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1. BevezetŒ

A bitumenes zsindelyeket a magaste-
tŒk fedésére alkalmazzák. Felhaszná-
lásukkal könnyı, az idŒjárási viszontag-
ságoknak ellenálló tetŒfedést nyerünk. 
A JCP Izolácie, a. s. Rt. „JCP zsindely“ ke-
reskedelmi elnevezéssel négyféle alakú
bitumenes zsindelyt gyárt.

A JCP zsindely felületét palazúzalék
szórással látják el, melyet a lemezekbe
hengerelnek. A többféle színárnyalat 
lehetŒvé teszi magastetŒs lakóházak,
középületek, ipari- és mıemléki épületek
esztétikus építészeti kialakítását.

A JCP zsindely a budapesti Építésügyi
MinŒségellenŒrzŒ Innovációs (ÉMI Knt.) 
A-804-1998 sz. által minŒsített termék.

A gyártó által kidolgozott alkalmazási
útmutató a JCP zsindelyek helyes beépítési
módját adja meg. A bitumenes zsindelyek
elŒnye a hosszú, cca. 30 éves élettartam
a tetŒ csekély karbantartása mellett.

1.1 A MÙSZAKI ÚTMUTATÓ TÁRGYA, CÉLJA,

ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE 

Az útmutató alapvetŒ ismereteket 
a következŒ területeken nyújt:

• a JCP Izolácie, Rt. által gyártott bitume-
nes zsindelyek fajtái;

• felhasználási terület;
• tervezés és kivitelezés;
• karbantartás, javítás, átalakítás.

Az útmutató célja, hogy az egységes
szemlélettel elvégzett tervezés, kivitele-
zés és karbantartás a bitumenes zsin-
dellyel fedett tetŒk garantálta hosszú 
élettartamát biztosítsa.

1.2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Ez az útmutató a magastetŒk bitumenes
zsindellyel történŒ fedéséhez szükséges
összes alapvetŒ tervezési és kivitelezési 
elŒírást tartalmazza.

2. Anyagok

2.1 A JCP ZSINDELYEK ANYAGA, 

GYÁRTÁSI JELLEMZÃI

A zsindelyeket különleges bitumenes
lemezbŒl vágják ki, mely lehetŒvé teszi
az ajánlott hajlásszög melletti felhasznál-
hatóságot.

A bitumenes zsindely hordozórétege
szervetlen üvegszálakból készült üvegfá-
tyol, melyre mindkét oldalról forró, speci-
ális bitumenréteget hordanak fel. A lemez
felsŒ oldala palazúzalék hintésı, mely 
védelmet nyújt az idŒjárás viszontagsá-
gaival, az ibolyántúli sugárzással, a tız-
terjedés és a mechanikai sérülések ellen.

2.1.1 A JCP ZSINDELYEK ÖSSZETÉTELE, 

GYÁRTÁSA

1. Hengerelt színes palazúzalék
2. Különleges oxidált bitumen
3. Nagy felülettömegı üvegfátyol
4. Különleges oxidált bitumen
5. Hengerelt homokszórás

A zsindelyeket folyamatos mıködésı
automata gépsorokon gyártják. Ez a gyár-
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tási technológia biztosítja az állandó 
minŒséget és mıszaki színvonalat.

A sokoldalú tetŒfedŒ elemek különbözŒ
alakja és színválasztéka lehetŒvé teszi
változatos tetŒformák készítését. A JCP
Izolácie, Rt. bitumenes zsindelyeinek 
állandó minŒségét a Nemzetközi
Alkalmassági Szabvány, az ISO 9001 is
szavatolja.

2.1.2 A JCP ZSINDELYEK ALAKJA

HX típus - Méhsejt                  

OB típus - Téglány

BB típus - Hódfarkú

DM típus - Gyémánt
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2.1.3 GERINCELEMEK

A gerincelemek leggyakrabban téglány és gyémánt formájú zsindelybŒl készülnek.

