
Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került
letöltésre.

A Pannon Épít!m"hely Kft. célkit"zése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményez!
energetikai beruházásokhoz, ehhez számos további információt találhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

Teljeskör" szolgáltatást nyújtunk társasházak és családi házak építése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése során. Megrendel!ink igénye
szerint vállaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotú
építését.

Célkit"zésünk, hogy Megrendel!ink részére - a modern kor igényeinek
megfelel! - korszer" épít!anyagokból energiatakarékos épületek
gazdaságos kivitelezését biztosítsuk, optimális esetben energiahatékonysági
tanácsaink alapján. Generálkivitelez!i tevékenységünk során a családi házak,
társasházak építése energiatakarékos épít!anyagok felhasználásával és
korszer" technológiák alkalmazásával történik.

A házépítés kalkulátor használatával online árkalkulációt készíthet a tervezett
családi ház vagy társasház becsült építési költségeire.

Komplex energetikai tanácsadással állunk vállalati, egyházi, önkormányzati és
magán ügyfeleink részére, melynek keretében részletes m"szaki felmérésen
alapuló energetikai koncepciót és energetikai tanúsítványt készítünk.

Munkánk során az üzemeltetés minden olyan területét vizsgáljuk, ami energia
megtakarítást eredményezhet: építészet, gépészet, villany, víz,
energiabeszerzés és az emberi tényez!. Energiatakarékosságot
eredményez! javaslataink esetében beruházási költség, éves megtakarítás és
megtérülés számítással támogatjuk az optimális tulajdonosi döntés
meghozatalát, így Ön valóban a legkedvez!bb energetikai beruházást
valósíthatja meg.

Energia kontroll rendszerünk megtakarítást biztosít az adatok
elemezhet!ségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.
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El#szó 
 

Az Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft. több, mint 130 éves jogel*dje a „Posnansky és 
Strelitz aszfalt, fedéllemez és kátrány vegyitermékgyár” volt, amely már 1930-ban gyártott a Kir. Jó-
zsef M0egyetem és a Budapest Székesf*város Anyagvizsgáló Intézete által min*sített szigetel* leme-
zeket: páncéllemezt, b*rlemezt és aszfaltszigetel* lemezt. A szigetel*lemezek el*ször kátrányból, 
majd bitumenb*l készültek.  

 
Az Isola AS céget 1940-ben alapították Norvégiában. A cég a 1982-ben vásárolta meg a 

Platon AS céget, amelynél 1968 óta Platon néven polietilén dombornyomott lemezeket gyártanak.  
 

Az Isola AS 1993-ban vásárolta meg Magyarország legrégebbi vízszigetel* anyag gyárát a Budapesti 
Fedéllemezgyárat, ahol 1868 óta megszakítás nélkül, folyamatosan gyártanak bitumenes szigetel*le-
mezeket. 
 

Mind a magyar, mind a norvég gyártó nemcsak a termék el*állításával, illetve azok beépíté-
sével foglalkozik intenzíven, hanem arra is törekszik, hogy széles kereskedelmi hálózatának kiépítésé-
vel a vev*kkel közvetlen kapcsolatba kerüljön és a felhasználókat maximálisan ki tudja szolgálni.  

Az értékesítési tapasztalatok alapján a belföldi és az export kereskedelmet, Magyarországon 
2001-t*l az Isodiker Kereskedelmi Kft. és partnerei folytatják az ISOLA A/S és az Isola Budapesti 
Fedéllemezgyár Kft termékekre vonatkozóan. 

 
A min*ségi gyártástechnológiáknak köszönhet*en a gyártók az oxidált bitumeneslemezekre 

5 év, a modifikált bitumeneslemezekre 15 év és a Platon lemezekre 30 év anyaggaranciát vállalnak, a 
garanciális feltételek betartása, a tervezési és alkalmazástechnikai útmutatók szerinti beépítés mellett. 

 
Az Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft. integrált környezetirányítási (ISO 14001) és min*-

ségirányítási (ISO 9001) rendszerrel biztosítja a termékei min*ségét és a környezet megóvását. 
 
A vizsgálóintézetek által min*sített termékekb*l a követelményeket kielégít* szerkezetek 

készíthet*k. A szerkezetek megfelel* kialakításához kíván segítséget nyújtani az Isola Budapesti Fe-
déllemezgyár Kft. és az Isodiker Kereskedelmi Kft. azzal, hogy a különböz* épületszerkezetek szige-
telésének tervezéséhez Tervezési Segédlet sorozatot ad ki.  

 
Jelen kiadvány egy sorozat tagja, mely a hasznosított lapostet*k Isola Duna 

bitumeneslemezekkel és Platon felületszivárgókkal készül# csapadékvíz-szigetelésének f*bb ter-
vezési elveit tartalmazza.  
  
