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Alkalmazástechnikai útmutató
Alkalmazási terület
Az alkalmazástechnikai útmutatót az MSZ EN 14782:2006 alapján maradéktalanul be kell
tartani a Csikusz-Csik Kft. által gyártott és forgalmazott valamennyi trapézmintás illetve
cserépmintás lemezre.

A megvalósítási dokumentációnak tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•
•
•

tető hajlásszögét, (tetőfedésnél)
szükséges átfedéseket
trapézlemezek alátámasztásánál, illetve rögzítésénél a
rögzítési pontotok távolságát
rögzítéshez alkalmazott kiegészítők pontos számát
alátéthéjazatok típusát, mennyiségét (tetőfedésnél)
villámvédelem pontos szerkezeti rajzát (tetőfedésnél, szükség
esetén)
a rögzítési pontok helyeit és módját.

A trapézmintás lemez és/vagy cserépmintás lemez szállítására, átvételére és
tárolására vonatkozó előírások
Megrendelés esetén a vevő meghatározhatja, hogy személyesen kívánja a megrendelt tételeket
elszállítani, vagy díj ellenében megbízza a gyártót a kiszállítással.
Amennyiben a Csikusz-Csik Kft. szállítja ki a megrendelést, a megfelelő szállítóeszköz
biztosítása és a szállítmány előírásos rögzítése a gyártó feladata.
Amennyiben a vevő saját maga szállítja el megrendelését, a megfelelő méretű és teherbírású
szállítóeszköz biztosítása, valamint a szállítmány előírás szerinti rögzítése, a rögzítéshez
használt eszközök (ponyvák, stafnik, spaniferek) biztosítása és a közúti szállítási szabályok
betartása a vevő felelőssége.
A megrendelés lerakodása minden esetben a vevő feladata és kötelessége.
A lerakodáshoz használt eszközöket (targonca, elmelő, kézi munkaerő) a vevő bocsátja
rendelkezésre.
A lerakodás felügyelete mindenkor a vevő kötelezettsége. Ha a gyártó által végzett
kiszállításnál és/vagy lerakodásnál a termék megsérül, azt az átvételnél a vevőnek azonnal
jeleznie kell a gyártó felé.
A lemezeket sík felületen elhelyezett stafnifákra kell lerakodni. Ezek biztosítása a vevő
feladata. Az alátámasztási pontok távolságát úgy kell kiválasztani, hogy a lemezek túlzottan
ne hajoljanak meg az alátámasztási pontok között.
A termékeket sérüléstől, nedvességtől védve, száraz, fedett helyen kell tárolni a cinkkorrózió,
az ún. "fehérrozsdásodás" veszélye miatt. A tárolási utasítások be nem tartása a garancia
elvesztését vonja maga után!
A trapézmintás lemez és/vagy cserépmintás lemez szállítására, átvételére és tárolására
vonatkozó további információ található a gyártó honlapján (www.trapezcsikusz.com) az
Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt.
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Helyes alátámasztás
1.

Helytelen alátámasztás

Ábra: Trapézlemezek helyes tárolása

Trapézmintás lemezek rögzítése.
A termékek rögzítéséhez használt segédanyagok szinte teljes mértékben megvásárolhatóak a
gyártónál. Az előírások lemezmintánként, illetve lemezvastagságonként változnak. A megfelelő
rögzítés helyzetspecifikus, ingyenes szaktanácsadás a gyártó telephelyén szóban, illetve emailben és telefonon is kérhető. A nem megfelelő rögzítőanyagok használatából adódó esetleges
károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A takaró felületen történő rögzítéshez a gyártónál is
megvásárolható 4,8/35 mm-es önfúró csavart, hatlapos fejjel a fej alatti gumialátéttel, (fa
szerkezetek), 4,8/19 mm-es önfúró csavart hatlapos fejjel a fej alatti gumialátéttel kell használni
(fémszerkezetek). A lemezek összefűzéséhez használható hatlapfejű gumialátátes csavar
(fűzőcsavar), illetve lemezszegecs szintén megvásárolható a gyártónál.
A felszerelést és rögzítést minden esetben megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező
szakemberrel kell végeztetni a munkavédelmi előírások betartásával.