ESZTÉTIKAI KÖVETELMÉNYEK

• A palazúzalék egyenletes behengerlése
• Az elemszélek hibamentes kivágása
• Egyenletes vastagság
• A bitumenréteg egyenletes felvitele az üvegfátyol hordozórétegre
• Egyenletes színárnyalat
• A zsindelylemezek felhasználás elŒtti Œsszeragadásának megelŒzése

JCP zsindelyek méretei

A zsindely típusa HX típus OB típus BB típus DM típus

Hossz [mm] 1000±3 1000±3 1000±3 1000±3

Szélesség [mm] 317±3 333±3 333±3 280±3

Vastagság, legaláb [mm] 3,5 3,5 3,5 3,5

Anyagigény [db/m2] 7,5 7 7,5 9

A kész fedés súlya [kg/m2] 10,5 11,5 11,5 11,5

2.1.4 MÙSZAKI JELLEMZÃK
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2.2 KIEGÉSZÍTÃ ELEMEK

2.2.1 ERESZ

Ereszképzésnél hagyományos fémlemez
szegélyt kell alkalmazni.

2.2.2 GERÍNCELEMEK

Gerincelem készíthetŒ OB, vagy DM típusú
zsindelylemez három részre vágásával, 
vagy bitumenes lemezbŒl. A fedést az ural-
kodó széliránnyal ellentétes irányban kell
végezni. A záróelemet szegezéssel és 
ragasztással is rögzíteni kell.

2.2.3 SZELLÃZÃELEMEK

A szellŒzŒelemeket a tetŒ hajlásszöge

és a szarufahossz függvényében a szüksé-
ges szellŒzŒkeresztmetszetnek megfele-
lŒen kell megválasztani  (lásd 4. 5. pont)
SzellŒzŒelemek típusai:

1 TÍPUS 105 cm2

PE anyagú szellŒzŒelem, Cu, vagy AI 
rovarhálóval
2 TÍPUS 145 cm2

PE anyagú szellŒzŒelem, Cu, vagy AI 
rovarhálóval
3 TÍPUS 85 cm2

PE anyagú szellŒzŒelem, Cu, vagy AI 
rovarhálóval

A JCP zsindelyek műszaki adatai

Lemezvastagság, legalább mm 3,5
Felülettömeg g/m2 4600
Szakítőerő, hossz irányban N/5 cm 400
Hőállóság (2 ó), legalább °C 80
Szegbeszakító erő, legalább N 80
Hideg bitumenes ragasztó (7 nap)
Húzószilárdság N/mm2 0,300
Nyírószilárdság N/mm2 0,085

1. ábra
SzellŒzŒelemek típusai
1. típus                                    2. típus
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4 TÍPUS 50 cm2

PE anyagú szellŒzŒelem, Cu vagy, AI 
rovarhálóval

2.2.4 HÓFOGÓK

A zsindelyfedés felületi érdessége miatt
30°-os hajlásszögig hófogó beépítése
nem szükséges, amennyiben azt más 
elŒírás nem követeli meg.
30°-nál meredekebb tetŒhajlásszög és
300 m-es tengerszint feletti magasság 
esetén a kezdŒsor felett eresz-folyóméte-
renként 2-4 db hófogót kell egy, vagy két
sorban elhelyezve beépíteni.

2.2.5 ALÁTÉTLEMEZ

Az alátétlemezt (R 60 SR, MEZOFOL B)
10 cm-es átfedéssel kell fektetni, és az 
átlapolásokban szegezéssel kell rögzíteni.

Ezután kerülhet sor a kiegészítŒ fémle-
mez szerkezetek, szegélyek elhelyezésére.

2.3 SZERSZÁMOK, ESZKÖZÖK

TetŒfedéshez szükséges szerszámok
és kiegészítŒ eszközök:
• vágókés (horgas késbetéttel),
• ácskalapács és szögtáska,
• csapózsinór, csuklós mérce, szögmérŒ,
• kinyomó pisztoly a ragasztóhoz,
• fogó a szegek kihúzásához,
• kézi fırész,
• kalapács,
• biztonsági öv és kötél,
• spatulya,
• PB gázpalack lángpisztollyal,
• forrólevegŒs hegesztŒkészülék,
• elektromos hosszabbító.

