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A PVC és TPO szigetelőlemezek teret nyertek minden 

szigetelési területen köszönhetően számtalan előnyüknek, 

mint a rugalmasság, nagy szakítószilárdság kiváló 

hegeszthetőséggel párosulva, alacsony biztonsági kockázat, 

könnyű bedolgozhatóság és kiváló gazdaságosság.

A SINTEC szigetelési termékek története hosszú és sikeres, 

gyártásuk szigorúan ellenőrzött minőségbiztosítási 

szabványok alapján történik. Az URDIN PVC és URTOP TPO 

műanyag szigetelőlemezeket úgy fejlesztették ki, hogy egy 

gyors, fenntartható, tartós, környezetbarát és esztétikailag 

megfelelő szigetelési megoldást kapjunk.

A SINTEC cég törekvése piacvezető szigetelési rendszerek 

gyártása, az ügyfelek igényeinek megfelelően. 

A vevőszolgálat és az együttműködés magas színvonalának 

biztosításával tudjuk segíteni a projektek megvalósítását. 

A specifikációk és a részletrajzok kidolgozásával, tervezéssel 

és betanított kivitelezők hálózatával megnyugtatóan 

biztosítjuk a Megrendelők számára a megfelelő szigetelési 

megoldást a speciális igények kielégítésére.

Büszkén mondhatjuk, hogy a vízszigetelési rendszerek 

élvonalába tartozunk, és az URDIN/URTOP szigetelési 

rendszerek tekintélyes fejlesztése következtében az egész 

világon alkalmazzák szigetelési rendszereinket, az 

URDIN/URTOP név egyet jelent a magas minőséggel az 

egyrétegű műanyag szigetelőlemezek között.

Ezt a kiadványt azért szerkesztettük, hogy átfogó képet adjon 

a beépítésről, a rendszerek műszaki részleteiről, néhány 

olyan projekten keresztül, ahol teljes SINTEC szigetelési 

rendszert alkalmaztak.
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Több, mint 30 évvel ezelőtt a PVC szigetelőlemezek

teret nyertek minden szigetelési területen köszönhetően 

számtalan előnyüknek, mint a rugalmasság, nagy 

szakítószilárdság kiváló hegeszthetőséggel párosulva, 

alacsony biztonsági kockázat, könnyű bedolgozhatóság és 

kiváló gazdaságosság.

Az URDIN/URTOP szigetelési termékek története hosszú és 

sikeres, gyártásuk szigorúan ellenőrzött minőségbiztosítási 

szabványok alapján történik. 

>  Mechanikailag rögzített rendszer 

> Ragasztott rendszer

> Leterheléssel rögzített rendszer

Beépítések

Bemutatkozás

Az URDIN PVC és URTOP TPO műanyag szigetelőlemezeket 

úgy fejlesztették ki, hogy egy gyors, fenntartható, tartós, 

környezetbarát és esztétikailag megfelelő szigetelési 

megoldást kapjunk.

Ezt a kiadványt annak érdekében szerkesztettük, hogy a 

Tervezőknek és Kivitelezőknek segítsünk a legmegfelelőbb 

termék kiválasztásában a széles választékból. Amennyiben 

szükséges, konzultáljon műszaki tanácsadónkkal.
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Miért válasszunk 
URDIN és URTOP lemezeket
1 UV ELLENÁLLÓSÁG 3 VÍZHATLANSÁG

Az URDIN és URTOP lemezeket a gyártás során ellátták 

UV ellenálló réteggel,  ezért  az UV sugárzás káros 

hatásainak teljesen ellenállnak.

Az URDIN és URTOP lemezek megfelelő forrólevegős 

hegesztéssel molekuláris szinten homogén kapcsolatot 

biztosítanak. Ezért a csatlakozásoknak nincs gyenge 

pontjuk, olyan erősek, mint maga a lemez.

A szigetelőlemezek vízállóságát, víznyomás alatti 

viselkedését és ütésállóságát szigorúan ellenőrzik és ez 

alapján a lemezeket vízhatlannak minősítették. 

Az európai szabvány szerinti rétegelválási-próbánál az 

URDIN és URTOP lemezek a varraton kívül szakadtak 

el, hegesztési hiba jele nélkül.