2.

Ábra: Trapézlemezek helyes rögzítése

3.

Ábra: Trapézlemez keresztirányú toldása

A T-14 profil rögzítéséhez 3,7 x 60 mm-es tetőfedő szeg ajánlott a hullámhegyeknél beütve (4.
ábra). A többi profilhoz a szerkezettől függően 4,8 x 35 mm-es bádogos csavar (5. ábra), vagy
5,5 x 35 mm-es önmetsző csavar (6. ábra), a hullámhegyeknél becsavarva. Az eresznél, a
gerincnél és a haránt csatlakozásoknál minden második hullámnál kell rögzíteni, míg a köztes
léceknél (tetőn és homlokzaton) minden harmadikban. A szélső lemezek peremét minden lécnél
rögzíteni kell az utolsó hullámban. A hosszanti átlapolásoknál a szükségnek megfelelően 2-3
kötőelemet (csavart, szegecset) kell alkalmazni 1 m-enként.
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4. Ábra

5. Ábra

6. Ábra

Trapézminttás lemezek felszerelése tetőre
Megrendelés
A < 35 mm-es profilú trapézlemezek nem kisebb, mint 6° (10%), míg a ≥ 35 mm-es profilok
nem kisebb, mint 4° lejtésű tetősíkokon alkalmazhatók. A lemezek méretre vágásánál nem
veszik figyelembe a ferde tetőéleket. A javasolt maximális lemezhosszúságot minden profil
műszaki specifikációja tartalmazza. Ha a tetősík hossza meghaladja a javasolt maximális
lemezhosszúságot, lemezcsatlakozást kell alkalmazni, és ilyenkor a szükséges hosszt (pl.6 m) a
megrendelés előtt meg kell osztani közelítőleg fele-fele arányban, hozzáadva a megfelelő
átfedés hosszát is a profilmagasság és a tetősík lejtésének függvényében [> 14° (25%) min. 150
mm, ≤ 14° (25%) min. 200 mm]. A homlokzatokon 100 mm-es haránt irányú átfedés
alkalmazandó. Ha a tetősík lejtése ≤ 14° (25%), ajánlott a haránt és hosszirányú átfedések
szigetelése. A Gyártó nem vonható felelősségre az egyes megrendelések között a
színárnyalatban, a felület megjelenésében, a méretszórásban (az adott termékre érvényes
szabványok megengedte tűréshatáron belül) előforduló különbségekért. Amennyiben a szállítás
során nedvességet kap, azonnal szét kell választani és meg kell szárítani a lemezeket – ellenkező
esetben fehérrozsda léphet fel. A táro lás teljes időtartama nem haladhatja meg a gyártás
napjától számított 5 hónapot.

Csikusz-Csik Kft.
Cégjegyzékszám: 16-09-012614
Adószám: 23014231-2-14
Közösségi adószám: HU23014231
Tel: +36 70 611 5522
E-mail: csikuszoffice@gmail.com

Szerelés
Szerelés előtt ellenőrizni kell a tetőszerkezet szakszerű kivitelezését, azaz az átlókat, a síkok
egyenességét, valamint a lemez és a fólia vagy szigetelőlemez közötti légrés figyelembevételét.
Az alátámasztási pontok távközeit a műszaki terv, vagy a gyártói terhelhetőségi táblázatok
alapján végzett számítások eredményei adják meg. A lemeztáblák felrakási sorrendjét a tetőre az
7. ábra mutatja, a homlokzatra pedig a 8. ábra, a felrakás irányát pedig minden esetben az adott
helyen uralkodó széljárással szemben kell megválasztani. Az első lemeztáblák felszerelésénél a
megfelelő gondosság (derékszög az eresszel) elkerülhetővé teszi a lemez ereszcsatornára tartását
vagy attól elfutását, azaz a lemezsor „fogazottságát”. Ha felső ereszszegélyt alkalmaz, ne
feledkezzen meg arról, hogy úgy szerelje fel, hogy lehetővé tegye az esetleg lecsapódó vízpára
elvezetését a fóliáról az ereszcsatornába