9

3. típus 4. típus

2. ábra
Szerszámok            

1. ácskalapács      2. vágókés             3. csapózsinór         4. csuklós mérce    5. mechanikus kinyomó pisztoly     
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2.4 SEGÉDANYAGOK

2.4.1 RAGASZTÓK, TÖMÍTÃANYAGOK

A fedés egyes részein a rögzítés csak
ragasztással oldható meg, vagy többlet-
rögzítésre van szükség. A ragasztás 
modifikált bitumenes hidegragasztóval
készíthetŒ. Tubusos kiszerelés esetén 
kinyomó pisztolyt, kannás, dobozos 
kiszerelés esetén spatulyát kell alkalmazni.

2.4.2 SZEGEK

A JCP zsindelylemezek rögzítése sze-
gezéssel történik. A szeg széles, körfejı
(palaszeg), nem rozsdásodó, horganyzott
acél vagy alumínium anyagú lehet.

• fejátmérŒ legalább 10 mm
• szegszár átmérŒ legalább 2,5 mm
• hossza 25 mm
• hossza több réteg esetén 35 mm

2.4.3 EGYÉB RÖGZÍTÃ- 

ÉS KAPCSOLÓELEMEK 

Használatuk JCP zsindely rögzítéséhez
nem engedélyezett.

3. A tetŒfedés mıszaki jellemzŒi

A JCP zsindelyek mıszaki adatait 
a 2.1.4. pont tartalmazza. A minŒségi 
bizonyítványt a budapesti Építésügyi
MinŒségellenŒrzŒ Innovációs (ÉMI Knt.) 
A - 804 1998 szám alatt adta ki. A bitume-
nes zsindelyeket 15 ° - 90 °-os hajlásszög
esetén lehet alkalmazni. A tetŒszerkeze-
tet kéthéjú hidegtetŒként kell kialakítani.
A tetŒhéjazat kettŒs, pikkelyszerı (kisele-
mes) fedés, mely az egyes elemek átfedé-
sével vízzáró fedést biztosít.

A JCP zsindelyek megfelelnek a német
DIN 4102 szabvány 7. bekezdésében fog-
laltaknak, azaz tızterjedéssel és sugárzó
hŒvel szemben ellenállóak, ezáltal féke-
zik a tız terjedését a tetŒn, illetve az 
épületszerkezeten belül.

4. A tetŒfedés tervezése

4.1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

A tetŒszerkezetet a kéthéjú fedés elvei
szerint kell tervezni, de az anyag tulaj-
donságaiból adódóan figyelembe kell
venni, hogy:

• a héjazat lég- és párazáró, nem engedi
át a szerkezetbŒl áramló nedvességet,
ezért az átszellŒzést körültekintŒen
kell megoldani; 

• a fedés vízzárósága alátétlemez alkal-
mazása, az elŒírt átfedések betartása,
és szabályszerı részletképzések esetén
szavatolható.

4.2 TEHERHORDÓ SZERKEZETEK

A tetŒszerkezet teherbírása feleljen
meg a szabvány elŒírásainak.

Fa fedélszék
• anyaga tartószerkezet építéséhez megfe-

lelŒ legyen; 
• rovarrágástól, gombafertŒzéstŒl men-

tes legyen; 
• beépítés elŒtt láng-, rovar-, és gomba-

mentesítve legyen;
• statikailag méretezett, megfelelŒen 

állékony és merevített legyen.

Acél fedélszék
• tetŒszerkezet elemei korrózióvédettek

legyenek;
• tızállósági követelményeknek (egé-

szében és elemenként) feleljen meg;
• fŒ keretállásoknak biztosítani kell az

aljzatszerkezet megfelelŒ alátámasztá-
sát.

4.3. ALJZATSZERKEZET

A bitumenes zsindelyfedést teljes 
felületı, szilárd aljzatszerkezetre kell 
készíteni. Anyaga gyalulatlan 100-150 mm
széles, legalább 24 mm vastag deszka vagy
rétegelt lemez lehet, ha az megfelel az 
általános követelményeknek (méret, 
élhullámosság, szegtartás, teherbírás). Az
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aljzatszerkezetnek teljesen száraznak és
egyenletesnek kell lennie, a síkfogasság
legfeljebb 2 mm lehet, kiálló élek és gö-
csök nem megengedettek. A deszkákat
legfeljebb 3 mm-es ütközŒhézaggal kell
fektetni.