2 TŰZGÁTLÁS: URDIN/URTOP

Az URDIN és URTOP lemezek  ellenállnak a tűznek és 

önkioltóak, ezen kívül a szálló szikra sem gyújtja meg. 

Az URDIN és URTOP lemezek megfeleltek a legtöbb 

szigorú európai szabályozásnak is. Az URDIN és 

URTOP lemezek ezért korlátlanul alkalmazhatók az 

építőiparban. 4 RUGALMASSÁG

Az URDIN és URTOP lemezeket úgy gyártják, hogy 

megfeleljenek a mai szerkezetek és épületek 

mozgásainak. A lemezek méretállandóak és az átlagos 

szerekezeti mozgásokat károsodás nélkül elviselik. 

Hideghajlíthatóságuk –35°C-ig bizonyított.
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FENNTARTHATÓSÁG

BIZTONSÁG

5

9

Az URDIN és URTOP lemezeket számtalan európai 

minőségellenőrző intézet szigorúan vizsgálta és az 

eredmények alapján különböző épületeknél is sikeresen 

bizonyított a vízhatlanság hosszú időn keresztül is. 

A várható élettartamát „25 évet meghaladó” –nak 

dokumentálták és laboratóriumi mesterséges öregítési 

vizsgálatok alapján ez még több lehet.

Az URDIN és URTOP anyagokat az egész világon 

számtalan éghajlati viszony között építették be és kiváló 

teljesítményt mutatnak a tartósságban – ami 

kulcsfontosságú a fenntarthatóság területén.

Az URDIN és URTOP szigetelőlemezek gyorsan és 

könnyen beépíthetők és ezáltal jelentősen csökken a 

kockázat más szigetelési rendszerekkel összehasonlítva. 

A szigetelő-lemeznek köszönhetően a biztonságot a 

(CFC és HCFC mentes) poliuretán ragasztó  és az 

öntapadó páravédelmi réteg alkalmazása jelenti, mert 

ezzel elkerülhető a forró bitumen használata. 

Ez megnyugtató az építtető és a kivitelező számára, 

mivel ez előnyt is jelent néhány vezető biztosítási 

társaságnál.

SZAVATOSSÁG

ESZTÉTIKA

MINŐSÉG

MŰSZAKI TÁMOGATÁS
KÖRNYEZETBARÁT 
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A termékszavatosság a SINTEC PVC vízszigetelő 

lemezekre 10 év, amennyiben a beépítés

az alkalmazástechnikai útmutatókban és tervezési 

segédletekben közöltek szerint történt.

A SINTEC szigetelő lemezek szabványos világosszürke 

színben kaphatók. Ezen kívül alternatív színekben is 

rendelhető, mint fehér, kék, zöld, bézs, ólomszürke és 

piros. Minden színt vizsgálunk színtartósságra, 

UV sugárzás és napfénysugárzás mellett, hogy 

biztosítsuk a tartós esztétikai megjelenést. 

 Az URDIN és URTOP lemezeket szigorúan ellenőrzött 

minőségbiztosítási rendszerben gyártják. Az extrudálási 

folyamat számítógéppel vezérelt annak érdekében, 

hogy az állandó minőséget biztosítani lehessen és a 

fejlődés érdekében minden nyersanyagot is 

folyamatosan ellenőriznek. 

A SINTEC cég minden szükséges dolgott biztosítani tud a 

tervező vagy az építtető számára. Az egyedi 

tanácsadástól és műszaki támogatástól kezdve a teljes 

tetőszigetelés befejezéséig, részlet-rajzokkal, műszaki 

leírásokkal, hőtechnikai, akusztikai vagy szélteher 

számításokkal. Csapatunk elérhető a teljes projekt 

folyamán, az ügyfél elégedettségének biztosítása 

érdekében.

Az URDIN és URTOP műanyag szigetelőlemezeket az 

ISO14001 minőségirányítási rendszer alapján gyártják. 

Ez az eljárás vonatkozik a fejlesztésre, nyersanyagokra, 

eladásra, beépítésre, szaktanácsadásra és újrafeldolgozásra 

is. A termék hosszú élettartamú és hasznos élete végén újra 

hasznosítható. A kiegészítő anyagok és a varrathegesztés 

alacsony energia-felhasználást igényelnek és a könnyű 

épületszerkezet következtében a szállítási költségek is 

alacsonyak. 

