
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. József M.egyetem és a Budapest Székesf%város Anyagvizsgáló Intézete által 
min%sített szigetel% lemezeket: 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%lemezeket. 

Mind a magyar, mind a norvég gyártó nemcsak a termék el%állításával, illetve azok 
beépítésével foglalkozik intenzíven, hanem arra is törekszik, hogy széles kereskedelmi 
hálózatának kiépítésével a vev%kkel közvetlen kapcsolatba kerüljön és a felhasználókat 
maximálisan ki tudja szolgálni. Ennek érdekében alapították meg az Isola-Platon 
Kereskedelmi divíziót 2001-ben. Az értékesítési tapasztalatok alapján a belföldi és az export 
kereskedelmet további két ágra bontotta az anyavállalat, a belföldi kereskedelmet 2000-t%l 
az Isodiker Kereskedelmi Kft. végzi. 

 
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 Fedéllemezgyár Kft. és az Isodiker Kereskedelmi Kft. azzal, hogy a 
különböz% épületszerkezetek szigetelésének tervezéséhez Tervezési Segédlet sorozatot ad 
ki.  

Jelen kiadvány a sorozat egyik tagja, mely a nemjárható lapostet%k Isola Duna 

bitumeneslemezekkel készül% csapadékvíz-szigetelések tervezésének f%bb elveit 
tartalmazza.  
 
A sorozat többi tagja: 

• Isola Duna bitumeneslemezek és Platon felületszivárgók a talajnedvesség elleni 
szigetelések tervezéséhez 

• Isola Duna bitumeneslemezek és Platon felületszivárgók hasznosított 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 haszonnal forgatják. 

Molnár János 
igazgató 

Isodiker Kereskedelmi Kft. 

Molnár Gyula 
ügyvezet% igazgató 

Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft. 
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1. Lapostet%k csapadékvíz-szigetelése 

 
1.1. Alapfogalmak 
 

Lapostet& (alacsony hajlású tet&) 
A tet%szerkezet maximális lejtése 8 % (5o). 

Tet&szigetelés 
A teherhordó födémre kerül% mindazon rétegek összessége, mely az 
épületszerkezet és a bels% tér h%- és csapadékvíz-védelmét biztosítja. 

Csapadékvíz-szigetelés  
A tet%szigetelés szerkezeti rétege, amely az épületet a csapadéktól 
vízhatlanul megvédi. 

 
1.2. A tet&szigetelést, illetve a csapadékvíz-szigetelést ér& hatások 
 

A tet%szigeteléseket, illetve csapadékvíz-szigeteléseket a tet%ket ér% hatásokat 
figyelembe véve kell megtervezni: 

• h%hatások, h%mérsékletváltozások, 
• mechanikai hatások, 
• a teherhordó födém és a táblás h%szigetelés-aljzat mozgásai 
• szélterhelés, 
• egyéb hatások (biológiai, vegyi, stb.) 

 
1.3. A szigetelt lapostet& szerkezet 
 

Jelen Tervezési Segédlet az Isola Duna bitumeneslemezekkel készített, 
üzemszer.en nemjárható lapostet%k csapadékvíz-szigetelésével foglalkozik. A tet%k 
szerkezeti és rétegrendi kialakításuk szerint a következ%k: 
 

• egyhéjú melegtet%k 
* egyenes rétegrendi kialakítással, 
* fordított rétegrendi kialakítással; 

• kéthéjú hidegtet%k. 
 
1.4. A Tervezési Segédlet 
 

A Tervezési Segédlet az újonnan létesített csapadékvíz-szigetelésekkel, illetve 
meglév% csapadékvíz-szigetelések felújítási megoldásaival foglalkozik. 
 
A csapadékvíz-szigetelések kivitelezéséhez szükséges egyéb Isola termékek 
m.szaki paramétereit az Alkalmazástechnikai Útmutató tartalmazza:  
 

• páratechnikai rétegek anyagai 
* Isola Dunabit Al-4 párazáró bitumeneslemez, 
* Isola Dunabit GV-2 perforált g%znyomás-levezet% lemez, 

 
• kiegészít%-anyagok 

* bitumenes alapozó,  
* bitumenes ragasztó,  
* bitumenes kitt. 
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2. A csapadékvíz-szigetelés anyagai 

A táblázatok a mért értékeket tartalmazzák. 
 

2.1. Isola Dunabit bitumeneslemezek 

M1szaki tulajdonságok 
Isola 

Dunabit GV-3* 

Isola 

Dunabit GV-4* 

Isola 

Dunabit S GV-4,5 

Isola 

Dunabit GG-4 

Épít%ipari M.szaki Engedély A-114/1995 
A bitumen fajtája oxidált 

Hordozóanyag 70 g/m2 üvegfátyol 210 g/m2 
üvegszövet 

Felületkezelés felül/alul Finomhomok/polietilén fólia 
* finomhomok/200 g/m2 PPfilc palahintés/PE fólia finomhomok/ 

polietilén fólia 
A lemez vastagsága (± 10 %) 3,0 mm 4,0 mm 4,5 mm 4,0 mm 
A lemez hosszúsága 10 m ± 1 % 
A lemez szélessége 1,0 m ± 1 % 
A tekercs súlya 31-35 kg 42-47 kg 50-54 kg 43-47 kg 
Szakítóer% hosszirányban 480-575 N 410-582 N 401-571 N 1130-1310 N 
Szakítóer% keresztirányban 340-448 N 318-460 N 382-497 N 1100-1339 N 
Szakadási nyúlás hosszirány. 2,0-2,5 % 3,0-3,5 % 
Szakadási nyúlás keresztirány 2,0-2,5 % 3,0-3,5 % 
H%állóság 70-75 oC 
Hideghajlíthatóság 0 - +5 oC 
Résnyomásállóság 0,1 MPa 
Páradiffúziós ellenállás 500◊106 