A sorozat többi tagja: 

• Isola Duna bitumeneslemezek és Platon felületszivárgók a talajnedvesség elleni szigetelé-
sek tervezéséhez 

• Isola Duna bitumeneslemezek nemjárható lapostet*k csapadékvíz szigetelésére, 
 
Bízunk abban, hogy a Pintér & Laczkovits Épületszigetel* Szakmérnök Bt. (Horváthné Pintér Judit és 
dr. Laczkovits Zoltán) által készített Tervezési Segédletet mind az építtet*k, mind a tervez*k haszon-
nal forgatják. 

Molnár János 
igazgató 

Isodiker Kereskedelmi Kft. 

Molnár Gyula 
ügyvezet* igazgató 

Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft. 
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1. A hasznosított lapostet#k általános tervezési elvei 
 
A hasznosított lapostet*k a terasztet*k, a parkolótet*k és a zöldtet*k, melyekben a csapadékvíz-
szigetelés felett különböz* funkcióra alkalmas rétegek helyezkednek el. Jelen Tervezési Segédlet az 
Isola Duna bitumeneslemezekkel készített, hasznosított lapostet*k csapadékvíz-szigetelésével foglal-
kozik. Az egyhéjú melegtet*k készülhetnek egyenes, illetve fordított rétegrendi kialakítással. 
 
Az Isola Duna bitumeneslemezekb*l készül* csapadékvíz-szigetelésének tervezéséhez a tervez*nek 
ismernie kell  

• a tet*szigetelést, illetve a csapadékvíz-szigetelést ér* hatásokat, igénybevételeket,  
• a lapostet* szerkezetét, 
• az Isola Duna bitumeneslemezek, valamint a tet*szigetelés összes anyagának (pl. h*szige-

tel* és páratechnikai anyagok, kiegészít*- és segédanyagok) tulajdonságait, 
• a tet* tervezésére vonatkozó el*írásokat (h*- és páratechnikai méretezés, t0zvédelem, szél-

terhelés mértéke, stb.). 
A tervezéskor javasolt figyelembe venni az Épületszigetel*k és Tet*fed*k Magyarországi Szövetsége 
(ÉMSZ) által kiadott „Tet*szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei”-ben, valamint a „Zöldte-
t*k tervezési és kivitelezési irányelvei”-ben foglaltakat. 
 
1.1. A csapadékvíz-szigetelés lejtése, vízelvezetés 
 
Az Isola Duna bitumeneslemezekkel készül* csapadékvíz-szigetelés lejtése általános felületen a lehaj-
lások figyelembe vétele mellett legalább 2%, vápában legalább 1,5% legyen; táblás h*szigetel* 
anyagból készített aljzat esetén legalább 2,5%. Ha a tet* lejtése ezeket az értékeket nem éri el, akkor 
az különleges szerkezetnek min*sül és ennek megfelel* ellensúlyozó megoldást kell alkalmazni (pl. 
rétegszám, anyagvastagság, átlapolás növelése). 
 
A hasznosított lapostet*k többsíkú vízelvezetése (burkolaton, szivárgórétegben a vízszigetelés felüle-
tén, fordított rétegrend esetén a h*szigetelésen) miatt a vízelvezetés megengedett legnagyobb hossza 
12,0 m. A vízelvezet* szerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy azok kívülr*l, felülr*l mindig hozzáfér-
het*k legyenek és biztosítsák a többsíkú vízelvezetést. 
 
Az Isola Duna bitumeneslemezeket lejtésiránnyal párhuzamosan kell fektetni, a két réteget egymáson 
fél tekecsszélesség eltolással. Csak így biztosítható a folyamatos akadálymentes vízelvezetés. A lejtés-
re mer*leges fektetés esetén az átfedésnél a lemezvastagságokból adódó víztorlasz keletkezik és a 
pangó víz a szigetelés eltakart helyzete miatt a felületr*l nem képes elpárologni. 
 
1.2. A tet(szigetelés h(- és páratechnikai méretezése, ellen(rzése 
 
Az MSZ 04-140-2:1991 Épületek és épülethatároló szerkezetek h*technikai számításai. H*technikai 
méretezés. szabványban rögzített módon kell a tet*szerkezet h*- és páratechnikai méretezését, ellen-
*rzését elvégezni. Méretezéskor a tet*szigetelés feletti rétegeket is figyelembe kell venni a h*- és 
páratechnika, valamint a h*csillapítás számítása során.  
A legfeljebb ti = 24 oC vagy ji = 75% bels* légállapotú terek felett létesíthet* egyhéjú hasznosított 
lapostet* javasolt h*szigetel* anyagai a következ*k: 

• Egyenes rétegrend0 tet* esetén 
* expandált polisztirolhab (üvegfátyolbetétes bitumenes lemezzel kasírozva, vagy 

kasírozás nélkül) 
* parafa lemez, 
* habüveg lemez. 

