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Bevezető
A lakóházaink leggyakrabban magastetőkkel készülnek – a 

fedés lehet például természetes anyag, pala, égetett- vagy 

betoncserép. Sőt, a nem lakóház jellegű épületeket is igen 

gyakran magastetőkkel zárjuk. Ez a megoldás változatos 

– akár tradicionális, akár kevésbé hagyományos kivitelben 

- esztétikus és egyszerűen karbantartható. A lejtés szöge az 

igények és műszaki követelmények szerint változtatható. 

Napjainkban a padlástereket sorra újítják fel és így vonzó, 

tetőablakokkal ellátott lakóteret hoznak létre. Egyre gyakrab-

ban használják ki a kereskedelmi vagy közösségi célokra 

épített épületek tetőtereit is. Korábban a tetőtereket nem, vagy 

nem megfelelően szigetelték. A beépítések és az épületek hő-

védelmére vonatkozó aktuális előírások, valamint az egyéb 

szabványokban meghatározott követelmények – pl. tűzbizton-

ság, zajvédelem – egyre emelik a jól megtervezett és megfe-

lelően kivitelezett magastető szigetelések jelentőségét. Ez az 

útmutató a tető síkjában történő szigetelésekről szól, amikor az 

Ön tetőtere is hasznos, fűtött térré válik. 
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… energiát  takarít meg Önnek, mivel kiváló hőszigetelő

 … nem engedi be a külső zajt és nem engedi ki a belsőt

… biztonságos, hiszen éghetetlen

… a kevesebb tüzelőanyag használatával tisztább környezetben élhetünk
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TI 435 U
Többfunkciós, üveggyapot tekercsek világos 
üvegfátyol kasírozással. Kimagaslóan erős felé-

pítésűek, könnyen, gyorsan, kevés felfordulással beépíthe-
tők. A csúcsminőségű anyag kifejezetten a szarufák alatti, 
egyrétegű szigetelésre szolgál, �0 és 50 mm vastagság-
ban. A hővezeté si tényezője 0,0�5 W/mK, kiváló hang-
szigetelő és biztonságos, mivel éghetetlen. 

Classic 035
Többfunkciós, kasírozatlan üveggyapot tekercs. 
Csúcsminőségű anyag, kiváló hő- és hangszige-

telő (hővezetési tényezője 0,0�5 W/mK), biztonságos, 
mert éghetetlen (A1-es besorolással). A szarufák alatti szi-
getelésre javasoljuk, minimum 50 mm-es vastagságban. 

Előnyök
A magastetőben a szigeteléssel, elhelyezéstől 
függően „fűtött” vagy „fűtetlen” padlásteret hoz-
hatunk létre. Abban az esetben, ha a szigetelést 
a födémszinten vízszintesen, a szigetelés nélkü-
li tető alatt helyezzük el, „fűtetlen” padlástér-
ről beszélünk. Ez ugyan általában a legolcsóbb 
lehetőség, de így a tetőtér, mint hasznos tér nem 
kihasználható.  A tető síkjában történő szigetelés 
- vagyis a szarufák között, azok alatt, esetenként a 
szarufák felett is - olyan megoldás, amely a házban 
újabb meleg lakóteret eredményez, emeli az Ön 
házának értékét, anélkül, hogy külsejében változás 
történne.

Unifit 035, Unifit 039
 Az Unifit 0�5 és Unifit 0�9-es kasírozatlan 
tekercseket speciálisan arra terveztük, hogy 

kiváló hő- és hangszigetelést biztosítsanak a magastetők-
ben. Minden tulajdonságuk az Ön kényelmét szolgálja, 
egyszerűen, rövid idő alatt beépíthetők, majd remek hőszi-
getelési tulajdonságukkal az Ön fűtésszámláját csökkentik 
(az Unifit hővezetési tényezője 0,0�5 W/mK, az Unifit 
0�9-é 0,0�9 W/mK) A szigetelés éghetetlen így növeli az 
Ön biztonságát, a hangszigetelés pedig védi magánéle-
tét.
Az Unifit 0�5-ös és 0�9-es szigetelőtekercsek egyedülál-
lóan erős felépítésűek, így beépítéskor rendkívül könnyen 
és precízen illeszthetőek a szarufák közé. Az Unifit 0�5 
extra feszes kialakítású. A speciális „X” jelzések megkön-
nyítik a tekercs szabását a szarufák közötti méretre. Így 
csökken a beépítés ideje és az azzal járó felfordulás.