Pam2s/g 
700◊106 Pam2s/g 

Páradiffúziós ellenállási szám 34000 
 
 
2.2. APP - TOP bitumeneslemezek 
 

M1szaki tulajdonságok 
APPDUO 5 S PV-TOP APPDUO 5 S GV-TOP 

Épít%ipari M.szaki Engedély  El%készületben  El%készületben 
A bitumen fajtája Plasztomerrel modifikált felül: Plasztomerrel modifikált 

alul:   oxidált 
A hordozóanyag 130-150 g/m2 poliészterfátyol  70 g/m2 üvegfátyol 
Felületkezelés felül/alul palahintés/polietilén fólia palahintés/polietilén fólia 
A lemez vastagsága 4,0 mm  4,0 
A lemez hosszúsága 7,5 m ± 1% 10 m ± 1% 
A lemez szélessége 1,0 m ± 1% 
A tekercs súlya 39-42 kg 48-52 kg 
Szakítóer% hosszirányban 600-690 N 
Szakítóer% keresztirányban 425-520 N 
Szakadási nyúlás hosszirány. 35-38 % 
Szakadási nyúlás 
keresztirány 

35-38 % 

H%állóság 
alul 

+ 120 OC + 120 OC 
+ 70-75 °C 

Hideghajlíthatóság 
alul 

-5 OC -5 OC 
0  - +5°C 

Résnyomásállóság 0,2 MPa 0,2 MPa 
Beszakító er% 65 - 74 N 65 - 74 N 
Páradiffúziós ellenállási szám 36000 
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2.3. Isola DunaOPT bitumeneslemezek 

M1szaki tulajdonságok 
Isola 

DunaOPT PV-3 

Isola 

Duna OPT S PV-4,5 

Isola 

DuoDunaOPT S PV-4,5 

Épít%ipari M.szaki Engedély el%készületben A-47-1999 

A bitumen fajtája SBS-sel modifikált felül: SBS-sel modifikált 
alul:   oxidált 

Hordozóanyag 225 g/m2 poliészterfátyol 

Felületkezelés felül/alul finomhomok/ 
polipropilén fólia palahintés/polipropilénfólia 

A lemez vastagsága (± 10 %) 3,0 mm 4,5 mm 
A lemez hosszúsága 10 m ± 1 % 7,5 m ± 1 % 
A lemez szélessége 1,0 m ± 1 % 1,0 m ± 1 % 
A tekercs súlya 34-36 kg 38-42 kg 
Szakítóer% hosszirányban 680-908 N 1026-1159 N 810-1201 N 
Szakítóer% keresztirányban 660-830 N 661-772 N 670-930 N 
Szakadási nyúlás hosszirány. 40-48 % 38-46 5 
Szakadási nyúlás 
keresztirány 

40-48 % 36-42 % 

H%állóság 
alul 

95-100 oC 100-105 oC ; 
 70-75 °C 

Hideghajlíthatóság 
alul 

-10 - -15 oC  -10 - -15 oC ; 
0 - +5 °C 

Résnyomásállóság 0,2 MPa 
Beszakítóer% 60-68 N 56-66 N 56-68 N 
Zsugorodás 80 oC-on 0,25-0,30 % 0,2-0,3 % 
Páradiffúziós ellenállás 900◊106 Pam2s/g 
Páradiffúziós ellenállási szám 38000 
 

2.4. Isola DunaSBS bitumeneslemezek 

M1szaki tulajdonságok 
Isola DunaSBS  

PV-3 

Isola DunaSBS  

PV-4 

Isola DunaSBS  

S PV-4,5 

Isola DuoDuna 

SBS S PV-4,5 

Épít%ipari M.szaki Engedély A-203-1998 A-114/1995 el%készületben 

A bitumen fajtája SBS-sel modifikált felül: SBS mod. 
alul: oxidált 

Hordozóanyag 225 g/m2 poliészterfátyol 
Felületkezelés felül/alul finomhomok/polipropilénfólia palahintés/polipropilénfólia 
A lemez vastagsága (± 10 %) 3,0 mm 4,0 mm 4,5 mm 
A lemez hosszúsága 10 m ± 1 % 7,5 m ± 1 % 
A lemez szélessége 1,0 m ± 1 % 1,0 m ± 1 % 
A tekercs súlya 31-35 kg 42-47 kg 38-42 kg 
Szakítóer% hosszirányban 860-1152 N 957-1201 N 920-1200 N 
Szakítóer% keresztirányban 720-875 N 738-817 N 705-780 N 
Szakadási nyúlás hosszirány. 42-47 % 42-50 % 42-48 % 
Szakadási nyúlás 
keresztirány 

45-56 % 44-52 % 

H%állóság 
alul 

105-110 oC 100-105 oC 105-110 oC ;  
70-75 °C  

Hideghajlíthatóság 
alul 

-20 - -25 oC -20 - -25 oC; 
  0 - +5 ° 

Résnyomásállóság 0,2 MPa 
Beszakítóer% 60-64 N 65-74 N 68-76 N 
Zsugorodás 80 oC-on 0,25-0,35 % 0,2-0,25 % 0,2-0,3 % 
Páradiffúziós ellenállás 900◊106 Pam2s/g 
Páradiffúziós ellenállási szám 36000 38000 
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2.5. Egyréteg+ csapadékvíz-szigetelésre alkalmas Isola bitumeneslemezek 
 

M1szaki tulajdonságok ISOLA DUNATEKK ISOLA TOPTEKK 

DUO 

ISOLA 

TOPTEKK filc  

Épít%ipari M.szaki Engedély A-47-1999 A-47-1999 A-196-1999 

A bitumen fajtája SBS-sel modifikált felül: SBS-sel mod. 
alul:SBS mod. és 
oxid. 