• Fordított rétegrend0 tet* esetén extrudált polisztirolhab. 
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A tet*szerkezetben páradiffúzióból ered* páralecsapódás nem megengedett. A fordított rétegrend0 és 
a habüveg h*szigetelés0 egyenes rétegrend0 ún. kompakt tet*knél külön párazáró réteg beépítésére és 
a páranyomás-kiegyenlítésre nincs szükség. Egyéb h*szigetel* anyagú egyenes rétegrend0 tet*knél 
pontszer0 páraszell*z*k beépítése nem megengedett, a vízszintes irányú, vonalmenti  páranyomás-
kiegyenlítés csak 12 m tet*méretig biztosítható. 
 
1.3. A szélterhelés 
 
A hasznosított lapostet*k tet*szigetelésének szélterhelés elleni rögzítését a funkciónak megfelel* tö-
meg0 leterhel*rétegek biztosítják. Az Isola Duna kétréteg0 bitumeneslemez-szigetelés alsó rétegét 
csak foltonkénti lángolvasztásos ragasztással kell az aljzatszerkezethez rögzíteni.  
 
1.4. A csapadékvíz-szigetelésre ható igénybevételek 
 
Az ÉMSZ „Tet*szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei” szerint  

• A csapadékvíz-szigetelések mechanikai igénybevételi csoportjai  
* I. fokozott mechanikai igénybevételeknek kitett csapadékvíz-szigetelések (intenzív 

zöldtet*k, járm0forgalommal terhelt tet*k, terasztet*k), 
* II. mérsékelt mechanikai igénybevételnek kitett csapadékvíz-szigetelések (extenzív 

zöldtet*k). 
• A csapadékvíz-szigetelések h*terhelés igénybevételi csoportjai  

* B. mérsékelt h*terhelés0, „nehéz felületvédelemmel”, a használatot biztosító ré-
teggel rendelkez* csapadékvíz-szigetelések. 

 
Az Isola Duna bitumeneslemez csapadékvíz-szigetelések igénybevételi szintjei a következ*k: 

• mérsékelt igénybevétel II. B. 
• közepes igénybevétel I. B. 

 
A kétréteg0 Isola Duna bitumeneslemez csapadékvíz-szigetelések igénybevételi besorolásai 
 

Az Isola Duna Igénybevételi csoportok 

bitumeneslemezek II. B mérsékelt 
extenzív zöldtet# 

I.B közepes 
terasztet#, parkolótetó, intenzív zöldtet# 

A bitumen      fels* réteg Dunabit DunaSBS DunaSBS DunaSBS DunaSBS Dunahíd SBS 

                      alsó réteg Dunabit DunaOPT Dunabit DunaSBS DunaSBS - 

A hordozó      fels* réteg PV PV PV PV PV PV 

                      alsó réteg PV PV GG PV PV - 

Lemezvastagság      fels* 4 4 4 4 4 5 

 (mm)                     alsó 4 3 4 3 4 - 

 
Az adott igénybevételi csoportoknál szerepl* Isola Duna bitumeneslemez szigeteléseknél magasabb 
m0szaki követelmény0 lemezek is alkalmazhatók. Fokozott kockázati szint0 tet*szigetelés esetén egy 
csoporttal jobb teljesít*képesség0 szigetelést kell választani. 
Fokozott kockázati szint0 az a tet*szigetelés, melynél a meghibásodás esetén a javítási költség na-
gyobbrészt bontásból és annak helyreállításából áll. 
 
 
 



6 
Isola Duna bitumenes lemezek Platon felületszivárgók hasznosított tet*k csapadékvíz-szigeteléséhez 

 
 
2. A csapadékvíz-szigetelés és felületszivárgók anyagai 
 
2.1. Isola Duna bitumeneslemezek 
 

M/szaki tulajdonságok Isola 
Dunabit GG-4 

Dunahíd PV-5 

Épít*ipari M0szaki engedély A-114/1995 AKMI 2537/2001 
A bitumen fajtája oxidált SBS-sel modifikált 
Hordozóanyag 210 g/m2 üvegszövet 250 g/m2 poliészterfátyol 
Felületkezelés felül/alul finomhomok/polietilén fólia finomhomok/polipropilénfólia 
A lemez vastagsága (± 10 %) 4 mm 5 mm 
A lemez hosszúsága 10 m ± 1 % 10 m ± 1 % 
A lemez szélessége 1,0 m ± 1 % 
A tekercs súlya 44-48 kg 52-55 kg 
Szakítóer* hosszirányban 1130-1310 N 870-1100 N 
Szakítóer* keresztirányban 1100-1339 N 845-1026 N 
Szakadási nyúlás hosszirány. 3,0-3,5 % 35-38 % 
Szakadási nyúlás keresztirány 3,0-,5 % 35-38 % 
H*állóság 70-75 °C 105 - 110 °C 
Hideghajlíthatóság 0 - +5 °C -20  -  -25 °C 
Résnyomásállóság 0,1 MPa 0,2 MPa 
Beszakítóer*  92 – 95 N 
Páradiffúziós ellenállás 600◊106Pams/g 1000◊106Pams/g 
Páradiffúziós ellenállási szám 34000 40000 
 
 