Az URDIN és URTOP termékek környezeti hatása ezért 

minimális a tervezéstől a kivitelezésig bezárólag.
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Tárolás száraz helyen. A tekercseket párhuzamosan és az 

eredeti csomagolásban kell tárolni. Ne tárolja keresztben 

vagy nyomás alatt.

Tekintse meg az URDIN MP és URTOP MP lemezek 

alkalmazási útmutatóját, mechanikai rögzítéssel acél, fa vagy 

beton födém esetén. Amennyiben más aljzatra vonatkozó 

részletekre van szüksége, kérjük vegye fel velünk a 

kapcsolatot.

1,2 

szélesség 

1,05 - 2,10 - 1,60 1,56 20 fm

1,5 1,05 - 2,10 - 1,60 1,56 20 fm

1,8 1,05 - 2,10 - 1,60 1,56 20 fm

2,0 1,05 - 2,10 - 1,60 1,56 20 fm

vastagság   súly
/mt2

tekercs
hossz

Termék-kínálat Tárolás

Beépítés

Mechanikai rögzítés



7

fém tetőfödém

páravédelmi réteg

elválasztó réteg PS habok
esetén 

hőszigetelés

mechanikai rögzítés

Fém tetőszerkezet (melegtető)

Beton (melegtető)

Fa-szerkezet (melegtető)

URDIN MP / URTOP MP szigetelőlemez

URDIN MP / URTOP MP szigetelőlemez

mechanikai rögzítés

elválasztó réteg PS habok esetén 

hőszigetelés

páravédelmi réteg

felületkiegyenlítő réteg

beton födém

URDIN MP / URTOP MP szigetelőlemez

mechanikai rögzítés

elválasztó réteg PS habok esetén 

hőszigetelés

páravédelmi réteg

felületkiegyenlítő réteg

fa födém
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Fém födém
A mechanikai rögzítés szempontjából az acél trapézlemez 

legkisebb vastagsága 0,7 mm legyen.

Beton födém
A beton felülete legyen sima és egyenletes. A beton 

minősége feleljen meg a nemzeti szabványoknak.

Fa födém
Az aljzatszerkezet legkisebb vastagsága legyen:

> Deszkázat esetén: 25 mm (hornyolt)

> Rétegelt lemez (kültéri minőség): 19 mm (ajánlott 22 mm)

Külön figyelmet kell fordítani a fa-anyagvédelem 

kiválasztására, mert ennek a szigetelőlemez összetevőivel és 

a hő- és vízszigetelés mechanikai rögzítésével összefér-

hetőnek kell lennie.

A tetőszerkezetben páradiffúzióból eredő páralecsapó-

dás nem megengedett. Páratechnikai méretezéssel 

határozandó meg, hogy a hőszigetelés alatt szükséges-e

párafékező/párazáró réteg beépítése, valamint 

szükséges-e bármely réteg vonalmenti vagy pontszerű

kiszellőztetése.

Aljzatok

Páravédelmi réteg

A szigetelőlemez beépítése előtt a szerkezeten meg kell 

szüntetni az egyenetlenségeket, el kell távolítani a vizet, jeget, 

törmeléket és csavarokat vagy  fém forgácsot.

Egyenetlen felületeken vagy fa aljzatokon felületkiegyenlítő 

réteget (pl. geotextília) kell alkalmazni, hogy meggátolja a 

szigetelőlemez vagy páravédelmi réteg sérülését. 

A kiegyenlítő réteget lazán kell fektetni, 50 mm-es 

átlapolással.

Előkészítés

Felületkiegyenlítő réteg

A teljes aljzatszerkezetnek zártnak kell lennie, a szerkezet 

lehajlását ki kell zárni.

A magassági vagy vastagsági különbség a szerkezeti 

elemek között nem lehet 3 mm-nél nagyobb. Az ács 

tartószerkezet méretezését a helyi szabványok alapján kell 

végezni.

Mechanikai rögzítés
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A hőszigetelő tábláknak a gyártó által minősítettnek kell 

lennie PVC tetőszigeteléseknél történő beépítésre. 

A hőszigetelést a gyártó utasításai alapján kell beépíteni. 

A nyomószilárdság meg kell feleljen a mechanikai 

rögzítéshez. Fém szerkezetű tető esetén a hőszigetelés 

vastagsága alkalmazkodjon a trapézlemez hullám-

profiljához.