SBS-sel modifikált 

Hordozóanyag 250 g/m2 
poliészterfátyol  

250 g/m2 poliészterfátyol 

Felületkezelés felül/alul francia pala/polipropilén fólia f.pala / 200 g/m2PPfilc 
A lemez vastagsága (± 10 %) 4,5 mm 5,0 mm 
A lemez hosszúsága 10 m (+2%, -0%) 7,5 m (+2%, -0%) 7,5 m ± 1 % 
A lemez szélessége 1,0 m ± 1 % 
A tekercs súlya 53-56 kg 42-45 kg 
Szakítóer% hosszirányban 870-980 N 840-985 N 950-1251 N 
Szakítóer% keresztirányban 800-840 N 800-833 N 800-964 N 
Szakadási nyúlás hosszirány. 35-48 % 35-48 % 35-48 % 
Szakadási nyúlás 
keresztirány 

35-48 % 35-48 % 35-51 % 

H%állóság 
alul 

105-110 oC 105-110 oC 
70-75°C  

105-110 oC 

Hideghajlíthatóság 
alul 

-20 - -25 oC -20 - -25 oC 
0 -  + 5 °C 

-20 - -25 oC 

Résnyomásállóság 0,2 MPa 
Beszakítóer% 92-95 N 87-90 N 92-95 N 
Zsugorodás 80 oC-on 0,15-0,25 % 0,3-0,25 % 
Páradiffúziós ellenállás 1000◊106 Pam2s/g 
Páradiffúziós ellenállási szám 40 000 
 
 
3. Általános tervezési elvek 

 
Az Isola bitumeneslemez csapadékvíz-szigetelések tervezéséhez a tervez%nek ismernie kell  

• a tet%szigetelést, illetve a csapadékvíz-szigetelést ér% hatásokat, 
igénybevételeket, 

• a lapostet% szerkezetét, 
• az Isola bitumeneslemezek tulajdonságait, 
• a tet%szigetelés összes anyagának (pl. h%szigetel% és páratechnikai anyagok, 

kiegészít%- és segédanyagok) tulajdonságait, 
• a tet% tervezésére vonatkozó el%írásokat (h%- és páratechnikai méretezés, 

t.zvédelem, szélterhelés 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 
foglaltakat. 
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3.1. A csapadékvíz-szigetelés lejtése, vízelvezetés 
 
Az Isola bitumeneslemezekkel készül% csapadékvíz-szigetelés lejtése általános 
felületen a lehajlások figyelembe vétele mellett legalább 2% legyen. Táblás 
h%szigetel% anyagból készített aljzat esetén legalább 2,5%, míg deszkaaljzatnál 
legalább 4% legyen. 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 vízelvezetés megengedett legnagyobb hossza táblás h%szigetelés aljzat esetén legfeljebb 
10 m, betonaljzat esetén legfeljebb 15 m. A vízelvezet% szerkezetek a tet% mélypontjába 
kerüljenek. A tet%összefolyók a felépítményekt%l legalább 1,0 m-re legyenek. Pillér mellé 
tet%összefolyót tervezni tilos. A tet%összefolyók száma táblás h%szigetelés aljzat esetén 
legfeljebb1 db/200 m2, betonaljzat esetén 1 db/300 m2, de tet%nként legalább 2 db. 
 
3.2. 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. 
 

• A legfeljebb ti = 24 oC vagy ji = 75% bels% légállapotú terek felett létesíthet% 
egyhéjú tet%, melynek javasolt h%szigetel% anyagai a következ%k: 

* Egyenes rétegrend. tet% esetén 
fi lépésálló k%zetgyapot lemez, 
fi expandált polisztirolhab (üvegfátyol-betétes bitumeneslemezzel 

kasírozva, vagy kasírozás nélkül) 
fi poliuretánhab, 
fi parafa lemez, 
fi habüveg lemez. 

* Fordított rétegrend. tet% esetén 
fi extrudált polisztirolhab. 

 
• Kéthéjú hidegtet% fels% héja (beton vagy deszkázat) a csapadékvíz-szigetelés 

aljzata. A födémen (alsó héj) h%szigetel% anyagként k%zet- vagy üveggyapot filc 
vagy lemez alkalmazható. A légréteg gravitációs vagy gépi úton átszell%ztetett. 

 
3.2.1. H%technikai méretezés 
 

Az épület egészére vonatkozó átlagos h%átbocsátási tényez% ismeretében kell 
meghatározni a tet%szerkezet h%átbocsátási tényez%jét. A h%szigetel%anyag 
minimális vastagságát a tet%szerkezet állagvédelmi követelménye határozza meg. 
Energetikai szempontból el%ny a minimális vastagságnál nagyobb vastagságú 
h%szigetelés beépítése a h%veszteség csökkentése érdekében.  

