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GLL tetősíkablak beépítése sajtolt cserép héjazatú szaruzat feletti PIR
hőszigetelésű fa fedélszékben

27
10

35°

lécvázat fogadó facsomag

tetősíkablakot fogadó keretet hordó 75/12
gomba-, rova- és lángmentesített stafni
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5/5 gomba, rovar és lángmentesített deszka
keretet fogadó facsomag

25cm ctg. gomba, rovar és lángemntesített
borovi deszkából üzembe előregyártott "L"
keresztmetszetű tetősíkablakot fogadó keret

75/5 PIR hab kiegészítő hőszigetelő sáv
előre deszka fogadó keretbe beragasztva

5/5 gomba, rovar és lángmentesített
deszka aljzatot fogadó facsomag

VELUX BDX 2001
hőszigetelő keret

borovi bélletet hordó hordó
5/25 gomba rovar és
lángmentesített borovi léc

VELUX BDX 2001
hőszigetelő keret

VELUX pára-, vízelvezető csatorna,
(VELUX BDX csomag tartalmazza)

10/15 gomba rovar és
lángmentesített szarufa

10/15 gomba rovar és
lángmentesített látzó szarufa

borovi bélletet hordó hordó
5/25 gomba rovar és
lángmentesített borovi léc

borovi bélletet hordó hordó
5/25 gomba rovar és
lángmentesített borovi léc

párafékező fólia átütése mentén
elhelyezett szegtömítő szalag

borovi bélletet hordó hordó 5/25 gomba
rovar és lángmentesített borovi léc

keményfa pozícionáló ék

burkolatot közvetve hordó 5/12 gomba-,
rova- és lángmentesített palló

          VELUX BBX
          párafékező fólia

          rendszersaját és általános réteg-
          rendhez tartozó párazáró fólia
          átlapolásánál VELUX BBX 0000
          kétoldalas ragasztó szalag rendszer-
          tartozék

PIR hőszigetelést ellenlécel vonalmentén rögzítő és leszorító
380mm hosszú torx-os süllyesztett fejű önfúró rendszercsavar

burkolatot közvetve hordó 5/12 gomba-, rova- és
lángmentesített palló

szél és vízzáró alátéthéjazat szélének
megfogása tűzőkapoccsal, vázzáró módon

való lezárása teljes felületen öntapadó szalaggal

 cseréptámasz VELUX EDW
burkolókeret csomag része

VELUX EDW burkolókeret

burkoló lemezt megfogó férc szalag

tömítő szivacs VELUX EDW
burkolókeret csomag része

VELUX EDW burkolókeret

VELUX EDW burkolókeret

belső burkolatot hordó 5/12 pallót fogadó gomba-, rovar- és
lángmentesített 75/12 stafni kiváltó szelemen

         tömítő szivacs VELUX EDW
         burkolókeret csomag része

          rendszersaját és általános réteg-
          rendhez tartozó párazáró fólia
          átlapolásánál VELUX BBX
          kétoldalas ragasztó szalag rendszertartozék

TR5r

TR5r

C

szél és vízzáró
alátéthéjazat

teljes felületen
öntapadó szalaggal

tűzőkapocs

VELUX ZWC 2.
             lemez

A részlet
M 1:2,5

          VELUX pára-, vízelvezető csatorna,
          (VELUX BDX csomag tartalmazza)
          VELUX pára-, vízelvezető csatorna,
          (VELUX BDX csomag tartalmazza)

B részlet
M 1:2,5

korcolt aluminium lemez hélyazat esetén
VELUX ZWC csomag és PREFA

burkolókeret, egyéb (réz, titáncink)
esetben VELUX EDE vagy EKE burkolókeret

TR5r sajtolt cserép héjazatú PIR hőszigetelésű fa fedélszék
15cm sajtolt cserép héjazat
25cm 25/5cm gomba-, rovar- és lángmentesített cserépléc
5 cm  75/5cm gomba-, rovar- és lángmentesített ellenléc
1 rtg. páraáteresztő szél- és vízzáró alátéthéjazat
24 cm 24cm lépcsős ütközőhézagú PIR hab táblás hőszigetelés, ellenléceken
 keresztül borovi fenyő szaruzathoz vonal mentén leszorítva,
 hővezetési tényező max. ʎ=0,026 W/mK
1 rtg. légzáró és párafékező polietilén fólia, egymáshoz és szilikát
 szerkezetekhez ragasztósávval felületfolytonosítva Sd-érték > 500m
25cm gomba-, rovar- és lángmentesített horonyeresztékes gyalult első osztályú
 deszka burkolat fölülről szaruzatra rögzítve
15 cm 10/15cm gomba rovar és lángmentesített méretezett borovi szaruzat

Katalógus méretek;
szélesség (SZ) x hosszúság (H)
mm-ben megadva

TETŐSÍKABLAK
MÉRETKÓD

GLL
SZ  X  H

CK02     550 x 780
CK04     550 x 980
FK04     660 x 980
FK06     660 x 1180
FK08     660 x 1400
MK04     780 x 980
MK06     780 x 1180
MK08     780 x 1400
MK10     780 x 1600
PK06     940 x 1180
PK08     940 x 1400
SK06   1140 x 1180
SK08   1140 x 1400

fogadó keretre kihajtott rétegrendi
szél és vízzáró alátéthéjazat

C részlet
M 1:2,5

4

VELUX BFX páraáteresztő
vízzáró gallér alátéthéjazathoz kétoldali
öntapadó szalaggal felületfolytonosítva

Műszaki adatlap
Beépítési útmutatók

Teljesítmény nyilatkozat

GLL tetőksíkablak
termékinformációk:

VELUX CAD

Kirekesztés számítási útmutató
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