4.4 KIEGÉSZÍTÃ SZERKEZETEK

4.4.1 ALÁTÉTFEDÉS

Általános esetben teljes felületı alátét-
fedés nem szükséges, ennek ellenére 
ajánlott. Alacsonyabb hajlású tetŒknél az
alábbiak szerint kell eljárni:

Tetőhajlásszög Alátétfedés

=15° teljes felületen szükséges

16° - 22° 10 m-nél hosszabb szarufa
esetén az eresz mentén

> 22° ajánlott

Az alátétfedés korhadásmentes, R 60
SR, vagy MEZOFOL B típusú bitumenes 
lemezbŒl készüljön. A lemezeket fektetés
elŒtt ki kell tekercselni, hogy kisimuljanak.
Az alátétfedést az aljzatra simítva mindkét
irányban 10-10 cm-es átlapolással kell
fektetni. A vízzárás fokozása érdekében 
a vápában, az eresz, az oromfal és a te-
tŒáttörések mentén S típusú bitumenes
lemezt vagy öntapadó modifikált BITULEP
PE 20 lemezt kell alkalmazni.

4.4.2 BÁDOGOS MUNKÁK

A kémény, eresz, oromszegély, tetŒ-
felépítmények kiegészítŒ fémlemez szer-
kezeteit az alátéthéjazat fektetése után 
lehet elhelyezni (kivétel a kémény és 
a tetŒsíkban fekvŒ tetŒablak, mert azt
csak a fedéssel egyidejıleg lehet). A fém-
lemez szerkezeteket a szükséges kiterí-
tett szélességgel, a bádogos munkák és 
a pikkelyfedés szabályai szerint kell 
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3. ábra
Alátétfedés készítése:
1. átfedés
2. deszkázat
3. ereszszegély
4. ereszcsatorna
5. csatornatartó vas

4. ábra
A tetŒ fokozottan védendŒ részeinek fedése
BITULEP PE 20 alátétlemezzel

Bitulep PE 20

1 2

3 4 5
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kialakítani. A csatornatartó vasakat az 
aljzatszerkezetbe be kell süllyeszteni az
alátétfedés egyenletessége érdekében. 
A fémlemez szegélyek mentén a JCP zsin-
delyeket bitumenes ragasztóval kell 
rögzíteni. 

4.4.3 HÃSZIGETELÉS

A 4.5.1. pont táblázata szerinti átszel-
lŒzŒ légrés szabad keresztmetszetét 
a hŒszigetelés és az aljzatszerkezet
között kell biztosítani, ezért nem éghetŒ
kasírozású, vagy kemény külsŒ kérgı 
ásványi szálas anyagok alkalmazása 
célszerı.

4.5.2 LEVEGÃ BEVEZETÉSE

A levegŒ bevezetése az ereszvonal 
mentén történik az elŒírt keresztmetszetek 
biztosítása mellett. A nyílást madár- és 
rovarhálóval kell lezárni.

4.5.3 LEVEGÃ KIVEZETÉSE

A folyamatos légmozgás kialakulása
érdekében a szükséges kiszellŒzést biz-
tosítani kell. A tetŒfedési rendszerhez
kész elemek kaphatók, melyeket a fedési
kiosztás és a szabad szellŒzŒ-kereszt-
metszet figyelembevételével kell beépíteni.
A különbözŒ szellŒzŒelemeket a 2.2.3.
pont mutatja be. A be- és kiszellŒzŒnyílá-
sok kialakítási módját és méretét a kiviteli
tervdokumentációnak tartalmaznia kell.

beszellŒzés beszellŒzés 

beszellŒzés beszellŒzés 

kiszellŒzés 

kiszellŒzés 

5. ábra           
Padlástér 

6. ábra
Beépített tetŒtér

J C P  z s i n d e ly
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4.5.1 AZ ÁTSZELLÃZÃ LÉGRÉS SZABAD KERESZTMETSZETE 

A DIN 4108 SZ. SZABVÁNY SZERINT

Beszellőzőnyílás erszfolyóméterenként (cm2)

szarufahossz tetőhajlásszög
10° 15° 20° 25° 30°

5m 50 49 48 46 42
10m 100 98 96 92 84
15m 150 147 144 138 126
20m 200 196 192 184 168
25m 250 245 240 230 210