 
3.2.2. Páratechnikai méretezés 
 

A tet%szerkezetben páradiffúzióból ered% páralecsapódás nem megengedett. A 
páratechnikai méretezésnél, ellen%rzésnél a következ%ket kell figyelembe venni: 

• bels% légállapot-jellemz%k (h%mérséklet, relatív páratartalom), 
• a födém anyaga (vasbeton vagy trapézlemez), 
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• a h%szigetelés páradiffúziós ellenállása (zárt cellaszerkezet - polisztirolhab 

poliuretánhab, habüveg, nyitott pórus/szálszerkezet - parafa, k%zetgyapot)  
• a h%szigetelés páranyomás-kiegyenlít%, g%znyomás levezet% képessége, 

kiszell%ztethet%sége, 
 

A páratechnikai méretezés határozza meg, hogy a h%szigetelés alatt szükséges-e 
párafékez%/párazáró réteg beépítése, valamint szükséges-e bármely réteg 
vonalmenti vagy pontszer. kiszell%ztetése. 

 
3.3. A szélterhelés 
 
A tet%szigeteléseket a szélszívás ellen rögzíteni kell. A fellép% szélteher mértékét az MSZ 
15021 Építmények teherhordó szerkezeteinek er%tani tervezése szabvány alapján kell 
meghatározni.  
 
A rögzítésnél figyelembe kell venni az épület földrajzi elhelyezkedését, a tet% magassági 
szintjét, az épület alaki tényez%jét. A rögzítés a tet% középs%, széls% és sarokmez%jében 
egymástól eltér% mérték..  A szélszívás elleni rögzítés lehet ragasztásos, leterheléses vagy 
mechanikai rögzítés.  
 
3.4. T+zvédelem 
 
A tet%födémek h%- és csapadékvíz-szigeteléseire vonatkozó t.zvédelmi követelményeket az 
MSZ 595-3:1986 „Építmények t.zvédelme. Épületszerkezetek t.zállósági követelményei.” 
szabvány 1.5.3.pontja tartalmazza. 
 
A szabvány 1. Táblázatának 10. sorában szerepl% térelhatároló elemeket is tartalmazó 
födémszerkezeteken  

• az I.-II. t.zállósági fokozatú építmények esetében a h%szigetelés csak „nem 
éghet%” anyagú lehet, a tet%szigetelési rendszer pedig legalább „mérsékelt 
t.zterjedés.” kell legyen; 

• a III.-V. t.zállósági fokozatú építmények esetében az Isola bitumeneslemez 
csapadékvíz-szigetelések korlátozás nélkül alkalmazhatók. 

 
3.5. A csapadékvíz-szigetlésre ható igénybevételek 
 
Az ÉMSZ „Tet%szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei” szerint  
 

• A csapadékvíz-szigetelések mechanikai igénybevételi csoportjai 
 

* I. fokozott mechanikai igénybevételeknek kitett csapadékvíz-szigetelések 
(szerkezetmozgások, szerel%-karbantartó tevékenység, er%s meteorológiai 
igénybevételek, jelent%s szélterhelés); 

 
* II. mérsékelt mechanikai igénybevételnek kitett csapadékvíz-szigetelések. 

 
• A csapadékvíz-szigetelések h%terhelés igénybevételi csoportjai 
 

* A. fokozott h%terhelés., nehéz felületvédelem nélküli csapadékvíz-
szigetelés, 

* B. mérsékelt h%terhelés., nehéz felületvédelemmel rendelkez% 
csapadékvíz-szigetelés (pl. nemjárható fordított rétegrend. tet%). 
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Az Isola bitumeneslemez csapadékvíz-szigetelések igénybevételi szintjei a következ%k 

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

 
 
 
Kétréteg. Isola Duna bitumeneslemez csapadékvíz-szigetelések igénybevételi 
besorolásai 
 

Az Isola Duna 
Igénybevételi csoportok 

bitumeneslemezek II. B. 

mérsékelt 

II. A. 

közepes 

I. A. 

fokozott 

Szigetelés fels% rtg Dunabit DuoDunaOP
T 

APP – 
TOP 

DunaOPT DunaSBS DunaSBS 

               alsó réteg Dunabit Dunabit Dunabit DunaOPT DunaOPT DunaSBS 

Hordozó fels% réteg GV PV PV PV PV PV 

               alsó réteg GV GG GV PV PV PV PV 

4 4,5 4 4,5 4,5 4,5 Lemezvastag-   fels% 

ság (mm)         alsó 3 4 3 4 4 3 3 3 4 
 
A fels% réteg bitumeneslemez kéthéjú és egyenes rétegrend. tet% esetén minden esetben 
palazúzalék hintés. (S), fordított rétegrend esetén a tervez% dönti el a palazúzalék-hintés 
szükségességét. Az adott igénybevételi csoportoknál szerepl% Isola Duna bitumeneslemez 
szigeteléseknél magasabb m.szaki követelmény. lemezek is alkalmazhatók. Ezek 
beépítését például a kivitelezési id%járási feltételek indokolhatják. 
 
4. Az újonnan készül% csapadékvíz-szigetelések 
 
4.1. A II. B. mérsékelt igénybevételnek megfelel& Isola bitumeneslemez 
szigetelések 
 

Szerkezet Rétegrend A szigetelés aljzata Rétegszám 
Isola bitumeneslemez 

szigetelés 

Dunabit GV-4 
Dunabit GV-3 
Dunabit GV-4 
Dunabit GV-4 
Duna SBS PV-3* 
Duna SBS PV-4* 

 
Egyhéjú 

 
Fordított 

 
Merev (vasbeton, beton) 

 
2 

DunaOPT PV-3* 
DunaOPT PV-3* 
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* Kivitelezési id%járási körülmények indokolják a használatát. 