Amennyiben az URDIN MP érintkezésbe kerül olyan 

anyaggal, amellyel nem összeférhető, pl. polisztirolhab, 

poluretán vagy bitumen, egy elválasztó réteget kell beépíteni. 

Az elválasztó réteget lazán kell fektetni 50 mm-es 

átlapolással. Alufólia kasírozású hőszigetelés alkalmazása 

esetén nincs szükség elválasztó rétegre. Kérdések, vagy 

kétségek esetén kérjük, forduljon hozzánk.

Hőszigetelés

Elválasztó réteg

PUR/PIR  250 g/m2

Bitumen vagy egyenetlen aljzat 250-300 g/m2

aljzat anyaga elválasztó réteg

hőhídmentes dűbel

csavar

forrólevegős hegesztés

URDIN MP / URTOP MP

tetőfödém

40 mm
hegesztés

páravédelmi réteg

hőszigetelés

130 mm széles átlapolás az 1 m széles lemeznél
140 mm széles átlapolás a 2 m széles lemeznél

felületkiegyenlítő réteg

URDIN / URTOP

süllyesztett fejű csavar

forrólevegős hegesztés 

tetőfödém

páravédelmi réteg

hőszigetelés

URDIN / URTOP

forrólevegős hegesztés 
süllyesztett fejű csavar
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Mechanikai rögzítés

Először terítse ki a szigetelőlemezt a megfelelő aljzaton. Fém 

tetőszerkezet esetén ezt a bordákra merőlegesen kell 

végezni. A mechanikai rögzítést (csavarok és tányérok) a 

szigetelőlemezek átlapolásában, a bordákon kell elhelyezni. 

Az átlapolás legalább 100 mm legyen, ennek segítésére a 

lemez egyik oldalán egy vonalat festettek. A rögzítőelemek 

számát az érvényes szabványok alapján kell kiszámítani a 

szélszívás figyelembevételével.

Először egy próba-hegesztést kell készíteni, hogy a megfelelő 

hegesztési szilárdság beállítható legyen. Mi forrólevegős 

hegesztést ajánlunk a URDIN MP / URTOP MP lemezek 

hegesztéséhez. Az elkészült varratokat ellenőrizni kell.

URDIN MP / URTOP MP
URDIN / URTOP fóliabádog
forrólevegős hegesztés

süllyesztett fejű csavar

forrólevegős hegesztés

tetőfödém

páravédelmi réteg

hőszigetelés

tetőfödém

páravédelmi réteg

hőszigetelés

összenyomódó csőhéj

hőhídmentes dűbel

rögzítő csavar

URDIN / URTOP takarósáv

forrólevegős hegesztés

URDIN / URTOP szig. lemez

szerkezeti mozgási 
hézag kitöltés
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A rögzítőelemek hosszát és típusát többek között az 

alábbiak határozzák meg:

> a trapézlemez típusa 
> a hőszigetelés vastagsága

Ezek figyelembe vételével, valamint a hatályos 

szélteherszámítási szabvány alampján kell meghatározni a 

rögzítőelemek számát, és elhelyezési sűrűségét. 

Amennyiben ehhez segítségre van szüksége, kérjük vegye fel 

velünk a kapcsolatot.

Mechanikai rögzítés készíthető:

Rögzítési mód

URDIN / URTOP fóliabádog

tetőfödém

páravédelmi réteg
hőszigetelés

forrólevegős hegesztés

süllyesztett fejű csavar

forrólevegős hegesztés

URDIN / URTOP
URDIN / URTOP fém rögzítősín
rögzítő csavar

tetőfödém

páravédelmi réteg

hőszigetelés

forrólevegős hegesztés

URDIN / URTOP
URDIN / URTOP fém rögzítősín
rögzítő csavarfelület 

kiegyenlítő
réteg

30 mm

tartósan rugalmas tömítés

süllyesztett fejű csavar

URDIN / URTOP fóliabádog

100 mm

> az átlapolásokban, pontszerű rögzítő-elemek segítségével,

> sávszerűen, rögzítő sínek alkalmazásával (ez jellemzően  

   általában a vízszintes irányú erők felvételét biztosítja

A mechanikai rögzítőelemek számának tájékoztató jellegű 

mennyiségét a következő táblázat tartalmazza.