Kiszellőzőnyílás eresz-folyóméterenként (cm2)

szarufahossz tetőhajlásszög
10° 15° 20° 25° 30°

5m 60 59 58 56 52
10m 120 118 116 112 104
15m 180 177 174 168 156
20m 240 236 192 224 208
25m 300 295 290 280 260

Légrés vastagsága (cm2)

szarufahossz tetőhajlásszög
10° 15° 20° 25° 30°

5m 5 5 5 5 5
10m 8 6 5 5 5
15m 10 8 6 5 5
20m 10 10 8 6 5
25m 10 10 10 8 6

7. ábra
BeszellŒzés elvi kialakítása 
1. JCP bitumenes zsindelyfedés
2. alátétlemez
3. deszkázat
4. légrés
5. madár, vagy rovarháló

4.5 A TETÃ ÁTSZELLÃZTETÉSE

1

2

3

4

5
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A szellŒzŒidom beépítése a 25. ábrán
látható. Kevésbé jellemzŒ megoldás az 
épített gerincszellŒzŒ, melyet a 8. ábra
mutat be. Ennél a megoldásnál figyelembe
kell venni az uralkodó szélirányt és 
a legalább 5-8 cm-es vízküszöböt.

4.6 A TETÃFEDÉS SZERKESZTÉSE

A zsindelylemezek kapcsolata
A fedést a kiselemes (pikkelyes) kettŒs

fedés alapelvei szerint kell készíteni.
A keményhéjalással ellentétben a JCP

zsindelyek elŒnye a lemezek hátoldalán
található ragasztósávok, melyek beépített
helyzetben a napsugárzás hatására 

megolvadnak, ezáltal a zsindelylemezek
összeragadnak, így a fedés fokozottan
vízzáróvá válik, illetve kevésbé lesz érzé-
keny az épületszerkezetek mozgásaival
szemben.

A JCP zsindelyek fektetése
Az egyes sorokban a zsindelylemezeket

tompa ütközéssel kell fektetni. +5 °C-nál
alacsonyabb hŒmérséklet esetén a hŒ-
mozgás késŒbbi lejátszódása érdekében
1-2 mm hézagot kell hagyni a lemezek
között.

A fedés kitızése
A kitızés elŒtt az aljzatot ellenŒrizni

kell, a tetŒ pontos geometriáját fel kell

8. ábra
Épített gerincszellŒzŒ
1. hŒszigetelés
2. légrés
3. fémlemez lezárás

9. ábra
KezdŒsor fektetése, 1. változat
1. vágott indítósor
2. elsŒ sor
4. ereszszegély
5. bitumenes ragasztás
6. alátétlemez

10. ábra
KezdŒsor fektetése, 2. változat
2. elsŒ sor
3. fordított indító sor
4. ereszszegély
5. bitumenes ragasztás
6. alátétlemez

Uralkodó szélirány                   

1
2

3
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mérni. A kitızést és a fedést az össze-
függŒ tetŒfelület középvonalán célszerı
kezdeni. Itt kell kitızni a vízszintes 
ereszvonalra merŒlegesen a vezérvonalat,
és ezzel párhuzamosan az eltolás mérté-
kének megfelelŒ segédvonalat. Ezt a két
jelölést a középvonaltól jobbra és balra 
a tetŒ széléig három lemezhosszanként
meg kell ismételni.

A zsindelyek rögzítése
A lemezek alapvetŒ rögzítése a 15°-90°

hajlásszög tartományban szegezéssel
történik. A ragasztósávok felett lemezen-
ként négy szeget kell elhelyezni úgy, hogy
azok az elŒzŒ sor felsŒ élét is rögzítsék.
A szegezés a zsindely oldalélétŒl legalább
2,5 cm-re kezdŒdjön. 60 °-os hajlásszög
felett kiegészítŒ rögzítés szükséges, a le-
mezek felsŒ sarkában még két szeget kell
elhelyezni. Más anyagú szerkezetekhez
történŒ csatlakozásnál, illetve hajlított 
elemek többletrögzítéséhez bitumenes
hidegragasztót kell alkalmazni.

