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Lakossági felhasználású TCR fénycsatorna fémlemez héjalású tetőben
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0-15o

10°

4 cm magas kettős tömített
vízvető álló korc sík szintvonalával

5o-os szöget bezárva

75/10 gomba, rovar és lángmntesített
csonka magasító stafni

fémlemez héjazat peremét takaró
profilra hajlított szegély lemez 20 cm-ként

süllyesztett önfúró csavarokkal rögzítve

direktfüggesztő

bordaprofil

keresztösszekötő

szegtömítő szalag

párazáró ragasztószalag elemcsatlakozásnál

víztiszta akril kupola esővető elem,
szerelőcsomag részét képezi

                   ZTL lámpa,
                   0K10, 0K14 fénycsatornához
                   egyaránt kompatibilis

TCR LAKOSSÁGI SÍK
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1
gipszkarton nyílás mérete: Ø 41cm

merev fényvisszaverő cső mérete: Ø 35cm

fedélszék nyílás mérete: Ø 43cm
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háromszögletűre szabott ellenlejtést biztosító aljzat deszka,
lejtés tető esésvonalával merőlegesen, min. 10%

          ZCE 0015 toktoldó, magasító
          elem szegély nélkül egymásra
          helyezhető max. 3db

6cm széles PIR hab hőszigetelő
sáv stafni közé szabva

0-45o-ig állítható könyök elem

          ZTB extra hőszigetelő elem

szarufa magasítóba besüllyesztett
toktoldót fogadó deszka aljzat

75/15 gomba, rovar és
lángmentesített szarufa kiváltó

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

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
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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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párafékező fólia szoknya

felületfolytonosító ragasztószalag

diffúzor

ZTB extra hőszigetelő elem

felületfolytonosító ragasztószalagfelületfolytonosító ragasztószalag
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Műszaki adatlap
Beépítési útmutatók
Teljesítmény nyilatkozat

TCR fénycsatorna
termékinformációk:

VELUX CAD

TCR merevcső csomag tartalma:
- 2db ZTR060 60cm merev cső
- 2db 0-45 fokos elfordulást biztosító könyök
- 1db lábazat
- 1db esővető kupola
- 1db párafékező fólia szoknya belső búra köré
- 1db diffuzor
- szerelőcsomagok
hosszméret:
Összeszerelve 1,70 m középvonalon mérve
+ toldó cső ZTR 124, ZTR 060
- maximum 600 cm ig toldható!
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