7. Ábra

8. Ábra

Figyelem! A védőfóliát a rögzítés előtt mindig le kell húzni, másképp a tömítés nem fekszik fel,
és nem szigetel megfelelően. A gerinclemezt rövid (20 mm-es) csavarokkal kell „lemez a
lemezhez” rögzíteni max. 300 mm-es osztásközzel, előzetesen tömítőprofillal, univerzális
tömítéssel vagy PURS szalaggal szigetelve (10. ábra). A többi bádogos elem rögzítéséhez 3,5 x
30 mm-es bádogos csavarokat ajánlunk (9. ábra). Az általunk gyártott hófogók alkalmazása a
jelentős lejtési szögű tetőkön (11. ábra) elkerülhetővé teszi a tavaszi ereszcsatorna javításokat,
cseréket, és kizárja a kockázatát a hóréteg lecsúszásának az arra járók fejére. A tapasztalt
kivitelezőknek megvannak a saját megoldásaik, melyeket a gyártó elfogadhat.
A lemezek vágása

Tilos a lemezek vágása olyan szerszámokkal, amelyek használata jelentős
hőfejlődéssel ( hirtelen hőmérséklet-emelkedéssel) jár.

Ez a szerves védőréteg és a horganyzás sérülésével járna, aminek következtében megindul a
korrózió, amit a lemezfelületbe olvadó felhevült forgácsdarabok tovább gyorsítanak. Megfelelő
szerszám pl. a Nibbler vibrációs olló, vagy rövid vágáshosszaknál az egyszerű lemezolló. A
gyártó ajánlja a fedetlen vágott élek védelmét lakkozással, ez vonatkozik a gyári vágásból
származó élekre is.
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Járás a tetőn
A szerelést úgy kell megszervezni, hogy minél kevesebb járásra legyen szükség a már felszerelt
lemeztáblákon. Ha erre mindenképp szükség van, az alátámasztásoknál kell a tetőn lépkedni,
vigyázva arra, hogy a talpon ne legyenek a lemez vágásából, megmunkálásából származó
forgácsdarabok , amelyek felsérthetik a szerves bevonatot. A szerelés befejezése után a tetőt
meg kell tisztítani minden féle forgácstól , reszeléktől , csavaroktól és egyéb elemektől, amelyek
korróziós fészkek kialakulását okozhatják.
Karbantartás
A szállítás, a szerelés, a megmunkálás folyamán keletkezett esetleges sérüléseket megtisztítás és
zsírtalanítás után megfelelő védelemmel, lakk fedéssel kell ellátni. A lakkozással nem védett
vágási éleken bekövetkezhet a bevonatrétegek felválása. Ajánlott a tető évenkénti felülvizsgálata
a szükséges karbantartási műveletek megállapításához.

9. Ábra

10. Ábra

11. Ábra

Tömítőanyagok
A tömítőanyagok alkalmazása a tömőanyag gyártójának útmutatója szerint történjen, különös
figyelmet fordítva a munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartására. A felhasznált
tömítő nem lehet ecetsav bázisú.
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Tető méretezése

Cserépmintás lemezek felszerelése
A cserepes lemez felszerelése előtt ki kell alakítani a megfelelő alátámasztást (lécezés). Az
első két tetőléc távolsága 260-300 mm, lejtéstől függően. Az első léc távolsága a szélső
homlok léctől 30-50 mm. A páralecsapódás miatt ajánljuk a páraáteresztő fólia alkalmazását.
A tetőablakokat a lemezelés előtt, a gyártó szerelési útmutatója alapján kell beszerelni.
A cserepes lemezek rögzítése 4,8/35 mm-es önfúró csavarral, hatlapos fejjel a fej alatti
gumialátéttel történjen.. A rögzítési gyakoriság legalább 8 db / négyzetméter. A csavarokat
körülbelül 2 cm távolságra a hullámtörés alatt csavarjuk be úgy, hogy a fedőlemez szorosan
felfeküdjön a tetőlécre. A tető széleinél a cserepes lemezt sűrűbben rögzítsük, a gerincnél
minden alsó hullámot rögzíteni kell. A lemezek egymással történő összekötéséhez a gyártónál
is megvásárolható fűzőcsavart használjunk. Tetőfedésnél ajánlott hosszított mágneses
csavarbehajtó fej használata.