*A III. szélzóna az MSZ EN 1991-1-4 szerint
**Legalább 22 mm-es száraz deszkázatba ütött 
    szélesfejű szegek, 0,076 kN/db kihúzóerővel
*** 0,4 kN/db kihúzóerővel rendelkező csavarok

A szél felőli zóna szélessége (F, G) : e/10
A szél felőli zóna sarkának (F) a hossza: e/4
A széllel átellenes zóna (I) távolsága a széltámadta oldaltól: e/2
A szabvány által „e”-vel jelölt méret: „b” és „2h” közül a kisebb
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Tekintse meg az URDIN MAT és URTOP MAT lemezek 

alkalmazási útmutatóját, leterhelés esetén, acél, fa vagy 

beton födém esetén. További információkért vegye fel velünk 

a kapcsolatot.

Tárolás száraz helyen. A tekercseket párhuzamosan és az 

eredeti csomagolásban kell tárolni. Ne tárolja keresztben 

vagy nyomás alatt.

Termék-kínálat

Beépítés

Tárolás

1,2 

szélesség 

1,05 - 2,10 - 1,60 1,56 20 fm

1,5 1,05 - 2,10 - 1,60 1,95 20 fm

1,8 1,05 - 2,10 - 1,60 2,34 20 fm

2,0 1,05 - 2,10 - 1,60 2,60 20 fm

vastagság súly
/m2

tekercs
hossz

URDIN MAT / URTOP MAT

Rögzítés leterheléssel
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Melegtető

Fordított tető

A szigetelőlemez beépítése előtt a szerkezeten meg kell 

szüntetni az egyenetlenségeket, el kell távolítani a vizet, 

jeget, törmeléket és csavarokat vagy  fém forgácsot.

Beton födém
A beton felülete legyen sima és egyenletes. A beton 

minősége feleljen meg a nemzeti szabványoknak.

Fa födém
Az aljzatszerkezet legkisebb vastagsága legyen: 
> Deszkázat esetén: 25 mm (hornyolt)

> Rétegelt lemez (kültéri minőség): 19 mm (ajánlott 22 mm). 

Külön figyelmet kell fordítani a fa-anyagvédelem kiválasztására, 

mert ennek a szigetelőlemez összetevőivel és a hő- és 

vízszigetelés mechanikai rögzítésével összeférhetőnek kell 

lennie. A teljes aljzatszerkezetnek zártnak kell lennie, a 

szerkezet lehajlását ki kell zárni. A magassági vagy vastagsági 

különbség a szerkezeti elemek között nem lehet 3 mm-nél 

nagyobb. Az ács tartószerkezet méretezését a helyi 

szabványok alapján kell végezni.

Előkészítés

Aljzatok

URDIN MP / 
URTOP MP 
szigetelőlemez

elválasztó réteg 

hőszigetelés

páravédelmi réteg

felületkiegyenlítő réteg
beton födém

védő réteg 
leterhelés vagy járólap 

URDIN MP / 
URTOP MP 
szigetelőlemez

leterhelés vagy járólap 

védő réteg 

hőszigetelés

felületkiegyenlítő réteg beton födém

elválasztó réteg 
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Rögzítés leterheléssel

A hőszigetelő tábláknak a gyártó által minősítettnek kell 

lennie a PVC tetőszigeteléseknél történő beépítésre.

Hőszigetelés

Egyenetlen felületeken vagy fa aljzatokon felületkiegyenlítő 

réteget (pl. geotextília) kell alkalmazni, hogy meggátolja a 

szigetelőlemez vagy páravédelmi réteg sérülését. 

A kiegyenlítő réteget lazán kell fektetni, 50 mm-es 

átlapolással.

A tetőszerkezetben páradiffúzióból eredő páralecsapódás 

nem megengedett. Páratechnikai méretezéssel határozandó 

meg, hogy a hőszigetelés alatt szükséges-e

párafékező/párazáró réteg beépítése, valamint szükséges-e 

bármely réteg vonalmenti vagy pontszerű

kiszellőztetése.

Felület-kiegyenlítő réteg

Páravédelmi réteg
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Először terítse ki a szigetelőlemezt a megfelelő aljzaton. Az 

átlapolás legalább 50 mm legyen, ennek segítésére a lemez 

egyik oldalán egy vonalat festettek.