 
4.2. A II. A. közepes igénybevételnek megfelel& Isola bitumeneslemez 
szigetelések 

 

Szerkezet Rétegrend A szigetelés aljzata Rétegszám 
Isola bitumeneslemez 

szigetelés 

DuoDunaOPT S PV-4,5 
Dunabit GV-3 
DuoDunaOPT S PV-4,5 
Dunabit GV-4 
APPDUO 5 S PV-TOP 
Dunabit PV-4 
DunaOPT S PV-4,5 
DunaOPT PV-3 

Merev födémen lév% 
h%szigetelés: 

Expandált polisztirolhab 
Lépésálló k%zetgyapot 

Parafa 
Habüveg 

Poliuretánhab 
 

2 

DunaSBS S PV-4,5 
DunaOPT PV-3 
Isola TOPTEKK DUO 
Toptekk SBS  filc 

Egyhéjú Egyenes 

Expandált polisztirolhab 
Lépésálló k%zetgyapot 

Poliuretánhab 
1 

Isola DUNATEKK 
DuoDunaOPT S PV-4,5 
Dunabit GV-3 
DuoDunaOPT S PV-4,5 
Dunabit GV-4 2 
APPDUO 5 S PV-TOP 
Dunabit GV-4 

 
Kéthéjú Egyenes  

Merev vasbeton héj 

1 ISOLA TOPTEKK DUO 
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4.3. Az I. A. fokozott igénybevételnek megfelel& Isola bitumeneslemez 
szigetelések 

 

Szerkezet Rétegrend A szigetelés aljzata Rétegszá
m 

Isola bitumeneslemez 

szigetelés 

Isola Duna OPT S PV-4,5 
Isola Duna OPT PV-3 
Isola Duna SBS S PV-4,5 
Isola Duna OPT PV-3 
Isola Duna SBS S PV-4,5 
Isola Duna SBS PV-3 

2 

Isola Duna SBS S PV-4,5 
Isola Duna SBS PV-4 
Isola Toptekk DUO  
Isola DUNATEKK 

 
Egyhéjú 

 
Egyenes 

 
Mozgásra hajlamos 
nagy- 
elemes vasbeton, vagy 
könny.szerkezetes 
födé- 
men lév% h%szigetelés: 
 

Expandált polisztirolhab 
Lépésálló k%zetgyapot 
Poliuretánhab 
Parafa 
Habüveg 

1 Isola Toptekk filc 

Isola DUNATEKK Kéthéjú  Mozgásra hajlamos 
deszkázat 1 Isola Toptekk filc 
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5. Részletképzések 

 
5.1. Hajlatkialakítás 
 
A hajlatokban a függ%leges szigetelést minden esetben külön darabból kell készíteni. A 
függ%leges és vízszintes szigetelés kapcsolatát kétréteg. szigetelés esetén lehet%ség 
szerint ollós csatlakozással kell kialakítani. 
 
A ragasztással rögzített bitumeneslemez szigeteléseknél a hajlatban 1:3 arányú (pl. 5 x 15 
cm) hajlatéket kell elhelyezni. A hajlaték készülhet bitumeneslemez kasírozású expandált 
polisztirolhabból, k%zetgyapotból, illetve betonból. 
 
Fordított rétegrend. tet% esetén a kétréteg. csapadékvíz-szigetelést a hajlatban nem kell 
mechanikai rögzítéssel ellátni. (1., 2., 3., 4.) 
 

 
Egyenes rétegrend. tet% esetén a kétréteg. csapadékvíz-szigetelést a hajlatban mechanikai 
rögzítéssel kell ellátni. Amennyiben az alsó bitumeneslemez üvegfátyol (GV) 
hordozóanyagú, akkor mind a két réteget együttesen kell lerögzíteni (5.). Ha az alsó réteg 
bitumeneslemez >200 g/m2 poliészterfáyol (PV) vagy üvegszövet (GG) hordozóanyagú, 
akkor elegend% az alsó réteget mechanikailag rögzíteni (6.). 
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Egyréteg. szigetelések hajlatmenti mechanikai rögzítése esetén a ISOLA DUNATEKK 
lemez kivételével (8) hajlaték alkalmazására szükség van (7). A Toptekk SBS S PV-5 filc 
szigetelés. tet% függ%leges szigetelését kétréteg. DunaSBS bitumeneslemezb%l kell 
készíteni, vagy a hajlatékre DunaSBS PV-4 sávot kell fektetni a csapadékvíz-szigetelés alá. 

 
5.2. A csapadékvíz-szigetelés függ&leges része 
 
A csapadékvíz-szigetelést falakra, tet%felépítményekre, kéményekre, felülvilágítók 
lábazatára a tet% járható síkja feletti (fordított rétegrend. tet% esetén a leterhel% réteg fels% 
síkja) legalább 20 cm magasságig teljes érték.en fel kell vezetni. Amennyiben a födém 
lehajlása, mozgása (pl. könny.szerkezetes födém) miatt a függ%leges és vízszintes 
szerkezet csatlakozása nem sarokmerev, akkor az együttdolgozást a födémhez rögzített 
vendégfal építésével kell megoldani. 
 
A függ%leges felületre kerül% lemezeket a lecsúszás megakadályozására rögzíteni kell. A 
mechanikai rögzítések a lemezek fels% széle közelében, egymástól legfeljebb 20 cm-re 
legyenek. A szigetelés fels% végz%dését vízhatlanságot biztosító módon kell lezárni. 
 
Az üvegfátyol (GV) hordozóanyagú bitumeneslemezek a mechanikai rögzítésre nem 
alkalmasak, ezért függ%leges szigetelésként csak üvegszövet (GG), vagy >200 g/m2 
poliészterfátyol (PV) hordozóanyagú bitumeneslemez alkalmazható. 
 