Cserepeslemez szerelési útmutató

1.

A LEMEZ FEL+(/<(=e6, TERVE

A BP2 ALFA típusú cserepeslemezeket D YHYĘ VSHFLILNiFLyL V]HULQWL KRVV]~ViJEDQ J\iUWMiN OH
H]]HO PLQLPDOL]iOYD D] DQ\DJYHV]WHVpJHW $ IHNWHWpVL terv NLLQGXOySRQWMiW a WHWĘ
WHUYGRNXPHQWiFLyMDMHOHQWLEHOHpUWYHDOHMWpVV]|JHNHW. Minde]HNHWDYHYĘDGMDPHJËJ\
WHKiWDNLDODNtWiVLWHUYSRQWRVViJiWDYHYĘiOWDOPHJDGRWWWHUYGRNXPHQWiFLy adatainak a
SRQWRVViJDKDWiUR]]DPHJ
$WHUYGRNXPHQWiFLyEDQD]DOiEELPpUHWDGDWRNDWNHOOPHJDGQL

-$V]DUXJHUHQGDKRVV]DDWHWĘFV~FVWyODWHWĘDOMiLJ alul
-$WHWĘKRVV]DD]HUHV]HNPHQWpQ
-$WHWĘJHULQFKRVV]D
-.RQW\WHWĘNQpOD]pOJHULQFHNKRVV]D
-$WHWĘDEODNRNWiYROViJDPDJDVViJDpVV]pOHVVpJH
$ WHUYHQ PLQGHQ NHUHV]WH]pVWW|UpVW IHO NHOO WQWHWni (pl.
WHWĘDEODNRNWHWĘQ\tOiVRNNpPpQ\HNVWE

A IHNWHWpVL WHUYIĘHOYHL
a)

EOĘV]|U LV HONpV]tWMN D WHWĘVtNRN rajzait, IHOWQWHWYH D] |VV]HV NHUHV]WH]pVWW|UpVW D NLYiODV]WRWW OpSWpNEHQ ± SO  $ VtNRNDW

D]XWiQDWHWĘOHMWpVpYHOSiUKX]DPRVFVtNRNEDRV]WMXNIHODPLPHJIHOHOz ALFAKDV]QRVIHGĘV]pOHVVpJpQHN (1120 mm).
b)

Nem javasoljuk 6000 mm-QpO KRVV]DEEALFA cserepeslemez darabok PHJUHQGHOpVpW D NH]HOpV QHKp]NHVVpJH D NHUHV]WLUiQ\~

defRUPiOyGiV YHV]pO\H VWE PLDWW  +a a szaruIiN hosszabbak 6000 mm-QpO NpW YDJ\ W|EE OHPH] KDV]QiODWD DMiQORWt D PHJIHOHOĘ
NHUHV]WLUiQ\~|VV]HLOOHV]WpVVHO$]|VV]HLOOHV]WpVWD]iEUiQIHOWQWHWHWWHNV]HULQWDNHUHV]WLUiQ\~]iUiVQiONHOOHOYpJH]ni, mintegy 200
mm-HViWIHGpVVHO
iEUD

