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Lakossági felhasználású CFP felülvilágító kis hajlású fémlemez héjalású tetőbe

5-15o

10°

4 cm magas kettős tömített
vízvető álló korc sík szintvonalával

5o-os szöget bezárva

fémlemez héjazat peremét takaró profilra hajlított szegély
lemez 20 cm-ként süllyesztett önfúró csavarokkal rögzítve

75/10 gomba, rovar és lángmntesített
csonka magasító stafni

CFP LAKOSSÁGI SÍK
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katalógus méret  (SZ) x (H)

burkolt szabad belméret = katalógus méret - 41mm 

tok külső méret = katalógus méret + 180mm
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tető kirekesztési méret=(SZ) x (H)

Kétrétegű hőszigetelt üveg
73U üveg esetén Ug = 1,1 W/m2K,
73QV üveg esetén Ug = 1,0 W/m2K háromszögletűre szabott ellenlejtést biztosító aljzat deszka,

lejtés tető esésvonalával merőlegesen, min. 10%

          ZCE 1015 toktoldó, magasító
          elem szegély nélkül egymásra
          helyezhető max. 3db

 ISD 2093 síküveg  (4 mm edzett
üveg) könnyen tisztuló bevonattal

PIR hab hőszigetelő sáv
stafni közé szabva

TR3a fordított rétegrendű lapostető intenzív zöldtetővel
20 cm speciális ültetőközeg intenzív vegetációval
1 rtg. 1mm vastag poliészter szűrőfátyol 20 cm átlapolásokkal fektetve
6 cm formahabosított EPS vízelvezető és vízmegtartó lemez
20 cm 20cm lépésálló min. 150 kPa 10%-os összenyomódáshoz tartozó
 nyomószilárdságú XPS hab lépcsős ütközőhézagú hőszigetelés,
 2 rétegben kötésben fektetve
08cm 2 rtg. 4 mm vastag felső réteg a 4 éves FLL eljárás szerint gyökérállónak
 minősített, alsó poliészterfátyol hordozórétegű, SBS modifikáltságú
 bitumenes vastaglemez csapadékvíz elleni szigetelés teljes felületén
 lángolvasztással ragasztva
1 rtg. 300g/m2 felülettömegű hideg bitumen máz kellősítés
2- cm kavicsbeton lejtést adó aljzat 50 m2-enként dilatálva
20 cm monolit vasbeton födémszerkezet
75cm installációs réteg közte direkt függesztővel rögzített monolit gk bordaváz
125 cm 1 rtg. normál gk lemez
- glett réteg
- festék réteg

TR5 fémlemez héjazatú kis (10o-os) hajlásszögű tető
08mm tömített kettős állókorcos fémlemez fedés tetőhossz középső
 harmadában fix fércekkel rögzítve alatta felette csúszófércekkel rögzítve
1 rtg. alátét szellőző szőnyeg
25cm gyalulatlan deszka aljzat hézagosan fektetve
8 cm  5/8 gomba rovar és lángmentesített ellenléc
1 rtg. páraáteresztő vízzáró alátéthéjazat
10 cm szaruzatra merőleges 5/10 gomba rovar és lángmentesített stafni váz
 közte ásványi szálas hőszigetelés, hővezetési tényező max. ʎ=0,035 W/mK
15 cm 10/15 gomba rovar és lángmentesített méretezett szarufa közte ásványi
 szálas hőszigetelés, hővezetési tényező max. ʎ=0,035 W/mK
1 rtg. párafékező fólia egymáshoz és szilikát szerkezetekhez ragasztósávval
 felületfolytonosítva
5 cm szaruzatra merőleges 5/5 gomba rovar és lángmentesített stafni váz
 installációs réteg közte ásványi szálas hőszigetelés, hővezetési tényező
 max. ʎ=0,035 W/mK
125 cm 1 rtg. normál gk lemez stafnivázhoz süllyesztett fejű csavarokkal rögzítve
- glett réteg
- festék réteg

Katalógus méretek:
tetőnyílás szélessége (SZ) x tetőnyílás hosszúsága (H)
mm-ben megadva

LAPOSTETŐ
FELÜLVILÁGÍTÓ
MÉRETKÓD

SZ  X  H

060060         600-610 x 600-610
080080         800-810 x 800-810
060090         600-610 x 900-910
090090         900-910 x 900-910
090120         900-910 x 1200-1210
100100      1000-1010 x 1000-1010
100150      1000-1100 x 1500-1510
120120      1200-1210 x 1200-1210
150150      1500-1510 x 1500-1510

UV álló tartósan rugalmas PUR kitt éllezárás

fémlemez kötény burkolat peremét lezáró,
héjazattal egyező színű 1mm vtg. profilra hajlított
szegély lemez, max. 20 cm-ként süllyesztett fejű

önfúró csavarral mechanikailag rögzítve
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Műszaki adatlap
Beépítési útmutatók
Teljesítmény nyilatkozat

CFP felülvilágító
termékinformációk:
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