Először egy próba-hegesztést kell készíteni, hogy a megfelelő 

hegesztési szilárdság beállítható legyen. 4 lemez találkozása 

nem megengedett, ezért az egyik lemezt legalább 250 mm-rel 

rövidebbre kell hagyni. 3 lemezél találkozása megengedett, 

bár ekkor is javasolt a középső lemezt kiegyenlíteni. 

Mi forrólevegős hegesztést ajánlunk az 

URDIN MP / URTOP MP lemezek hegesztéséhez. Az 

elkészült varratokat ellenőrizni kell.

Amennyiben az URDIN MP érintkezésbe kerül olyan 

anyaggal, amellyel nem összeférhető, pl. polisztirolhab, 

poliuretán vagy bitumen, egy elválasztó réteget kell 

beépíteni. Az elválasztó réteget lazán kell fektetni 50 mm-es 

átlapolással. Alufólia kasírozású hőszigetelés alkalmazása 

esetén nincs szükség elválasztó rétegre. Kérdések vagy 

kétségek esetén kérjük, forduljon hozzánk.

Beépítési
útmutató

URDIN MAT / URTOP MATElválasztó réteg

PUR/PIR  150 g/m2

Bitumen vagy egyenetlen aljzat 250-300 g/m2

aljzat anyaga elválasztó réteg
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Tárolás száraz helyen. A tekercseket párhuzamosan és az 

eredeti csomagolásban kell tárolni. Ne tárolja keresztben 

vagy nyomás alatt.

Tárolás

Tekintse meg az URDIN MP FB és URTOP MP FB lemezek 

alkalmazási útmutatóját, ragasztás esetén. További 

információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Termék-kínálat

Beépítés
1,2 1,60 1,81 20 fm

1,5 1,60 2,20 20 fm

1,8 1,60 2,50 20 fm

2,0 1,60 2,85 20 fm

vastagság szélesség súly
/m2

tekercs
hossz

URDIN MP FB / URTOP MP FB

Rögzítés ragasztással
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Beépítési útmutató

A szigetelőlemez beépítése előtt a szerkezeten meg 

kell szüntetni az egyenetlenségeket, el kell távolítani a 

vizet, jeget, törmeléket és csavarokat vagy  fém forgácsot.

Fém födém
A mechanikai rögzítés szempontjából az acél trapézlemez 

legkisebb vastagsága 0,7 mm legyen.

Beton födém
A beton felülete legyen sima és egyenletes. A beton 

minősége feleljen meg a nemzeti szabványoknak.

Fa födém
Az aljzatszerkezet legkisebb vastagsága legyen: 
> Deszkázat esetén: 25 mm (hornyolt)

> Rétegelt lemez (kültéri minőség): 19 mm (ajánlott 22 mm)

Külön figyelmet kell fordítani a fa-anyagvédelem 

kiválasztására, mert ennek a szigetelőlemez összetevőivel és 

a hő- és vízszigetelés mechanikai rögzítésével összefér-

hetőnek kell lennie.

A teljes aljzatszerkezetnek zártnak kell lennie, a szerkezet 

lehajlását ki kell zárni. A magassági vagy vastagsági 

különbség a szerkezeti elemek között nem lehet 3 mm-nél 

nagyobb. Az ács tartószerkezet méretezését a helyi 

szabványok alapján kell végezni.

Előkészítés

Aljzatok

Új tető

URDIN Glue / URTOP Glue 
ragsztók

aljzat
kellősítés

Thermobond 
ragasztó

Tetőfelújítás

bitumenes
páravédelmi réteg

URDIN MP FB / URTOP MP FB 
                          szigetelőlemez

hőszigetelés

beton födém

URDIN MP FB / URTOP MP FB 
                          szigetelőlemez

URDIN Glue / URTOP Glue 
ragsztók hőszigetelés

meglévő
hőszigetelésmeglévő bitumenes lemez

vízszigetelés

elválasztó réteg
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Beépítési útmutató

A tetőszerkezetben páradiffúzióból eredő páralecsapódás 

nem megengedett. Páratechnikai méretezéssel határozandó 

meg, hogy a hőszigetelés alatt szükséges-e

párafékező/párazáró réteg beépítése, valamint szükséges-e 

bármely réteg vonalmenti vagy pontszerű

kiszellőztetése.