c) A OHPH]HN KRVV]iW D IHUGH YiJiVRNDW LV ILJ\HOHPEH YpYH SO Yipa pOJHULQFHN VWE  IHOIHOp NHOO NHUHNtWHQL D] LGHiOLV OHPH]KRVV]UD
D]D]KRJ\HOYpJH]KHWĘOHJ\HQD]iEUDV]HULQWL|VV]HLOOHV]WpVXJ\DQDNNRUPLQLPDOL]iOQLOHKHVVHQD]DQ\DJYHV]WHVpJHW 
2.
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+Daz ALFA WHWĘIHGĘ UHQGV]HUW IĦW|WW EHOWpU IHOHWW DONDOPD]]iN DPHO\ KĘV]LJHWHOĘ UpWHJJHO LV UHQGHONH]LN IRQWRV EL]WRVtWDQL D WHWĘ]HW PHJIHOHOĘ
V]HOOĘ]pVpW+RJ\H]PLNpQWW|UWpQMpND]DWHUYH]pVIJJYpQ\HWHKiWDWHUYEHQPHJNHOOKDWiUR]QLD]HOYiUWV]HOOĘ]pVLLJpQ\W
 SpOGD+ĘV]LJHWHOWWHWĘNpWV]HOOĘ]ĘUpVVHO iEUD 
$ V]LJHWHOpV YDVWDJViJD NLVHEE PLQW D V]DUXJHUHQGD PDJDVViJD $ SiUDiWHUHV]WĘ IyOLiW D V]DUXIiUD NHOO KHO\H]QL pV HOOHQOpFH]pVVHO NHOO
U|J]tWHQL$OpFH]pVWpVHOOHQOpFH]pVW|VV]HNHOOLOOHV]WHQLpVYpJODcserepesOHPH]HNHWDOpFH]pVUHNHOOU|J]tWHQLËJ\ DOHYHJĘpVDSiUDHOWiYR]KDWD
KĘV]LJHWHOpVpVDIyOLDN|]|WWLUpVHQYDODPLQWDIyOLDpVDWHWĘOHPH]HNN|]|WWLV

iEUD

 SpOGD+ĘV]LJHWHOWWHWĘHJ\V]HOOĘ]ĘUpVVHO iEUD 
$KĘV]LJHWHOpVYDVWDJViJDPHJHJ\H]LNDV]DUXJHUHQGDPDJDVViJiYDO$KĘV]LJHWHOpVUHIyOLiWKHO\H]QHNDPHO\HWDV]DUXJHUHQGiUD
HOOHQOpFH]pVVHOU|J]tWHQHN$OpFH]pVWpVHOOHQOpFH]pVW|VV]HNHOOLOOHV]WHQLpVYpJO a cserepesOHPH]HNHWDOpFH]pVUHNHOOU|J]tWHQLËJ\ DOHYHJĘpVD
SiUDHOWiYR]KDWDIyOLDpVDWHWĘOHPH]HNN|]|WWLUpVHQ
iEUD

Cserepeslemez szerelési útmutató
3.
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(UHV] V]HOOĘ]pVpQHN NLDODNtWiViQiO D IĘ HOY YpGHOPHW EL]WRVtWDQL D IyOLiUyO
V]iUPD]y Yt]]HO V]HPEHQ DPL D WHWĘIHGĘ OHPH]HN DOVy IHOOHWpQ MHOHQWNH]Ę
NRQGHQ]iFLyEyO YDJ\ D EHOWpUEĘO - SO WHWĘWpUL ODNiV - HUHGĘ QHGYHVVpJEĘO V]iUPD]LN  (]
~J\ pUKHWĘ HO KRJ\ ereszV]HJpO\W NHOO U|J]tWHQL D IyOLD DOi $ cserepeslemezek IHOVĘ
IHOOHWpUĘOpUNH]ĘYt]HOYH]HWpVHYDJ\RO\DQereszV]HJpOlyel EL]WRVtWKDWyDPHO\NEFPUH D] HUHV]FVDWRUQiED Q\~OLN YDJ\ ~J\ KRJ\ D WHWĘIHGĘ OHPH]HNHW NL NHOO YH]HWQL D]
HUHV]FVDWRUQDI|OpXJ\DQLO\HQiWIHGpVVHOD]D]FP-el - OiVGD]DOiEELLOOXV]WUiFLyW
iEUD