15

11. ábra
Oromszegély kialakítása gerincelemmel
1. deszkázat
2. oromkiemelés 5/15 cm
3. zsindelyfedés
4. gerincelem

12. ábra
Oromszegély kialakítása fémlemez takarással
1. deszkázat
2. hajlaték
3. alátétlemez
4. zsindelylemezek
5. széldeszka
6. fémlemez takarás 
7. szegezés

szeg

A zsindelyek átfedése 

HX - Méhsejt OB - Téglány BB - Hódfarkú DM - Gyémánt

15 ° - 20 ° 192 mm 192,3 mm 192,3 mm 187 mm

22 ° felett 182 mm 182,3 mm 182,3 mm 177 mm
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13. Ábra
Oromszegély kialakítása fémlemez szegéllyel
1. deszkázat
2. alátétlemez
3. rögzítŒférc
4. bitumenes ragasztás 2 sávban
5. zsindelylemezek
6. fémlemez oromszegély
7. rögzítŒszegély

14. ábra
Falcsatlakozás
1. deszkázat
2. bitumenes ragasztás 2 sávban
3. bitumenes zsindely                
4. alátétlemez
5. fémlemez 
6. viharléc
7. rögzítŒférc

15. ábra
TetŒgerinc és élgerinc kialakítása
1. zsindelylemezek
2. gerincelem
3. szegezés         

4.7 RÉSZLETKÉPZÉSEK

Az ideiglenes építmények kivételével az
eresz kialakítását mindig az ereszszegély
elhelyezésével kell kezdeni. A JCP zsindely-
fedés elsŒ sora kétféle lehet:

1. Az elsŒ zsindelylemez sorról a mintá-
zatot le kell vágni és az ép szélével az 
eresz felé kell fektetni.

2. Az indító sort a mintázattal felfelé kell
fektetni és az ereszszegélyre egyenletesen
felhordott bitumenes ragasztóval kell rög-
zíteni.

Uralkodó szélirány   
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16-20. ábrák
Vápa kialakítása

1. változat

1. alátéthéjazat
2. alátétlemez (a vápában mindig szükséges)
3. BITULEP PE 20, vagy Hydrobit V 60 S 35

vápatakaró lemez
4. zsindelylemezek
5. bitumenes  ragasztás
6. deszkázat

2. változat  

1. alátéthéjazat
2. alátétlemez (a vápában mindig szükséges) 

BITULEP PE 20, vagy Hydrobit V 60 S 35
3. gerincelemek 
4. zsindelylemezek
5. bitumenes  ragasztás
6. deszkázat

3. változat

1. deszkázat
2. szarufa
3. hajlaték
4. alátéthéjazat
5. alátétlemez (a vápában mindig szükséges) 

BITULEP PE 20, vagy Hydrobit V 60 S 35
6. vágott zsindelylemezek
7. zsindelylemezek
8. gerincelemek

4. változat  

1. alátéthéjazat
2. alátétlemez (a vápában mindig szükséges) 

BITULEP PE 20, vagy Hydrobit V 60 S 35
3. zsindelylemezek
4. deszkázat
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21. ábra

Íves felületek fedése
1. sík felület dése
2. íves felület átfedése
3. fémlemez  szegélyezés

22. ábra

KülönbözŒ tetŒsíkok íves fedése
1. alátéthéjazat
2. sík felület fedése
3. szabott zsindelylemezek

TetŒsíkok hajlásszöge közötti eltérés legfeljebb
15 ° lehet

24. Ábra

Kúpfelület (torony) fedése
1. körbefutó szabott zsindelylemezek
2. alátéthéjazat
3. fém zárósapka

5. változat

1. deszkázat
2. szarufa
3. hajlaték
4. alátéthéjazat
5. alátétlemez (a vápában mindig szükséges) 

BITULEP PE 20, vagy Hydrobit V 60 S 35
6. teljes zsindelylemezek
7. méretre igazított zsindelylemezek
8. gerincelemek

J C P  z s i n d e ly
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23. Ábra