M/szaki tulajdonságok Isola  
DunaOPT PV-3 

Isola  
DunaSBS PV-3 

Isola  
DunaSBS PV-4 

Épít*ipari M0szaki Engedély el*készületben A-203-1998 A-203-1998 
A bitumen fajtája SBS-sel modifikált 
Hordozóanyag 225 g/m2 poliészterfátyol 
Felületkezelés felül/alul finomhomok/polipropilénfólia 
A lemez vastagsága (± 10 %) 3,0 mm 4,0 mm 
A lemez hosszúsága 10 m ± 1 % 
A lemez szélessége 1,0 m ± 1 % 
A tekercs súlya 32-35 kg 32-35 kg 42-45 kg 
Szakítóer* hosszirányban 680-720 N 860-1152 N 
Szakítóer* keresztirányban 660-720 N 720-797 N 
Szakadási nyúlás hosszirány. 40-48 % 42-47 % 
Szakadási nyúlás keresztirány 40-48 % 45-56 % 
H*állóság 95-100 °C 105-110 °C 
Hideghajlíthatóság -10 - -15 °C -20 - -25 °C 
Résnyomásállóság 0,2 Mpa 
Beszakítóer* 60-68 N 60-64 N 65-74 N 
Zsugorodás 80 oC-on 0,25-0,30 % 0,25-0,35 % 
Páradiffúziós ellenállás 900◊106 Pams/g 
Páradiffúziós ellenállási szám 38000 36000 38000 
 
A táblázatok a mért értékeket tartalmazzák. 
 
2.2. Platon felületszivárgók 
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M/szaki tulajdonságok Platon DE 25 Platon TD 

Épít*ipari M0szaki Engedély A-810/94-3 El*készületben 
A felületszivárgók anyaga nagys0r0ség0 polietilén 
Szín fekete Világoskék 
Anyagvastagság  1,0 mm 0,5 mm 
Termékvastagság  25 mm 8,0 mm  
A felületszivárgó csatorna névleges keresztmetszete   

5 x 8 mm 
 

7 x 10 mm 
Hossz  (tábla) 2,22 m vagy 1,11 m (tekercs) 15, 0 ± 50 mm 
Szélesség  (tábla) 1,33 m (tekercs) 1,0 m vagy 2,0 m 
Felületi tömeg  0,95 kg/m2 0,62 kg/m2 
A sz0r*fátyol lyukmérete   200 mikron 
Felfekv* felület  40 % 
Húzószilárdság   min. 10 N/mm2 
Rugalmas nyúlás (%)  min. 10  
Rövid idej0 nyomószilárdság  
2 mm deformáció mellett  

  
400 kN/m2 

Deformáció hosszú idej0 terhelés alatt, 
50 kN/m2 terhelés mellett  

 
legfeljebb 4 mm 

 
max. 20 % 

Alkalmazási h*mérséklettartomány  -5 - +40 oC -50 - +80 oC 
H*tágulási együttható   0,13 mm/moC 
H*vezetési ellenállás  0,15 m2K/W 0,15 m2K/W 
Légtérfogat a lemez alatt legalább 17 lit./m2 5,3 lit./m2 
Átereszt* képesség 50 kPa-nál   min. 1,7 lit./m2 
Átereszt* képesség 200 kPa-nál   min. 0,17 lit./m2 
Vízmegtartó képesség legalább 6,1 lit./m2  
Vízszintes vízátfolyó képesség 
a fels* csatornában  

3 % lejtésnél 
2 % lejtésnél 

1,5 lit./sm 
1,2 lit./sm 

 

Vízszintes irányú vízátereszt* képesség a kiemelke-
dések alatt és között 

 
11,5 lit./sm 

 

Függ*leges vízátereszt*-képesség a réseknél 0,8 lit./sm  
A sz0r*fátyol átereszt* képessége 50 kPa nyomás 
mellett  

  
1,8 ◊ 10-5 m2/s 

A sz0r*fátyol átereszt* képessége 200 kPa nyomás 
mellett  

  
0,17 ◊ 10-5 m2/s 

  
Platon DE 25       Platon TD 
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3. Terasztet#k csapadékvíz-szigetelése 
 
3.1. Fogalom 
 
Terasztet( 

Gyalogos forgalomra, illetve emberi tartózkodásra szolgáló járható, egyhéjú lapostet*, mely-
ben a tet*szigetelés felett a használat módjának megfelel*, összefügg* burkolat van. 

 
 
3.2. Általános tervezési követelmények 
 
A terasztet* rétegfelépítését, az anyagok megválasztását a tet*re ható terhelések és a burkolat kialakí-
tása határozza meg. 
 
A terasztet* nagyobb rétegvastagsága miatt a teherhordó födém síkját célszer0 a bels* födémsíkhoz 
képest alacsonyabbra tervezni, hogy a terasz járószintje a hozzá kapcsolódó helyiség padlószintjénél 
alacsonyabb legyen. Hagyományos burkolat esetén a szintkülönbség (küszöbmagasság) célszer0en 15 
cm, szerelt teraszburkolat esetén ha a teraszajtó el*tt a csapóes*t felfogó vízgy0jt* vályú kerül beépí-
tésre a szintkülönbség lehet 6 cm. 
 