iEUD

+DEL]WRVtWDQLNtYiQMXk DPHJIHOHOĘV]HOOĘ]pVWDWHWĘJHULQFQpONEFP-HVUpVWNHOOKDJ\QLDWHWĘJHULQFHQDWHWĘIHGĘOHPH]HNN|]|WW1em szabad
DIyOLiWHJpV]HQDJHULQFLJ vinni, hagyjuk azt 5 cm-eOU|YLGHEEUH$ONDOPD]]XQk JHULQFV]HOOĘ]ĘWDWHWĘOHPH]HNpVDgerincelemek$SiUDtJ\WHUPpV]HWHV
OpJiUDPOiVVDOWiYR]KDWDcserepeslemez pVDJHULQFN|]|WW± OiVGiEUD

iEUD

4.
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Az ALFA cserepeslemez PHJIHOHOĘNLYLWHOH]pVpQHNDODSMDDMyOpFH]pV

Az ALFA cserepeslemez 350 mm-es cseréphosszal kapható. A
PHJIHOHOĘ NLYLWHOH]pV DODSMD D OpFH]pV DPL PHJ NHOO IHOHOMHQ D JHUHQGi]DWUD V]HUHOW
FVHUpSKRVV]QDN.
3pOGD: az ALFA 350 mm-es modult, 350 mm-HV WiYROViJ~ OpFH]pVUH NHOO IHOV]HUHOQL Az
HJ\HWOHQ NO|QEVpJ D] HOVĘ pV D PiVRGLN OpFVRU N|]|WWL WiYROViJ lehet (] D WiYROViJ
DWWyOIJJPLNpQWU|J]tWLNDOHPH]W SpOGD± D]HOVĘOpFVRUYDJ\DKDMOiVDOMiEDQYDQHNNRUD]
HOVĘ pV PiVRGLN VRU N|]|WWL WiYROViJ  PP YDJ\ D KDMOiV WHWHMpQ HNNRU D] HOVĘ pV D
PiVRGLNVRUN|]|WWLWiYROViJPP H]XWyEELHVHWEHQDOpFVRUWYDJ\DNHVNHQ\HEEROGDOiUD
KHO\H]LNYDJ\NpWVRUWKHO\H]QHNHJ\PiVUD ± OiVGDpViEUiW
$V]HUHOpVWPLQGLJD]HUHV]IHOĘONHOONH]GHQLpVPLQGLQJMREEUyOEDOUDNHOOKDODGQL
)RQWRV J\HOQL DUUD KRJ\ D OHPH]HN PLQGLJ PHUĘOHJHVHN OHJ\HQHN DPL
JDUDQWiOKDWyKDD]DOiEELDMiQORWWHOMiUiVWDONDOPD]]iN

Cserepeslemez szerelési útmutató
$]HOVĘOHPH]WPLQGLJD]HUHV]KH]KHO\H]]HDOHPH]DOMDD]HUHVV]HO YDJ\D]HOVĘOpFVRUUDO OHJ\HQSiUKX]DPRV5|J]tWVHDOHPH]WQpKiQ\
FVDYDUUDO +HO\H]]H IHO D PiVRGLN OHPH]W D] HOVĘ PHOOp ~J\ KRJ\ KRVV]DQWL ]iUiVW NpSH]]HQ D KRVV]LUiQ\~ LOOHV]WpVEHQ D] DOVy LOOHV]WpV SHGLJ
EHLOOHV]NHGLN HJ\VpJHV IRO\DPDWRV YRQDODW DGYD +D HJ\HWOHQ OHPH] OHIHGL D] HJpV] WHWĘPDJDVViJRW IRO\WDVVD WRYiEE PLQW D] HOVĘ OHPH]]HO +D
NHUHV]WLUiQ\~LOOHV]WpVUHLVV]NVpJYDQSOKDNpWYDJ\W|EEOHPH]UHYDQV]NVpJDWHOMHVWHWĘPDJDVViJOHIHGpVpKH]KHO\H]]e a harmadik lemezt az
HOVĘI|OppVDQHJ\HGLNHWDPiVRGLNPHOOpH]]HOEL]WRVtWYDKRJ\DOHPH]HNPHUĘOHJHVHQOHJ\HQHNIHOV]HUHOYH$]HUHV]PHQWpQOpYĘOHPHzeket kell
PLQGLJHOVĘNpQWIHOKHO\H]QL± OiVGDiEUiW
$OHPH]HNU|J]tWpVH
Az ALFA cserepeslemez U|J]tWpVpUHNpWIpOH|QPHWV]ĘFVDYDUKDV]QiOKDWy
)Ħ]ĘFVDYDU- JT2 ± 4.8 x 20 mm (lemez-OHPH]LOOHV]WpV
5|J]tWĘFVDYDU ± 4.8 x 35 mm (lemez-OpF U|J]tWpV
A csavarok 250 db-RVNLV]HUHOpVEHQNDSKDWyN
A lemez-OHPH]U|J]tWpVHNQpO[PP-HVFVDYDURNDWKDV]QiOQDN SpOGiXO± KRVV]DQWLLOOHV]WpVHNKyIRJyN, V]HJpO\HN, tYHVJHULQFHOHPHN, stb.)
$z ALFAWHWĘIHGĘOHPH]HNHWDWDUWyOpFH]pVKH][PP-HVFVDYDURNNDONHOOU|J]tWHQL
5|J]tWpVLPyGV]HUHN