Íves tetŒablakok fedése
1. sík felület fedése legalább 10 cm-es 

felvezetéssel
2. szabott zsindelylemezek
3. gerincelemek
4. széldeszka, vagy oromzati szerkezet
5. fémlemez szegély
6. ablakpárkány fémlemez fedése

A-A részlet

Íves tetŒablak lezárása
1. deszkázat
2. alátétlemez
3. rögzítŒférc
4. bitumenes ragasztás
5. zsindelylemezek
6. fémlemez oromszegély
7. rögzítŒszegély

25. ábra

SzellŒzŒelemek beépítése

Deszkázat kivágása

SzellŒzŒelemek rögzítése és a hideg 
bitumenragasztó felhordása 

SzellŒzŒelem fedése zsindellyel

1. szellŒzŒelem
2. hideg bitumenragasztó
3. fedŒelem
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5. Kivitelezés

5.1 A KIVITELEZÉS FELTÉTELEI

5.1.1 AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET ÁTVÉTELE, 

ELLENÃRZÉSE

A bitumenes zsindelyfedés az aljzat és 
a csatlakozŒ szerkezetek elkészülte után
kezdŒdhet. A fogadószerkezetet ellenŒrizni
kell az alábbi, fŒbb követelmények szerint:

• anyaga egészséges, száraz legyen;
• nem tartalmazhat kiesŒ csomókat;
• szarufák közötti mezŒben nem lehet

toldás;
• egy szarufán legfeljebb minden máso-

dik deszka lehet toldott;
• a deszkákat szarufánként legalább két

szeggel kell rögzíteni;
• a tetŒáttörések mentén (pl. kémény)

mozgási hézagot kell biztosítani, mely
legalább10 mm-es legyen;

• a kiegészítŒ fémlemez szerkezetek 
alakja, mérete és rögzítése az elŒírások-
nak megfelelŒ legyen.

5.1.2 ANYAGELÃKÉSZÍTÉS, TÁROLÁS

A szükséges anyagoknak, segédszer-
kezeteknek összhangban kell lenniük 
a kiviteli tervdokumentációval. Az anyagok
szállítását, tárolását a használati utasítás
szerint kell elvégezni. A csomagolást
csak közvetlenül a használat elŒtt szabad
felbontani. A színárnyalatok eltérését 
a gyártási szám szerinti csoportosítással
lehet kiküszöbölni. Huzamosabb tárolás
csak száraz, hıvös helyen történhet.

5.1.3 SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A bitumenes zsindelyfedést csak olyan
tetŒfedŒ végezheti, aki kivitelezŒi jogosult-
sággal és kellŒ szakismerettel rendelkezik.
A kivitelezŒ csoport legkisebb létszáma 
2 fŒ. A tetŒre való felmenetel elŒtt munka-
és tızvédelmi oktatást kell tartani. Felújítási
munkák elŒtt az alátámasztó és csatlakozó
szerkezeteket szakértŒvel (építésszel) ellen-
Œriztetni kell.

5.1.4 IDÃJÁRÁSI FELTÉTELEK

A JCP bitumenes zsindelyeket lehe-
tŒség szerint +5 °C léghŒmérséklet felett
kell fektetni. Alacsonyabb hŒmérséklet 
esetén a ragasztósávokat PB lángolvasz-
tóval, vagy forró levegŒvel kell felmelegí-
teni. SzélsŒséges idŒjárású területeken
többletszegezéssel kell rögzíteni.

5.2 FEDÉSI MUNKÁK KIVITELEZÉSE

5.2.1 ALJZATSZERKEZET

Az aljzatszerkezet (deszkázat) kialakítása
ács szakmunka. A tetŒfedŒ ellenŒrzi 
a deszkázat minŒségét, illetve elvégzi 
a szükséges apró javításokat.

5.2.2 ALÁTÉTFEDÉS KÉSZÍTÉSE

A tervben meghatározott helyeken 
bitumenes alátétlemezeket kell használni,
melyeket az eresszel párhuzamosan 
10 cm-es átfedésekkel kell fektetni. 
Rögzítésük körülbelül 10 cm-enként 
szegezéssel történik.