A hőszigetelő tábláknak a gyártó által minősítettnek kell 

lennie PVC tetőszigeteléseknél történő beépítésre. 

A hőszigetelést a gyártó utasításai alapján kell beépíteni. 

A nyomószilárdság meg kell feleljen a mechanikai 

rögzítéshez (legalább 0,06 N/mm2 legyen 10 % 

összenyomódásnál). Fém szerkezetű tető esetén a 

hőszigetelés vastagsága alkalmazkodjon a trapézlemez 

hullám-profiljához.

Páravédelmi réteg Hőszigetelés

Rögzítés ragasztással
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Miután teljes felületű ragasztásos rendszerről van szó, 

különös figyelmet kell fordítani a szerkezeti mozgási 

hézagokra, különösen azok szélességére. Amennyiben ez 

nagyobb 30 mm-nél, külön dilatációs elem beépítése 

szükséges.

A felület előkészítése után kenje a ragasztót 

egyenletesen a felületre, egy kefe vagy henger 

segítségével. Kerülje a túl sok ragasztó használatát. 

A ragasztást száraz időben, legalább 5°C felett lehet 

végezni. 

A beépítést a szigetelőlemez fektetésével kell kezdeni, 

feszültség nélkül kitekercselve, az átlapolásokat és 

átfedéseket figyelembe véve. A ragasztás URDIN vagy 

URTOP ragasztóval történik az aljzatra, ami födém vagy a 

hőszigetelés lehet. Az átlapolásokat forrólevegős 

hegesztő készülékkel kell összehegeszteni, homogén 

kapcsolatot létrehozva. 

Csatlakozások

URDIN MP FB
és URTOP MP FB
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Tető-kertek

A SINTEC zöldtető 
rendszerek előnyei

Csapadékvíz gazdálkodás

Megnövekedett élettartam

Városi hő-sziget

A SINTEC zöldtetők kihasználják a tető felületét, 
nagyobb csapadék esetén meggátolják, hogy a víz 
azonnal lefolyjon, tárolja a csapadékot és párolgásával 
visszajuttatja a nedvességet a légkörbe. Az ültetőközeg 
vastagsága, a tető lejtése, az ültetett növények fajtája és 
a csapadék erőssége befolyásolja a csapadék 
átjutását. A SINTEC zöldtetők évente a csapadék akár 
60-79 %-át is képesek visszatartani.

Miután az UV sugárzástól és hőmérséklet-
ingadozásoktól teljesen védett a szigetelés, a SINTEC 
zöldtetők meghosszabbítják a szigetelőlemez 
élettartamát és javítják az épület energia-
gazdaságosságát. Ma ugyan minden szigetelőlemez 
várható élettartama több, mint 25 év, az a tény, hogy a 
lemez védett az időjárástól, lehetővé teszi, hogy ez az 
élettartam akár az 50 évet is eléri. A zöldtető-
burkolatokkal védett szigetelés élettartama a 
hőmérséklet állandósulása következtében 
megnövekszik. Egy növényzet nélküli tetőn a felületi 
hőmérséklet nyáron akár a 70° C-ot is eléri, míg a 
SINTEC zöldtetőben ez csak legfeljebb 30° C.

Energia megtakarítás

Nyári melegben a SINTEC zöldtetők jelentős 
mennyiségű hőt nyelnek el, ezáltal az épület hűtési 
költségei csökkennek. Nyáron a SINTEC zöldtetők 
csökkentik a hőáramlást azáltal, hogy a párologtatással 
fizikailag árnyékolják a tetőt és ez a hőszigetelés és a 
hőmennyiség számításánál figyelembe vehető.