18 
Isola Duna bitumeneslemezek nemjárható lapostet%k csapadékvíz-szigetelésére 

 
 

5.3. Attikafalak szigetelése 
 
Az attikafal szigetelését a tet% fels% síkjától mért 20 cm magasságig a vízszintes 
szigeteléssel megegyez% rétegvastagságban kell szigetelni. Az attikafal vízszintes 
szigetelését kétvízorros fallefedéssel vagy szegélyprofillal kell lezárni.  
 
Az attikafal szigetelésének módjai a magasság függvényében 
 

• Az attikafal 20 cm-nél alacsonyabb. 
* A csapadékvíz-szigetelést teljes érték.en fel kell vezetni az attikafalra a 

homlokzati fal küls% síkjáig. 
 

• Az attikafal 50 cm-nél alacsonyabb. 
* A csapadékvíz-szigetelés teljes érték.en felvezethet% az attikafalra a 

homlokzati fal küls% síkjáig. Ebben az esetben a kétréteg. bitumeneslemez 
szigetelés alsó rétegét a tet%sík felett 20 cm magasságban mechanikai 
rögzítéssel kell rögzíteni az attikafal függ%leges szakaszához. A fels% réteg 
zárólemezt pedig fel kell vezetni az attikára a homlokzati fal küls% síkjáig.  

 
 
* A kétréteg. csapadékvíz-szigetelést teljes érték.en csak a 20 cm 

magasságig lehet felvezetni, az alsó réteget mechanikailag rögzíteni, a 
fels% réteg zárólemezt egy rétegben kell felvezetni az attikafal teljes 
magasságában a fal tetején a homlokzati fal küls% síkjáig. 

 
• Az attikafal 50 cm-nél magasabb. 

* Az attikafal függ%leges szigetelését falszegélyként lehet kezelni és a fal 
vízszintes szigetelését külön kell elkészíteni. 
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5.4. Tet&kiegészít& szerkezetek szigetelése 
 
A tet%kiegészít% szerkezeteket (összefolyók, páraszell%z%k, csatornaszell%z%k, stb., 
valamint a rúd- és cs%átvezetéseket vízhatlan szegélyezéssel kell a csapadékvíz-
szigeteléshez csatlakoztatni.  
 
A szegélyezés magassága legalább 20 cm legyen. 
 
A szegélyezés készíthet% a szigetelés anyagából, egy vagy két részb%l álló helyszíni 
gallérozással, gyári gallérozással vagy szorítóperemes szerelvénnyel.  
 
Ha a kiegészít% szerkezethez vízhatlanul hegeszthet% a bitumeneslemez, akkor azokat a két 
réteg lemez közé, vagy az egyréteg. bitumeneslemez szigetelés alá kell beépíteni. 
 

 
 

 
5.5. Mozgási hézagok 
 
A mozgási hézag szigetelését a várható mozgáskülönbségek ismeretében kell kialakítani. 
 
A mozgási hézagot a tet%síkból lehet%ség szerint térdfalak beépítésével ki kell emelni.  
 
Amennyiben síkban fekv% dilatációt kell kialakítani, a mozgási hézagot és annak környezetét 
legalább 10 cm magas h%szigetel%anyagból képzett kétoldali ékelemmel kell kiemelni. Az 
ékelemek közé a hézag lezárására rugalmas betétanyagot (pl. k%zetgyapotot) kell 
elhelyezni. A hézag feletti szakaszon leragasztás nélküli vértez%sáv beépítése javasolt. 
 
A mozgási hézagot a hézagtengelyre mer%leges, valamint a hézaggal párhuzamos 
mozgások felvételére alkalmas DunaSBS bitumeneslemezzel ajánlatos szigetelni.  
 
A mozgási hézagon a csapadékvíz átvezetése nem megengedett! 
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5.6. Csatlakozás épületbádogos szerkezetekhez 
 
A bitumeneslemez csapadékvíz-szigeteléshez kapcsolódó épületbádogos szerkezetek 
horgany, titáncink, vörösréz vagy alumínium lemezb%l készülhetnek. 
 
Az épületbádogos szerkezetekhez való csatlakozásnál biztosítani kell, hogy a 
bitumeneslemez csapadékvíz-szigetelés rétegenként legalább 10 cm széles sávban takarjon 
a szegélyre. A bitumeneslemezek leragasztása el%tt a szegélyre bitumenes alapozóréteget 
kell felhordani. 
 
Amennyiben a bitumeneslemez csapadékvíz-szigetelésben a fémszerkezetek csatlakozása 
mentén elkerülhetetlen nyírómozgások lépnek fel, úgy a csapadékvíz-szigetelés alatt 
legalább 25 cm széles, leragasztás nélküli poliészterfátyol hordozóanyagú bitumeneslemez 
„áthidaló” sávot kell közbeiktatni, mely a mozgáskülönbségb%l adódó mechanikai 
igénybevételt károsodás nélkül elviseli. 
 