A tet*szigetelés és a burkolat között meg kell akadályozni azt az er*folytonos kapcsolatot, amely 
megsértheti a szigetelést, illetve megakadályozhatja a csapadékvíz elvezetését. A vízszigetelés feletti 
rétegek sem súlyuknál fogva, sem a statikus terhelésb*l ered*en a szigetel*anyagba nem nyomódhat-
nak bele, azt a legcsekélyebb mértékben sem károsíthatják.  
 
A terasztet*k csapadékvíz elleni szigetelésének lejtése 1,5 - 2 % közötti, míg a burkolat lejtése 0 - 1 % 
között kívánatos. Er*sebb burkolati lejtés már zavaró.  
 

• Szerelt burkolat esetén megengedett a 0 % lejtés, mivel a nagyelemes burkolat nyitott héza-
gain akadálytalanul átfolyik a csapadék. A szerelt burkolat aljzatát képez* éles szemcséj0 
zúzalékréteg csak mechanikai véd*réteg közbeiktatásával készíthet* közvetlenül egyenes ré-
tegrend0 tet*ben a csapadékvíz-szigetelésre, fordított rétegrend0 tet*ben sz0r*réteg közbeik-
tatásával a h*szigetelésre. 

 
• Hagyományos burkolat (fagyálló burkolólapok + ágyazó habarcs + sz0r*beton) lejtésének 

mértéke 0,5 - 1 %. A hagyományos burkolatot és aljzatát 3 x 3 m-enként osztóhézaggal kell 
dilatálni. Egyenes rétegrend esetén alátétzsámolyokra fektetett szerelt jelleg0 nagyelemes 
burkolat akkor alkalmazható, ha az Isola Duna csapadékvíz-szigetelés aljzata beton. 

 
A rétegrendben a Platon TD felületszivárgó egyrészt a burkolati rendszer teherelosztó rétege, másrészt 
biztosítja a burkolaton átszivárgó csapadékvíz elvezetését. 
 
A kétréteg0 Isola Duna bitumenes csapadékvíz elleni szigetelést a függ*leges szerkezetekre a burkola-
ti járósík felett legalább 20 cm-re kell felhajtani. A függ*leges szigetelést minden esetben burkolattal 
(mechanikai védelemmel) kell ellátni.  
 
A korláttartó rudazatok nem vezethetnek keresztül a szigetelésen, még a függ*leges lábazatszigetelé-
sen sem. A rudazatok csak a szigetelés feletti rétegekbe, illetve a teraszt határoló szerkezetekbe (pl. 
attikafal, homlokzati falsík) rögzíthet*k. 
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4. Parkolótet#k csapadékvíz-szigetelése  
 
4.1. Fogalom 
 
Parkolótet( 

Gépjárm0 forgalomra alkalmas egyhéjú lapostet*, melyben a tet*szigetelés felett a használat 
módjának megfelel*, méretezett, összefügg* burkolat van. 

 
 
4.2. Általános tervezési követelmények 
 
A parkolótet* rétegfelépítését, az anyagok megválasztását a tet*re ható, a parkoló járm0b*l adódó 
statikus és a járm0forgalomból adódó dinamikus terhelések, valamint a burkolat kialakítása határozza 
meg. 
 
A tet*szigetelés és a burkolat között meg kell akadályozni azt az er*folytonos kapcsolatot, amely 
megsértheti a szigetelést, illetve megakadályozhatja a csapadékvíz elvezetését. A vízszigetelés feletti 
rétegek sem súlyuknál fogva, sem a statikus és dinamikus terhelésb*l ered*en a szigetel*anyagba nem 
nyomódhatnak bele, azt a legcsekélyebb mértékben sem károsíthatják.  
 
A kétréteg0 Isola Duna bitumeneslemez szigetelést ajánlatos minden esetben szilárd aljzatra készíteni 

• lejtést adó betonra mind egyenes, mind fordított rétegrend0 tet*szigetelés esetén, vagy 
• habüveg h*szigetelésre egyenes rétegrend0, ún. kompakt tet*szigetelésként. 

 
A használatból ered* dinamikus terhelések miatt els*sorban a rugalmas, elasztikus tulajdonságokkal 
rendelkez* Isola DunaSBS bitumeneslemezek alkalmazása javasolt. 
 
Nagyforgalmú parkolótet*k esetén az Isola Duna bitumeneslemezek olajszennyez*désének védelmére 
a vízszigetelésre két réteg polietilén fóliát kell fektetni, rétegenként legalább 1 méteres átlapolással. 
 
