
A Terrán Tetõcserép Gyártó Kft. világszínvo-
nalú gyártástechnológiájának, illetve a kiváló
minõségû alapanyagoknak köszönhetõen a
Terrán beton tetõcserepek vízzáróak és méret-
pontosak, nem deformálódnak, ezáltal tökéle-
tesen illeszkedõ héjazat kialakítását teszik le-
hetõvé, ami fontos feltétele a vihar- és fagyál-
lóságnak. 

A tetõfedés készítésekor a legnagyobb gon-
dot nem az általános mezõk kialakítása okoz-
za, hanem az egyéb szerkezetekhez való csat-
lakozások szakszerû elkészítése. A fedés meg-
bízhatósága érdekében különös odafigyelést
és körültekintést igényel az eresz, él, gerinc,
vápa, fal- és kéményszegély csomópontjainak
megoldása, valamint a megfelelõ tetõfólia ki-
választása – és a tökéletes fedés kialakítása
érdekében komplett rendszerben érdemes
gondolkodni.

A vápa kialakítása

A vápa (tetõhajlat) kivitelezése az egyik leg-
bonyolultabb részlet a tetõn. A vápalemez a
vizet az ereszcsatornába vezeti, kialakítása
bádogozással, acél- vagy alumíniumlemezek-
kel történik. Kiemelten fontos, hogy a vápale-
mezt még a fóliaterítés elõtt beépített teljes
felületû aljzatra kell feltenni. A vápa vízterhe-

lése általában igen jelentõs, hiszen mindkét
csatlakozó tetõfelületre érkezõ csapadékot ez
a szerkezet vezeti le az ereszig, éppen ezért
elengedhetetlen a tetõfelület vízzáró csatla-
koztatása, beleértve a nem látható szerkezete-
ket is (például alátétfólia). Az alátéthéjazat
vonalvezetését úgy tanácsos megoldani, hogy
a fólián esetenként megjelenõ nedvesség aka-
dálytalanul lejuthasson az ereszvonalig, ahol
le tud cseppenni a szerkezet károsítása nél-
kül. A vápalemez hõmozgását is lehetõvé kell
tenni, ezért a rögzítését rögzítõfércekkel (úgy-
nevezett hafterekkel) kell megoldani a vápa-
lemez átlyukasztása nélkül. A hornyolt csere-
pekbõl készíthetõ egyrétegû fedés esetén az
aláfektetett vápát alkalmazzuk, ami azt jelen-
ti, hogy a mindkét oldalról érkezõ cserépfedés
egy fémlemezre fed rá. A cserépfedések nem
érhetnek le a vápa tengelyéig, hogy a levelek,
egyéb szennyezõdések el tudjanak távozni a
tetõrõl. A cserép és a fémlemez közötti héza-
got pedig vápatömítõvel kell tömíteni.

Elsõdlegesen a mûszaki szempontokat java-
solt mérlegelni, hiszen a legkisebb hiba is je-
lentõs épületkárhoz vezethet, ezért kerülen-
dõk a kevésbé UV álló mûanyagok és gumik.
A legmegbízhatóbb megoldás jó minõségû
fémlemezbõl készül. A gyártók rendszerében

megtalálhatók azok a bevonatos fémlemezek,
amelyekkel tartós és nem mellesleg esztétikus
vápa készíthetõ.

Az eresz szakszerû kialakítása

A vápához hasonlóan az eresznek is kiemelt
szerepe van, hiszen amellett, hogy elvezeti a
csapadékot, a tetõ szellõzésében is fontos fel-
adatot lát el. 

Az eresz fogalmába nemcsak az ereszcsa-
torna, hanem a tetõszerkezet szarufavég ki-
alakításának minden részlete is beletartozik,
ideértve a deszkázatot, a beszellõzést, az
ereszpallót vagy az ereszlécet, valamint az
ereszcsatorna-rendszert is.

A megfelelõ ereszcsatorna-rendszer kiépíté-
sekor több feladat is elengedhetetlen: kialakí-
tani a legalsó cserépsor teherbíró tartószerke-
zetét, levezetni a vizet a cserépfelületrõl az
ereszcsatornára, de a tetõfólián összegyûlõ
nedvességet is rá kell vezetni a cseppentõle-
mezre, hogy onnan lecseppenhessen.