 
 
 
6.  Tet%szigetelések felújítása  

 
 
A tet%szigetelések felújításakor a meghibásodás okának ismeretében a meglév% 
csapadékvíz-szigetelés, illetve a tet%szigetelés állagának alapján kell a felújítási 
módot meghatározni. A felújítás módja a diagnosztikai megállapításoktól függ%en 
eltér% lehet: 

• megfelel% aljzat esetén a meglév% bitumeneslemez szigetelésre új 
csapadékvíz-szigetelés beépítése (6.1.), 

• az avult vízszigetelés részleges vagy teljes elbontása, a nedves 
tet%szerkezet kiszáradásának biztosítása, új csapadékvíz-szigetelés 
beépítése (6.2.), 

• az avult vízszigetelés részleges vagy teljes elbontása, a vizes tet%szerkezet 
kiszáradásának biztosítása, h%szigetel%-páratechnikai réteg és új 
csapadékvíz-szigetelés beépítése (6.3.), 
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• a teljes tet%szigetelés bontásra kerül és új tet%szigetelés készül a 4. fejezet 

szerint. 
A tet%diagnosztikai során felül kell vizsgálni és szükség esetén változtatni kell a 
lejtéseket, átépíteni a szegélyezéseket, a vízelvezet% szerkezeteket, az egymáshoz 
túl közel lév% cs%átvezetéseket, a tet%áttöréseket lehet%ség szerint közös 
felépítménybe kell foglalni, h%- és páratechnikai számítással meg kell határozni a 
tet%szerkezet megfelel%ségét, illetve statikai ellen%rzést kell végezni az új rétegek 
esetleges többletterhelése miatt. 
A tet%felújításokat a diagnosztika alapján minden esetben meg kell tervezni úgy, 
hogy a felújítás szüntesse meg a tet%szigetelés meghibásodásának okát. 
 
6.1. Új Isola Duna bitumeneslemez csapadékvíz-szigetelés készítése az 

elöregedett meglév& bitumeneslemez csapadékvíz-szigetelésre (ha a 
tet&szigetelés páratechnikai szempontból megfelel) 

 
6.1.1. A meglév% szigetelés az új kétréteg. csapadékvíz-szigetelés alsó rétege 
 

Amennyiben a meglév% oxidált bitumeneslemez szigetelés a felület-
el%készítés (kavicslekaparás, kell%sítés) és az esetleges foltszer. javítások 
után az új kétréteg. bitumeneslemez szigetelés alsó rétegeként megfelel, 
akkor új fels% rétegként: 

• merev, mozgásra nem hajlamos tet%szerkezet esetén DuoDunaOPT 
S PV-4,5, míg 

• mozgásra hajlamos tet%szerkezet esetén DuoDunaSBS S PV-4,5 
bitumeneslemezek alkalmazhatók. 
 
Meglév% plasztomerrel modifikált bitumeneslemez szigetelés esetén APP-
TOP bitumeneslemezt, meglév% SBS-sel modifikált bitumeneslemez 
szigetelés esetén pedig DunaSBS S PV-4,5 bitumeneslemez új fels% réteg 
beépítése javasolt.  

 
6.1.2. A meglév% szigetelés az új csapadékvíz-szigetelés rétegeként nem vehet% 
figyelembe  
 

Felület-el%készítés után új csapadékvíz-szigetelésként alkalmazható 
• egyréteg. szigetelés: ISOLA TOPTEKK DUO bitumeneslemez teljes 

felület. lángolvasztásos ragasztással, ha a meglév% szigetelés 
oxidált, vagy SBS-sel modifikált bitumeneslemez, 

• kétréteg. szigetelés: a meglév% szigetelés bitumentípusától függ%en, 
illetve az igénybevételi csoportoknak megfelel%en lehet a lemezeket 
kiválasztani. 

 
6.2. Meglév&, rétegeiben nedves tet&szerkezetek új csapadékvíz-szigetelése 
 
Az avult vízszigetelés részleges vagy teljes elbontása után a tet%szigetelés 
rétegeinek perforálása szükséges a nedvesség eltávozásának érdekében. Az új 
csapadékvíz-szigetelés alatti filc, vagy légréteg biztosítja a pára vízszintes irányú 
mozgását a tet% teljes felületén a szélek vagy a pontszer. páraszell%z%k felé. 
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Felület-el%készítés után új csapadékvíz-szigetelésként alkalmazható 
 

• kétréteg. bitumeneslemez szigetelés alsó filcalátétes bitumeneslemez 
réteggel 

* fels% rétegként 
merev, mozgásra nem hajlamos tet%szerkezet esetén 

DuoDunaOPT S PV-4,5,  
mozgásra hajlamos tet%szerkezet esetén DuoDunaSBS S PV-4,5. 
* alsó rétegként Dunabit GV-3 filc, vagy Dunabit GV-4 filc. 
 

• kétréteg. bitumeneslemez szigetelés Dunabit GV-2 perforált g%znyomás-
levezet% rétegen 

* a szigetel%lemezek kiválasztását az aljzat és az igénybevételek 
alapján kell kiválasztani. 

 
• egyréteg. bitumeneslemez szigetelés 

* ISOLA DUNATEKK, amennyiben az aljzat a mechanikai rögzítésre 
alkalmas, 

* TOPTEKK filc, foltonkénti, vagy megszakított sávos ragasztással. 
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6.3. Meglév&, rétegeiben vizes tet&szerkezetek új csapadékvíz-szigetelése 

h&szigetel&-páratechnikai réteg beépítésével 
 
Az avult vízszigetelés részleges vagy teljes elbontása után a tet%szigetelés rétegeinek 
perforálása szükséges a nedvesség eltávozásának érdekében. A felületre legalább 3 cm 
vastagságú h%szigetel%-páratechnikai réteg (pl. lépésálló, hidrofób k%zetgyapot vagy parafa) 
szükséges.  
 