A parkolótet*k csapadékvíz-szigetelésének lejtése 1,5 - 2 % közötti, míg a burkolat lejtése 0 - 1 % 
között lehet. Szerelt burkolat esetén megengedett a 0 % lejtés, mivel a kiselemes burkolat nyitott hé-
zagain akadálytalanul átfolyik a csapadékvíz. Monolit burkolati rendszer (pl. hézagmentes aszfaltbur-
kolat + vasalt aljzatbeton) esetén a lejtés mértéke 0,5 - 1 %. A monolit burkolati rendszert és aljzatát 
2,5 x 2,5 m-enként osztóhézaggal kell dilatálni.  
 
A rétegrendben a Platon TD felületszivárgó egyrészt a burkolati rendszer teherelosztó, illetve csúszta-
tó rétege, másrészt biztosítja a burkolaton átszivárgó csapadékvíz elvezetését. 
 
A kétréteg0 Isola Duna bitumenes csapadékvíz-szigetelést a függ*leges szerkezetekre a burkolati járó-
sík felett legalább 20 cm-re kell felhajtani. A függ*leges szigetelést minden esetben a járm0forgalom-
ra, a dinamikus terhelésre méretezett burkolattal, mint mechanikai védelemmel kell ellátni.  
 
A korláttartó rudazatok, illetve kerékfogó fémszerkezetek nem vezethetnek keresztül a szigetelésen (a 
függ*leges lábazatszigetelésen sem). A rudazatok, illetve a fémszerkezetek csak a szigetelés feletti 
rétegekbe, vagy a parkoló-tet*t határoló szerkezetekbe (pl. attikafal) rögzíthet*k. 
 
 



15 
Isola Duna bitumenes lemezek Platon felületszivárgók hasznosított tet*k csapadékvíz-szigeteléséhez 

 
 

 
 

 



16 
Isola Duna bitumenes lemezek Platon felületszivárgók hasznosított tet*k csapadékvíz-szigeteléséhez 

 
 

 

 
 



17 
Isola Duna bitumenes lemezek Platon felületszivárgók hasznosított tet*k csapadékvíz-szigeteléséhez 

 
5. Zöldtet#k csapadékvíz-szigetelése 
 
5.1. Fogalmak 
 
Zöldtet( 

Növényzettel telepített tet*, melyben az épületszerkezet, a tet*szigetelés rétegei és a kertészeti 
felépítmény szerves egységet alkotnak.  

Extenzív zöldtet( 
Vékony ültet*közeg0, szárazságt0r* növényekkel telepített, rendszeres kertészeti gondozást 
nem igényl*, jellemz*en nem öntözött zöldtet*.  

Intenzív zöldtet( 
Állandó kertészeti gondozást igényl* növényzettel telepített, öntözött tet*kert, melynek burko-
lattal ellátott és gyepesített felületei emberi tartózkodásra is alkalmasak. 

 
 
5.2. Általános tervezési követelmények 
 
A zöldtet* kertészeti kialakítását, a növényzet kiválasztását, a telepítés módját, az ültet*közeg, vala-
mint a szivárgóréteg megválasztását, továbbá a tet*szigetelést (társtervez*kkel együtt pl. statikus ter-
vez*, épületgépész tervez*) az erre hivatott szakemberekkel kell megterveztetni.   
 
A zöldtet*k tet*szigetelését a kertészeti felépítményb*l adódó nagyobb mechanikai és vegyi igénybe-
vétel miatt fokozott gondossággal kell tervezni. 
 
Az Isola Duna bitumenes lemezek nem gyökérállók, ezért a csapadékvíz-szigetelést külön gyökérzet 
elleni véd*réteggel kell megvédeni a gyökéráthatolással szemben.  
 
A gyökérzet elleni véd*réteg fás szárú növényeket nem tartalmazó extenzív zöldtet*ben legalább 0,4 
mm összvastagságú, nagy s0r0ség0 polietilén fólia. Intenzív és extenzív zöldtet*kben a gyökérzet 
elleni véd*réteg homogén helyszíni átlapolásokkal felületfolytonosított, legalább 0,8 mm vastag 
m0anyagfólia, pl. lágy pvc fólia. A lágy pvc fólia és a kétréteg0 Isola Duna bitumenes lemez csapa-
dékvíz-szigetelés közé a kémiai összeférhetetlenség miatt elválasztóréteget (pl. 200 g/m2 polipropilén 
filc) kell elhelyezni. A függ*leges szigetelés és az ültet*közeg között 50 cm széles kavicssávot kell 
kialakítani. A gyökérzet elleni véd*réteget a kavicssáv magasságáig kell felvezetni. 
 
A zöldtet*kbe a tet*szigetelés és az ültet*közeg közé szivárgó-, vízmegtartó réteg tervezése szüksé-
ges, mely a fölösleges vízmennyiséget (csapadékvíz, öntöz*víz) elvezeti, de a növényzet fejl*déséhez 
szükséges vízmennyiséget megtartja, illetve az ültet*közeget átszell*zteti. 
 
Szivárgó-, vízmegtartó rétegként a Platon DE 25 felületszivárgó javasolt, mely jelent*s vízmegtartó 
képessége miatt az extenzív zöldtet*kben el*nyösen alkalmazható. Perforációi révén biztosítja az 
ültet*közeg átszell*zését is. 
 
