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Ipari felhasználású CVP síküveges tetőfelülvilágító szendvicspanel héjazatban
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86/100.2 hidegen hajlított
tüzihorganyzott "Z" profilú szelemen

szendvics tetőpanelt rögzítő önfúró
tömített hatlapfejű lemezcsavar

3-as sorolású 55/100.2 hidegen hajlított
tüzihorganyzott kiváltó keret "C" profilja

főtartó HEB120 gerinc "I" szelvény

főtartó 50/50 öv zártszelvény

PIR maghőszigetelésű szendvics
szerkezetű tetőpanel

egymás mellé sorolt 3db 55/100.2 hidegen hajlított
tüzihorganyzott "C" szelvényű kiváltó keret

szigetelés csatlakozást vonal mentén leszorító
sínt rögzítő önfúró hatlapfejű lemezcsavar

főtartó HEB120 "I" profilú
gerincszelvénye

szendvics tetőpanelt rögzítő
önfúró tömített hatlapfejű lemezcsavar

felületi tisztítás után elhelyezett
kétoldalas bitumenkaucsuk
ragasztó-tömítő szalag

PVC lemezszegély rendzsersaját
folyékony élzárás

PVC lemezszegély rendszersaját folyékony élzárás

forró levegős hegesztési varrat

forró levegős
hegesztési varrat

felülvilágítón, szendvicspanel érintett részein
felület tisztítása után, PVC csapadékvíz elleni
szigetelés teljes felületű kontakt ragasztással

rögzítendő!

VELUX LSF belső burkolat - ablakkáva - műanyag
építőlemezekből összeszerelve és egyben a felülvilágító

lábazat alsó hornyába beszerelt rögzítő fülekbe bepattintva

műanyag szegélyzáró LSF csomag része
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         VELUX BBX
         párafékező fólia

szigetelés csatlakozást vonal mentén leszorító
sínt rögzítő önfúró hatlapfejű lemezcsavar

előre üzembe legyártott, 12mm vastag víz főzés és
lúg álló rétegelt lemezből készülő keret, kitöltő PIR
hab hőszigeteléssel 20 cm-ként távtartó-összekötő
rétegelt lemez lapokkal

3/30 th acél peremezett sín, a belső oldali
párazáró fólia leragasztott szélének
vonalmenti megfogására

Kétrétegű hőszigetelt üveg

73U üveg esetén Ug = 1,1 W/m
2K,

73QV üveg esetén Ug = 1,0 W/m
2K

PVC lemezszegély rendzsersaját
folyékony élzárás

felülvilágító alsó hornyába beszerelt
bepattintó rögzítőfül LSF csomag része

     VELUX BBX
párafékező fólia

felső vértezettel egyező profilra előre lehajtott
15mm vtg. th acél hullámhegy mentén elhelyezett

PVC szigetelés  leszorító profil

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

TR5n

TR5n

PVC szigetelő lemez lecsúszás elleni vonalmenti
megfogása, 80 mm kierített szélességű peremezett
fóliabádog szegéllyel, max. 20 cm-ként süllyesztett

fejű önfúró csavarral mechanikailag rögzítve

UV álló tartósan rugalmas PUR kitt éllezárás
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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

TR5c 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
változó installációs réteg közte direkt függesztővel rögzített monolit gk bordaváz
125 cm 1 rtg. normál gk lemez
- glett réteg
- festék réteg

TR5n szendvicspanel héjazat
10cm PIR hőszigetelő maggal rendelkező, festett, 08mm
 vastag horganyzott acél vértezetű szendvics tetőpanel,
 PIR hőszigetelő mag hővezetési tényező max. ʎ=0,026 W/mK
10cm 2mm falvastagságú hidegen hajlított tüzihorganyzott
 acél "Z" szelemen
12cm melegen hengerelt tüzihorganyzott acél "I" szelvény a
 rácsos tartó övszelvénye

Műszaki adatlap
Beépítési útmutatók
Teljesítmény nyilatkozat

CVP (motoros nyitható)

felülvilágító
termékinformációk:

VELUX CAD

VELUX LSF
Belső burkolat
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