5.2.3 HÉJAZAT KÉSZÍTÉSE

A JCP bitumenes zsindelyt a kettŒs 
fedés elveinek megfelelŒen kell rakni. Az
eresz menti elsŒ zsindelysor azonos a hé-
jazattal. A zsindelysorok elhelyezése és
toldása csapózsinórral kijelölt vezéregye-
nesek mentén történik. Rögzítés mindig
az átfedésekben csak az elŒírt szegekkel
készülhet. A fedési munka befejezése 
a gerinc kialakításával zárul.

5.2.4 RÉSZLETKÉPZÉSEK KIALAKÍTÁSA

A legnagyobb igénybevételnek a rész-
letek vannak kitéve, ezért a geometriailag
pontos elhelyezésre és a rögzítésre nagy
súlyt kell fektetni.

5.3 BIZTONSÁGTECHNIKAI ELÃÍRÁSOK

5.3.1 BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS 

EGÉSZSÉGVÉDELMI ELÃÍRÁSOK

Az általános biztonságtechnikai elŒírá-
sokat be kell tartani, különösen azokat,
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melyek:
• magasban végzendŒ munkára,
• ferde felületen végzendŒ munkára 

vonatkoznak.

5.3.2 TÙZVÉDELMI ELÃÍRÁSOK

Az általános tızvédelmi követelménye-
ket be kell tartani. Ha a melegítés illetve
az olvasztás PB gázlánggal történik, 
a munka a „Tız- és robbanásveszélyes“
kategóriába tartozik. Ebben az esetben 
a helyszínen kell lennie:
• 1 db 6 kg-os haboltónak,
• 2 db 6 kg-os poroltó készüléknek.

5.3.3 KÖRNYEZETVÉDELEM

Sem a fedŒanyag maga, sem a fedési
technológia nem károsítja a környezetet.
A keletkezŒ hulladék megfelelŒ tárolásá-
ról és elszállításáról gondoskodni kell. 

6. A JCP zsindelyfedés használata

6.1 RENDELTETÉSSZERÙ HASZNÁLAT

A tulajdonos köteles rendszeresen
gondozni és ellenŒrizni az épületet, bele-
értve a tetŒt is. A karbantartási, javítási és
ellenŒrzési szabályokat be kell tartani.

6.2 KARBANTARTÁS

A JCP zsindelyekbŒl készült tetŒfedés
különösebb karbantartást nem igényel.
Ajánlatos a tetŒfedés évenkénti kétszeri
(Œszi és tavaszi) ellenŒrzése. Az esetleges
szennyezŒdéseket száraz, puha kefével
kell a fedésrŒl eltávolítani. Az ereszcsator-
nákat szabályos idŒközönként tisztítani
kell.

6.3 JAVÍTÁS

A javítást az eredeti dokumentáció 
alapján kell elvégezni.

6.4 FELÚJÍTÁS

A tetŒfedŒ anyag élettartama 50 év, 
ezalatt az eredeti fedésre egy alkalommal
fedŒréteg készíthetŒ. A felújítást a szem-
revételezést követŒen elkészített kiviteli

tervdokumentáció alapján kell elvégezni.
A dokumentációnak a fedés, az aljzat és a
teherhordó szerkezet ellenŒrzését is tar-
talmaznia kell.

7. Garancia

A JCP zsindelyekre vállalt garancia 10
év. A garancia a termék mıszaki tulaj-
donságainak megŒrzésére vonatkozik, 
tehát azon JCP zsindelyekre, melyek átla-
gos idŒjárási körülmények között, 
magastetŒkön kerültek felhasználásra.
A garancia nem vonatkozik azokra a ter-
mékekre, amelyek:
• a helytelen tárolás, szállítás és anyag-

mozgatás során sérültek meg; 
• szakszerıtlen kivitelezés és a gyártó

által elŒírt technológiai elŒírások
megszegése miatt károsodtak;

• mechanikailag, vegyileg vagy másként
sérültek;

• nem megfelelŒ körülmények között és
nem megfelelŒ aljzatra lettek beépítve.

8. Reklamáció

A reklamáció érvényesítésének módja:
„A bitumenes szigetelŒlemezekre és zsin-
delyekre vonatkozó reklamációs szabály-
zat“, amelyet a JCP Izolácie, Rt. adott ki.
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