A réteg h%szigetel%-képessége miatt a meglév% tet%szigetelés ún. meleg oldalra kerül, így a 
szerkezetben lév% nedvesség párolgása megindul, ezáltal csökken a szerkezet 
nedvességtartalma. A pára kiszell%ztetése, eltávozása a tet%széleken vonalmenti, vagy 
mez%ben beépített pontszer. páraszell%z%kön keresztül lehetséges. A h%szigetel%-
páratechnikai réteget, amennyiben az aljzat a rögzítésre alkalmas mechanikai rögzítéssel 
kell beépíteni, amennyiben nem, akkor a réteget foltonkénti vagy megszakított sávos 
ragasztással kell rögzíteni. 
 
Az új Isola bitumeneslemez csapadékvíz-szigetelés rétegrendje, anyaga és beépítési módja 
megegyezik az új csapadékvíz-szigetelések rétegrendjével, anyagával és beépítési 
módjával. 
 
7. A kivitelezéssel kapcsolatos információk 

 
7.1. 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 
követelményei (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. 

Magasépítési szerkezetek terhei. 
• MI-04-134-87 Épületek csatornázása. 
• Tet%szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei, ÉMSZ, 1999. április. 

 
7.2. Szavatosság, garancia (jótállás) 
 
A szavatosság a szerz%dést hibásan teljesít% gyártó, szállító, törvényben, jogszabályban 
el%írt felel%ssége. Az Isodiker Kereskedelmi Kft. az általa szállított termékekre a következ% 
tárolási szavatosságot vállalja: 

• az Isola bitumeneslemezekre 1 év, amennyiben  
* a bitumeneslemezeket csomagolásukban állítva tárolták és szállították, 
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* a tárolás során a napfény károsító hatásától a termékeket megóvták, fedett 

helyen tárolták, 
* a tárolási h%mérséklet alsó határa a lemezek hideghajlíthatósága feletti 

érték, fels% határa legfeljebb 30 oC; 
 
A termékszavatosság az Isola bitumeneslemezekre 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 rendeltetésszer. 
felhasználásra alkalmasak maradnak. 
 
Az Isola Kft. az általa szállított termékekre a következ% anyaggaranciát vállalja, mely id% alatt 
a termék vízzárósági tulajdonságát megtartja. 
 
• Dunabit S GV-4,5 zárólemezre:      5 év, 
• alsó rétegként beépített Dunabit bitumeneslemezekre:   7 év, 
• APP-S-TOP; Duna EPM, Dunabit MOD bitumeneslemezekre:  7 év, 
• Isola DunaOPT, DuoDunaOPT és DuoDunaSBS bitumeneslemezekre: 10 év, 
• Egyréteg. TOPTEKK, DUNATEKK és DunaSBS bitumenes lemezekre: 15 év. 
 

A garancia nem érvényesíthet% azokra a meghibásodásokra, amelyek szakszer.tlen 
tervezés, kivitelezés hibáiból, vagy az anyagokra gyakorolt rendeltetést%l eltér% káros 
hatásokból (er%szakos rongálások, meg nem engedett kémiai behatások) származnak. 
 
7.3. Csomagolás, szállítás 
 
A papírba csomagolt bitumeneslemez tekercseket raklapra állítva, zsugorfóliával fedett 
gy.jt%göngyölegben 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. 
 
7.4. 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. 

A szigetelés elkészítéséhez az ajánlott létszám 4 f%, melyek közül legalább egy szigetel% 
szakmunkás. 
 
7.5. Az elkészült szigetelés ellen&rzése, min&sítése 
 
Az elkészült szigetelés felületén lyuk, repedés, folytonossági hiány nem megengedett. A 
szigetelésnek az aljzat teljes felületére egyenletesen, gy.r%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 gondoskodni kell. 
 
7.6. Karbantartás 
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A jelen Tervezési Segédlet tárgyát képez% lapostet%k üzemszer.en nemjárható tet%k. A 
lapostet%k állapotát a tulajdonos, vagy üzemeltet% köteles rendszeresen figyelemmel kísérni 
és a szülséges felülvizsgálatokat elvégeztetni. A csapadékvíz-szigetelés gondos 
karbantartást igényel, ennek révén a szigetelés élettartama jelent%sen megnövekszik. A 
tet%szigetelés kivitelez%je által átadott használati, karbantartási és ellen%rzési utasítások 
alapján kell eljárnia a tulajdonosnak, vagy üzemeltet%nek.  
 
 
Ez a Tervezési Segédlet azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson a tervez%knek és 
információkat adjon az építtet%knek és kivitelez%knek az Isola as által gyártott és az Isodiker 
kereskedelmi Kft. által forgalmazott szigetel%anyagok szakszer. kiválasztásához és 
felhasználásához. 
 
Az ismertetett szigetelési megoldások és rendszerek bármilyen épület, vagy építmény 
hatékony csapadékvíz elleni védelmét képesek biztosítani a korszer. bitumenes vízszigetel% 
lemezek felhasználásával. A m.szaki megoldások az Isola as rendszerszemléletét tükrözik. 
 
Az Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft. hathatós közrem.ködésével az ÉMSZ által 
megfogalmazott, és szakmai elvárásoknak is megfelel% szigetelési elveket tartalmazó 
Tervezési Segédlet készült. 
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KERESKEDELMI ÉS M5SZAKI INFORMÁCIÓ, SZAKTANÁCSADÁS: 

 
 
 
Isodiker Kereskedelmi Kft. 

1201 Budapest, Tinódi út 3., Telefon/Fax: 283-1201, 283-4510,  
 
 

Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft. 

1201 Budapest, Helsinki út 63., Telefon: 284-4520, 283-1000, fax: 283-1004 
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Pintér & Laczkovits Épületszigetel% Szakmérnök Bt. 

1139 Budapest, Béke tér 7. III. 19., Tel./fax: 339-1498 
 
 

 