5.

&6(5(3(6/(0(=.,(*e6=Ë7ė.

Az ALFA cserepeslemezhez megfelelĘV]tQEHQ NLHJpV]tWĘN LVNDSKDWyN
2URPV]HJpO\ DMiQORWWiWIHGpV- 10 cm
9iSDDMiQORWWiWIHGpVFP
(UHV]V]HJpO\
+yIRJyIHVWHWWKRUJDQ\]RWWDFpODWHWĘOHMWpVpWĘOpVDKyWHUKHOpVWĘOIJJĘHQÆ 1-2,2 pcs/m2
ËYHVJHULQFHOHPPLQGHQPiVRGLNKXOOiPRWNHOOU|J]tWHQLDIHOVĘUpV]pQ

6.

3È/'È.e/+$-/Ë7277(LEMEKRE
iEUD
-‐
-‐
-‐
-‐

.pPpQ\V]HJpO\ VtNOHPH]EĘO EiGRJRV
KDMOtWMa)
ËYHVJHULQFHOHP
Attika
)DOV]HJpO\

Cserepeslemez szerelési útmutató
7.

3e/'È.7(7ė/(-7e69È/72=È62..g9(7e6e5(
iEUD
-‐

.LVHEEWHWĘOHMWpV

-‐

1DJ\REEWHWĘOHMWpV

8. Az ALFA CSEREPES/(0(=(.6=(5(/e6e1e/ ALKALMAZOTT ELVEK
Az ALFA WHWĘOHPH]HNHW SO D] DOiEEL V]HUV]iPRNNDO OHKHW YiJQL OHPH]YiJy ROOyN N|UIĦUpV] IpPYiJy EHWpWWHO OHPH]YiJy NpV
62+$6(+$6=1È/-216$52.&6,6=2/Ï79$*<2/<$16=(56=È027$0,9È*Ï7È5&6È6!!!
9iJiVXWiQSXKDNHIpYHOPLQGLJWiYROtWVDHODIpPSRUWpVDYiJiVUDYLJ\HQIHO IROWYpGĘIHVWpNUpWHJHW
A cserepeslemezeken FVDNSXKDWDOS~FLSĘEHQV]DEDGMiUQLpVFVDNDKXOOiPRNVOO\HGpVpEHQDKRODOHPH]WDWDUWyOpFHNWDUWMiN
$OHPH]HNPLQLPXP-OHMWpVĦWHWĘN|QKDV]QiOKDWyN.
-QiONLVHEEOHMWpVĦWHWĘNQpOMDYDVROMXN|QWDSDGyW|PtWĘV]DODJKDV]QiODWiW~J\DNHUHV]WLUiQ\~PLQWDKRVV]LUiQ\~LOOHV]WpVHNQpO

