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Lakossági felhasználású CVP felülvilágító kis hajlású cserépfedésű tetőbe
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fémlemez héjazat peremét takaró profilra
hajlított szegély lemez 20 cm-ként süllyesztett
önfúró csavarokkal rögzítve

vápaszegélyét rögzítő férc szalag,
takaró profiltól függetlenül rögzítendő!

szegtömítő folyadék ellenléc
felső síkjára felhordva

cseréptámasz vápa elemhez forrasztva

75/10 gomba, rovar és lángmntesített csonka magasító stafni

teljes felületen alumínium bevonattal, hátoldalon
butyl tapadóréteggel ellátott falszegély

tokmagasítóra és cserepekre ragasztva

         ISD 1093 íves üvegű esővető

párakiszellőző rés

vízgát korccal ellátott
fémlemez vápaelem
sarkora lejtetve

tokmagasítón és felülvilágítón alátét héjazat
teljes felületű kontakt ragasztással rögzítendő!

CVP LAKOSSÁGI ÍVES
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tető kirekesztési méret=(SZ) x (H)

tok külső méret = katalógus méret + 180mm

katalógus méret  (SZ) x (H)
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burkolt szabad belméret = katalógus méret - 41mm 

111

m
in

. 1
5

20
m

in
. 3

5

m
in.2

Kétrétegű hőszigetelt üveg
73U üveg esetén Ug = 1,1 W/m2K,
73QV üveg esetén Ug = 1,0 W/m2K

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

120mm ktsz. 85/45mm hajlatrögzítő
fóliabádog, max. 20 cm süllyesztett fejű
önfúró csavarral mechanikailag rögzítve

fóliabádogot és vápadeszkát
fogadó 5/8 cm PURENIT sáv

fóliabádogot és cseréplécet
fogadó duplázott 10/8 cm PURENIT sáv

forrólevegős hegesztéssel felületfolytonosított
3 rtg.-ű thermoplasztikus poliuretán PES-flíz

vízhatlan alátéthéjazatba kialakított
galléros párakiszellőző rés

TR5b

TR5a cserepes lemez héjazatú kis (10o-os) hajlásszögű tető
08mm szórt bevonatú cserepes lemez héjazat
25cm 5/25 cserépléc
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

TR5b sajtolt hullámos cserép héjazatú kis (10o-os) hajlásszögű tető
14cm hullámos körülhornyolt cserép héjazat
25cm 5/25 cserépléc
1 rtg. páraáteresztő vízhatlan thermoplasztikus poliuretán, PES-flíz alátéthéjazat
 ellenlécek felett és között vezetve, ellenléc és alátét héjazat között
 szegtömítő folyadékkal feltöltve
8 cm  5/8 gomba rovar és lángmentesített ellenléc
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
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fémlemez kötény burkolat peremét lezáró
héjazattal egyező színű 1mm vtg. profilra hajlított

szegély lemez, max. 20 cm-ként süllyesztett
fejű önfúró csavarral mechanikailag rögzítve

UV álló tartósan rugalmas PUR kitt éllezárás
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Teljesítmény nyilatkozat
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