Kiemelten fontos a héjazat alatt lévõ
légréteg(ek)et épületfizikai megfontolások mi-
att átszellõztetni. A légrés beszellõzése min-
den esetben az ereszképzésnél a tetõ pere-
mén, a cseppentõlemez felett történik. A leve-
gõ áramlása, kiszellõzése szellõzõcserepek el-

T E R M É K E K

10

A tetõ legérzékenyebb részei a részletmegoldások

1

metszet 2018-5.qxd  10/12/2018  1:40 PM  Page 10



helyezésével biztosítható. Az átszellõztetett
légrés megfelelõ méretû beszellõzõ kereszt-
metszetén keresztül mozgó levegõ gondosko-
dik arról, hogy a pára távozzon a fedés alól,
ezáltal a lécezés élettartama kellõen hosszúvá
válik. Minden esetben meg kell akadályozni,
hogy a madarak, rágcsálók, rovarok bejussa-
nak a cserép alá, ez szellõzõrács vagy
lezárófésû elhelyezésével oldható meg.

A kivitelezési típushibák megelõzhetõk, ha
a www.acskereso.hu oldal segítségével megfe-
lelõ szakembereket kérünk fel a tetõrendszer
felépítéséhez. Az egyik gyakori hiba, hogy
amennyiben az ereszlambériát, illetve -desz-
kázatot nem a szarufavégbe süllyesztik (stati-
kai okokból vagy más okból), akkor vízzsák
jöhet létre a fólia felületén, illetve túlságosan
leszûkülhet a beszellõzõ keresztmetszet. Ezt
célszerû már a tervezés során méretezéssel el-
lenõrizni. A másik típushiba, hogy a tetõfóliát
mindenáron az ereszcsatornába próbálják
beerõltetni. Erre semmi szükség, hiszen a fóli-
án megjelenõ nedvesség normál hajlásszögnél
nem lesz olyan mértékû, amit feltétlenül el
kell vezetni. Az esetek döntõ többségében
megengedhetõ, hogy a lecsapódott nedvesség
a cseppentõlemezrõl cseppenjen a talajra vagy
az ereszcsatornába.

A tetõfólia kiválasztása

A tetõfólia akadályozza meg, hogy a külsõ
nedvesség és a lecsapódó pára bejusson a te-
tõtérbe. Mára a szakemberek egyöntetû véle-
ménye az, hogy a tetõfólia rendkívül fontos és
kihagyhatatlan része a tetõnek. 

Érdemes rendszerben gondolkozni – így az
adott igénynek legmegfelelõbb, rendszerkom-
patibilis, hosszú élettartamú megoldás kapha-
tó. A tetõfedõanyag-gyártók a saját terméke-
ikhez illeszkedõ megoldásokat kínálnak, és –
a kommersz fóliáktól eltérõen – garanciákat is
vállalnak. A tetõfóliának vízzárónak, páraát-
eresztõnek és megfelelõ szakítószilárdságúnak
kell lennie. A gyártók a termék csomagolásán
feltüntetik a különbözõ mûszaki tulajdonságo-
kat. Bizonyos esetekben (például tetõtér-
beépítésnél is) nagyon fontos a fólia páraát-
eresztõ képessége, az úgynevezett Sd érték. A
kisebb Sd érték jobb páraáteresztõ képességet
takar, de nem feltétlenül jelent összességében
is jobb minõségû terméket.

A szerkezet rétegrendjét javasolt páratech-
nikailag méretezni, igazolni, hogy a szerke-
zetben nem történik páralecsapódás. Techni-
kailag hibás rétegrendnél vagy a hibás kivite-
lezésnél vizesedés, penészedés következhet
be, csökkenhet a hõszigetelõ teljesítmény, ál-
lagvédelmi problémák léphetnek fel, súlyos
esetben akár a szerkezet állékonysága is ve-
szélybe kerülhet.

A tetõ alatt fokozott szárazsági követel-
ménynek kell megfelelni, hiszen a padlás
vagy a tetõtér hõszigetelésébe minimális
mennyiségû nedvesség sem juthat. Ennek az
elvárásnak a szakszerûen elhelyezett, minõsé-
gi tetõfóliával felelhetünk meg, ami az egész-
séges lakókomforthoz is nagyban hozzájárul.
Amennyiben nem az adott feladathoz megfe-
lelõ megoldás készül el, vagy idõ elõtt tönkre-
megy, a csere elkerülhetetlen. A tetõfólia cse-
réje pedig csak a cserépfedés és lécezés teljes
eltávolításával valósítható meg, ami jelentõs
költséggel jár.

A Terrán által forgalmazott összes tetõfólia
a legjobb, W1 vízzárósági osztályba tartozik.
A Terrán széles tetõfólia kínálatában bármely
hajlásszögtartományra található megoldás.

Terrán Tetõcserép Gyártó Kft., Bóly
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