Városi környezetben a növényzetet kiszorították a sötét 
és vízhatlan felületek, mint pl. az aszfalt utak vagy a 
tetők. Ezek a körülmények járulnak  egy városi hő-sziget 
kialakulásához, emiatt a városi környezetben a 
hőmérséklet jelentősen magasabb, mint a városkörnyéki 
és vidéki területeken, különösen éjszaka. Ezt a hatást 
lehet csökkenteni az albedo (azaz a tárgyra érkező 
látható fény mennyiségének a tárgy által visszavert 
(százalékos) aránya) növelésével, vagy növényzettel, 
ami a talajnedvesség által biztosítja a párologtatást.
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Városi ökológia

VízminőségA zöldtetők élettere javítja a helyi környezet életterét. Az 
élő tetők esztétikai és pszichológiai előnnyel is járnak a 
városi ember számára. Még ha a SINTEC zöldtetőket 
elsősorban esztétikai céllal valósítják is meg, ezek a 
pihenést és kikapcsolódást is elősegíthetik, ezzel pedig 
az egészséget szolgálják. Másik hasznos terület lehet a 
városi mezőgazdaság: élelmiszer termesztése hasznos 
lehet gazdasági és oktatási szempontból a városi lakók 
számára. Az élhető tetők a hangszennyezést is 
csökkentik, mivel elnyelik az épületen kívüli 
hanghullámokat és meggátolják a hang bejutását.

A SINTEC zöldtetők szerepe a csapadékvíz-
gazdálkodásban már köztudott, de néhány kutatás 
bizonyította, hogy a lejutott csapadékvízben 
megnövekedett a nitrogén és a foszfor mennyisége, 
miután kimosódott az ültetőközegből. Szervesanyagok, 
tápanyagok és szennyezőanyagok mosódnak ki az 
ültetőközegből vagy a tetőszigetelésből és ezáltal a 
felszínről elvezetett csapadékvíz szennyezetté válik. 
Kutatások folynak semleges ültetőközegek 
fejlesztésében és a „szürke” csapadékvíz újrahasznosí-
tásának területén ezeknek a hatásoknak a csökkentése 
érdekében.

1

62

73

84

5 védő réteg

elválasztó réteg Ps hab esetén

 hőszigetelés

paratechnikai réteg

beton födém

elválasztó-szűrő réteg

vízmegtartó réteg

szigetelést védő réteg

URDIN/URTOP szigetelőlemez

9

9
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Hangszigetelés

Újrahasznosíthatóság

A SINTEC zöldtető rendszer a külső zajt kb. 8-10 dB-el 
csökkenti egy hagyományos tetővel szemben. Az 
ültetőközeg és a növényzetbe zárt levegő 
hangszigetelésként működik és a hanghullámokat vagy 
elnyeli, visszaveri vagy eltereli.

A SINTEC zöldtető rendszereknél felhasznált anyagok 
nagy része újrahasznosított építőanyagból készül, mint 
pl. gumi vagy műanyag. Ahol lehetséges a projekt 
elhelyezkedésének függvényében, a SINTEC zöldtető 
rendszereknél másodlagos, újrahasznosítható adalék-
anyagokat is felhasználnak.

Levegő minőség

Bár az extenzív SINTEC zöldtetők, miután alacsony a 
szerves tömegük, kisebb mértékben tudják ellensúlyozni 
a városok szénmonoxid-kibocsátását, az intenzív 
tetőkertek a fás növényzettel jelentősen hozzájárulnak a 
városi szénmonoxid elnyeléséhez. A városi növényzet 
képes elnyelni a szálló port és más szennyeződést, mint 
pl. a nitrogénoxid.
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Geotextíliák
Poliészter filc kiegyenlítő rétegként az URDIN / URTOP és fa 

vagy tégla aljzatok között, valamint védőrétegként az 

URDIN / URTOP lemezek és a leterhelő retag között.

Az URDIN tetőszigetelési megoldás túlmutat a szigetelőlemezen. A tető tökéletes kivitelezésének érdekében kiegészítő anyagok 

széles választékát biztosítjuk.

Kiegészítő termékek

32

PVC / TPO vízköpők és összefolyók 
Rozsdamentes acél összefolyókat műanyag gallérral, széles 

méretválasztékban kínálunk. Műanyag összefolyók is 

kaphatók, valamint lomb- és kavicsfogó kosarak.

URDIN / URTOP csőátvezetések
Műanyag csőgallérok csatornaszellőzők vagy egyéb 

csőátvezetések szegélyezésére, széles méretválasztékban.

URDIN / URTOP külső és belső sarkok
Előregyártott műanyag belső- és külső sarok-elemek a 

részletmegoldásokhoz.

URDIN fóliabádog / URTOP fóliabádog
URDIN és URTOP fóliabádog horganyzott acéllemezből, a 

csatlakozásokhoz és szegélyezésekhez.
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