Az ültet*közeg és a szivárgó-, vízmegtartó réteg közé minden esetben nem korhadó m0anyagfátyol 
sz0r*réteget kell helyezni a finom szemcsék kimosódásának megakadályozására. 
 
A zöldtet*k kétréteg0 Isola Duna csapadékvíz-szigetelését a felmen* szerkezetekre a tet* járható felü-
lete feletti legalább 20 cm magasságig fel kell vezetni és rögzíteni, valamint mechanikai védelemmel 
ellátni. A függ*leges szigetelés mechanikai védelme az üzemszer0en nemjárható extenzív zöldtet*k 
esetében elmaradhat, de ebben az esetben a fels* réteg bitumeneslemez palazúzalékhintés0 lemez 
legyen  
pl. Duna OPT S PV-4,5; Duna SBS S PV-4,5; vagy APPDUO 5 S PV-TOP. 
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6. A kivitelezéssel kapcsolatos információk 
 
6.1. A vízszigetelések tervezési és kivitelezési el(írásai  
 
Kötelez* szabályozások 
 

• MSZ-04-800:1989 Épít*- és szerel*ipari szerkezetek általános el*írásai. (30/1994.(XI.8.) 
IKM r.:Vv.:SZ/8/1995.(SZ.K.8.) MSZH közl.2. sz. jegyzék. Az IKIM állásfoglalása szerint 
a szabvány továbbra is érvényes!) 

• MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Épít*ipari munkák általános biztonságtechnikai köve-
telményei (30/1994. (XI.8.IKM r.: Vv.: 43/1996. (IX. 4.) IKM r.) (32/1994.(XI.10.)IKM r.)  

• MSZ-04-140-2:1991   Épületek és épülethatároló szerkezetek h*technikai számításai. 
H*technikai méretezés. 

 
Ajánlott szabályozások 
 

• MSZ-04-803-8:1990      Épít*- és szerel*ipari épületszerkezetek. Vízszigetel* szerkezetek. 
• MI-04.52/1-74 Víz és pára elleni szigetelés. Tervezési irányelvek. 
• MSZ 15021/1-86 Építmények teherhordó szerkezeteinek er*tani tervezése. Magasépíté-

si szerkezetek terhei. 
• MI-04-134-87 Épületek csatornázása. 
• Tet*szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei, ÉMSZ, 1999. április. 
• Zöldtet*k tervezési és kivitelezési irányelvei, ÉMSZ, 1999. április. 

 
 
 

6.2. Szavatosság, garancia (jótállás) 
 
A szavatosság a szerz*dést hibásan teljesít* gyártó, szállító, törvényben, jogszabályban el*írt felel*s-
sége. 
Az Isola-Platon Kereskedelmi Kft. az általa szállított termékekre a következ* tárolási szavatosságot 
vállalja: 

• a Platon lemezekre és kiegészít* anyagaira 2 év, a tömít*masszára 1 év, amennyiben 
* a lemezeket csomagolásukban állítva, a kiegészít* anyagokat eredeti csomagolásukban 

tárolták, 
* a tárolás során a napfény károsító hatásától a termékeket megóvták, fedett helyen tárol-

ták, 
* a tárolási h*mérséklet: Platon DE 25 és Platon TD: -5 - +40 oC közötti. 

Az Isodiker Kereskedelmi Kft. által szállított termékekre a következ* tárolási szavatosságot vállalja: 
• az Isola bitumeneslemezekre 1 év, amennyiben  

* a bitumeneslemezeket csomagolásukban állítva tárolták és szállították, 
* a tárolás során a napfény károsító hatásától a termékeket megóvták, fedett helyen tárol-

ták, 
* a tárolási h*mérséklet alsó határa a lemezek hideghajlíthatósága feletti érték, fels* határa 

legfeljebb 30 oC; 
 
 
 
 



21 
Isola Duna bitumenes lemezek Platon felületszivárgók hasznosított tet*k csapadékvíz-szigeteléséhez 

 
A termékszavatosság az Isola bitumeneslemezekre és a Platon termékekre 5 év amennyiben a beépítés 
az alkalmazástechnikai útmutatókban és tervezési segédletekben közöltek szerint történt. 

 
A garancia (jótállás) a gyártónak, a szállítónak a termék hibátlanságáért megfelel* min*ségéért vállalt 
felel*ssége. A gyártó, illetve szállító garantálja, hogy termékei a garanciális (jótállási) id*tartamon 
belül anyagi tulajdonságaiknál fogva rendeltetésszer0 felhasználásra alkalmasak maradnak. 
 
