottá k, 
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∗ a tá rolá s sorá n a napfé ny ká rosító hatá sá tól a termé keket megóvtá k, fedett 

helyen tá roltá k, 
∗ a tá rolá si hőmé rsé klet alsó hatá ra a lemezek hideghajlíthatósá ga feletti 

é rté k, felső hatá ra legfeljebb 30 oC; 
 
A termé kszavatossá g az Isola bitumeneslemezekre 5 é v, amennyiben a beé píté s az 
alkalmazá stechnikai útmutatókban é s tervezé si segé dletekben közöltek szerint törté nt. 

 
A garancia (jótá llá s) a gyá rtónak, a szá llítónak a termé k hibá tlansá gá é rt megfelelő 
minősé gé é rt vá llalt felelőssé ge. A gyá rtó, illetve szá llító garantá lja, hogy termé kei a 
garanciá lis (jótá llá si) időtartamon belül anyagi tulajdonsá gaikná l fogva rendelteté sszerű  
felhaszná lá sra alkalmasak maradnak. 
 
Az Isola Kft. az á ltala szá llított termé kekre a következő anyaggaranciá t vá llalja, mely idő alatt 
a termé k vízzá rósá gi tulajdonsá gá t megtartja. 
 

• Dunabit S GV-4,5 zá rólemezre:      5 é v, 
• alsó ré tegké nt beé pített Dunabit bitumeneslemezekre:   7 é v, 
• APP-S-TOP; Duna EPM, Dunabit MOD bitumeneslemezekre:  7 é v, 
• Isola DunaOPT, DuoDunaOPT é s DuoDunaSBS bitumeneslemezekre: 10 é v, 
• Egyré tegű  TOPTEKK, DUNATEKK é s DunaSBS bitumenes lemezekre: 15 é v. 
 

A garancia nem é rvé nyesíthető azokra a meghibá sodá sokra, amelyek szakszerű tlen 
tervezé s, kivitelezé s hibá iból, vagy az anyagokra gyakorolt rendelteté stől elté rő ká ros 
hatá sokból (erőszakos rongá lá sok, meg nem engedett ké miai behatá sok) szá rmaznak. 
 
7.3. Csomagolás, szállítás 
 
A papírba csomagolt bitumeneslemez tekercseket raklapra á llítva, zsugorfóliá val fedett 
gyű jtőgöngyölegben szá llítjá k. A tekercsek, vagy raklapok egymá sra nem rakhatók. A 
csomagolá st a szigetelé s helyszíné n közvetlenül a felhaszná lá s előtt szabad felbontani. 
Szá llítá s közben é s helyszíni tá rolá skor a tekercseket ledőlé s, leesé s, ká rokozá s ellen, 
valamint a sugá rzó hőtől vé deni kell. 
 
7.4. Anyag-, munkaerő-szüksé glet 
 
Az Isola Duna bitumeneslemez szigetelé s anyagszüksé glete a szigetelendő felület 
tagoltsá gá tól függően: 

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

A szigetelé s elké szíté sé hez az ajá nlott lé tszá m 4 fő, melyek közül legalá bb egy szigetelő 
szakmunká s. 
 
7.5. Az elké szült szigetelé s ellenőrzé se, minősíté se 
 
Az elké szült szigetelé s felületé n lyuk, repedé s, folytonossá gi hiá ny nem megengedett. A 
szigetelé snek az aljzat teljes felületé re egyenletesen, gyű rődé s mentesen kell felfeküdnie. A 
csomópontok szigetelőé rté ke egyezzen meg az á ltalá nos felület szigetelőé rté ké vel. A 
minősé gellenőrzé st minden esetben a szigetelé s eltakará sa előtt el kell vé gezni. A feltá rt 
hiá nyossá gokat, hibá kat azonnal ki kell javítani. Az ellenőrzé s, illetve a szüksé ges javítá sok 
utá n a szigetelé s munkaközi é s vé gleges vé delmé ről gondoskodni kell. 
 
7.6. Karbantartás 
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A jelen Tervezé si Segé dlet tá rgyá t ké pező lapostetők üzemszerű en nemjá rható tetők. A 
lapostetők á llapotá t a tulajdonos, vagy üzemeltető köteles rendszeresen figyelemmel kísé rni 
é s a szülsé ges felülvizsgá latokat elvé geztetni. A csapadé kvíz-szigetelé s gondos 
karbantartá st igé nyel, ennek ré vé n a szigetelé s é lettartama jelentősen megnövekszik. A 
tetőszigetelé s kivitelezője á ltal á tadott haszná lati, karbantartá si é s ellenőrzé si utasítá sok 
alapjá n kell eljá rnia a tulajdonosnak, vagy üzemeltetőnek.  
 
 
Ez a Tervezé si Segé dlet azzal a cé llal ké szült, hogy segítsé get nyújtson a tervezőknek é s 
informá ciókat adjon az é píttetőknek é s kivitelezőknek az Isola as á ltal gyá rtott é s az Isodiker 
kereskedelmi Kft. á ltal forgalmazott szigetelőanyagok szakszerű  kivá lasztá sá hoz é s 
felhaszná lá sá hoz. 
 
Az ismertetett szigetelé si megoldá sok é s rendszerek bá rmilyen é pület, vagy é pítmé ny 
haté kony csapadé kvíz elleni vé delmé t ké pesek biztosítani a korszerű  bitumenes vízszigetelő 
lemezek felhaszná lá sá val. A mű szaki megoldá sok az Isola as rendszerszemlé leté t tükrözik. 
 
Az Isola Budapesti Fedé llemezgyá r Kft. hathatós közremű ködé sé vel az ÉMSZ á ltal 
megfogalmazott, é s szakmai elvá rá soknak is megfelelő szigetelé si elveket tartalmazó 
Tervezé si Segé dlet ké szült. 
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1201 Budapest, Helsinki út 63., Telefon: 284-4520, 283-1000, fax: 283-1004 
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