Az Isola - Platon Kereskedelmi Kft. az általa szállított termékekre a következ* anyaggaranciát vállalja 
a jelen Tervezési Segédlet elvei szerint, a hasznosított lapostet*kben készül* csapadékvíz-
szigetelésekre és felületszivárgókra: 
 

• Platon DE 25 és TD felületszivárgókra    30 év 

Az Isola Kft. az általa szállított termékekre a következ* vízzárósági garanciát vállalja a jelen Tervezé-
si Segédlet elvei szerint, a hasznosított lapostet*kben készül* csapadékvíz-szigetelésekre és felület-
szivárgókra: 

 
• Isola Duna SBS modifikált bitumeneslemezekre    15 év, 

 
A garancia nem érvényesíthet* azokra a meghibásodásokra, amelyek szakszer0tlen tervezés, kivitele-
zés hibáiból, vagy az anyagokra gyakorolt rendeltetést*l eltér* káros hatásokból: er*szakos rongálá-
sok, meg nem engedett kémiai behatások, származnak. 
 
 
6.3. Csomagolás, szállítás 
 
A papírba csomagolt bitumeneslemez tekercseket raklapra állítva, zsugorfóliával fedett gy0jt*göngyö-
legben szállítják. A tekercsek, vagy raklapok egymásra nem rakhatók. A csomagolást a szigetelés 
helyszínén közvetlenül a felhasználás el*tt szabad felbontani. Szállítás közben és helyszíni tároláskor 
a tekercseket led*lés, leesés, károkozás ellen, valamint a sugárzó h*t*l védeni kell. 
 
 
6.4. Anyag-, munkaer(-szükséglet 
 
Az Isola Duna bitumeneslemez szigetelés anyagszükséglete a szigetelend* felület tagoltságától függ*-
en: 

• lemez:1,1 - 1,18 anyag m2/felület m2, 
• kell*sítés: 0,5 kg/m2. 

Platon DE 25 és TD lemezek anyagszükséglete a tervek alapján számítandó. 
 
A szigetelés elkészítéséhez az ajánlott létszám 4 f*, melyek közül legalább egy szigetel* szakmunkás. 
 
 
6.5. Az elkészült szigetelés ellen(rzése, min(sítése 
 
Az elkészült szigetelés felületén lyuk, repedés, folytonossági hiány nem megengedett. A szigetelésnek 
az aljzat teljes felületére egyenletesen, gy0r*dés mentesen kell felfeküdnie. A csomópontok szigetel*-
értéke egyezzen meg az általános felület szigetel*értékével. A min*ségellen*rzést minden esetben a 
szigetelés eltakarása el*tt el kell végezni. A feltárt hiányosságokat, hibákat azonnal ki kell javítani. Az 
ellen*rzés, illetve a szükséges javítások után a szigetelés munkaközi és végleges védelmér*l gondos-
kodni kell. 
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6.6. Karbantartás 
 
A hasznosított lapostet*k állapotát a tulajdonos, vagy üzemeltet* köteles rendszeresen figyelemmel 
kísérni és a szükséges felülvizsgálatokat elvégeztetni. A csapadékvíz-szigetelés eltakart szerkezet, így 
a használat során a szakszer0en kivitelezett szigetelés karbantartást nem igényel. Rendszeres karban-
tartási feladatot jelent azonban a vízelvezet* szerkezetek tisztítása, ellen*rzése, valamint az intenzív  
zöldtet*k kertészeti gondozása. 
 
Ez a Tervezési Segédlet azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson a tervez*knek és információ-
kat adjon az építtet*knek és kivitelez*knek az Isola as által gyártott és az Isodiker Kereskedelmi Kft. 
és az Isola - Platon Kereskedelmi Kft. által forgalmazott szigetel*anyagok szakszer0 kiválasztásához 
és felhasználásához. 
 
Az ismertetett szigetelési megoldások és rendszerek bármilyen épület, vagy építmény hatékony csapa-
dékvíz elleni védelmét képesek biztosítani a korszer0 bitumenes vízszigetel* lemezek felhasználásá-
val. A m0szaki megoldások az Isola as rendszerszemléletét tükrözik. 
 
Az Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft. hathatós közrem0ködésével az ÉMSZ által megfogalmazott, 
és szakmai elvárásoknak is megfelel* szigetelési elveket tartalmazó Tervezési Segédlet készült. 
 

 
 
 

KERESKEDELMI ÉS M2SZAKI INFORMÁCIÓ, SZAKTANÁCSADÁS: 
 
 

 
Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft. 
1201 Budapest, Helsinki út 63., Telefon: 284-4520, 283-1000, fax: 283-1004 
 
 
Isola Platon Kereskedelmi  divízió. 
1201 Budapest, Helsinki út 63., Telefon: 283-0896, 285-5935, tel./fax:283-0689 
 
 
Isodiker Kereskedelmi Kft. 
1201 Budapest, Helsinki út 63., Telefon: 2831001;  tel/fax: 283-1201, 283-4510  
 
 

 
M2SZAKI SZAKTANÁCSADÁS 

 
 

Pintér & Laczkovits Épületszigetel# Szakmérnök Bt. 
1139 Budapest, Béke tér 7. III. 19. Tel./fax: 339-1498 
 