Classic 040
A Classic 040 többfunkciós üveggyapot tekercs, 
melyet különböző építészeti megoldásokhoz külön-
böző vastagságokban ajánlunk. A tekercseket 

főként záró- vagy padlásfödémek ill. közbenső, nem 
terhelt födémek hő– és hangszigetelésére fejlesztettük ki 
(fektetve), de tetőtér beépítéskor  a tető síkjában is javasol-
juk (szarufák között és alatt). A Classic 040 hővezetési té-
nyezője 0,040 W/mK, éghetetlen és remek hangszigetelő. 
A préselt csomagolás jelentősen megkönnyíti a tekercsek 
kezelését és szállítását, ami Önnek idő és pénzmegtakarí-

tást jelent.

TP 116, TP 115
Többfunkciós, kasírozatlan üveggyapot lemezek. 
Kiváló hőszigetelők és hangszigetelésük is kima-
gasló. (hővezetési tényezőjük 0,0�7 W/mK). Biz-

tonságosak, mert éghetetlenek. A lemezek egyszerűen, 
külön rögzítés nélkül beszoríthatók mind a szarufák közé, 
mind alájuk, hozzáadott hőszigetelő rétegként. 

 

Termékek
Knauf Insulation
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A Knauf Insulation a szigetelési 

rendszerek egész sorához kínál 

termékeket magastetőkben. Ezek 

megfelelnek a magyar szabványnak, 

sokféle szerkezetben alkalmazhatóak 

és sokféle hőszigetelési igényre 

jelentenek megoldást. Az alábbi 

táblázatban a fűtött padlástéri 

helységek kialakítását szolgáló 

megoldásokra kiválasztott példákat 

ábrázoljuk és foglaljuk össze. 
Szigetelés egy rétegben

4

1� - 17. oldal           18 - ��. oldal

 0,23 

100×150

850

Unifit 039

150

Acél

CD – 500

TP 116/TP 115

60

74 55�

��0 4�1

 U  (W/m�K) 

0,23 

Sz
ar

uf
ák

 a
la

tti
el

ső
 ré

te
g

Sz
ar

uf
ák

 a
la

tti
m

ás
od

ik
 ré

te
g

A
 s

za
ru

fá
k

 k
öz

öt
t

 0,24 

100×150

850

Classic 040

150

Acél

CD – 500

Classic 040

100

75 �74

��� 6�6



5

JÓ
JO

B
B

K
IV

Á
LÓ

* Az állandó tartózkodásra szolgáló épületek   *Ideiglenes  tartózkodásra szolgáló épületek (helyiség)                                  **ld. ��. oldalon található számítások

 0,18 

75×�00

750

Unifit 035

�00

Fa

�0×50 – 500

Unifit 035

50

70 940

�14 419

 U (W/m�K) 

0,18 

 0,19 

75×�00

750

Unifit 039

�00

Fa

�0×50 – 500

TP 116/TP 115

50

71 661

�17 614

 U (W/m�K) 

0,19

 0,20 

75×�00

750

Unifit 039

�00

Acél

CD – 500

Classic 040

80

7� �86

��0 8�7

 U (W/m�K) 

0,20 

 0,16 

100×150

850

Unifit 035

150

Fa

50×100 – 500

Unifit 035

100

Acél

CD – 500

TP 116/TP 115

60

69 494

�08 010

 U (W/m�K) 

0,16 

 0,15 

100×150

850

Unifit 035

150

Fa

50×100 – 500

Unifit 035

100

Fa

�0×50 – 500

Unifit 035

50

68 774

�04 815

 U (W/m�K) 

0,15 

 0,14 

75×�00

750

Unifit 035

�00

Fa

50×100 – 500

TP 116/TP 115

100

Fa

�0×50 – 500

TP 116/TP 115

50

68 048

�01 601

 U (W/m�K) 

0,14 

 0,13 

75×�00

750

Unifit 035

�00

Fa

 50×100 – 500 

Unifit035

100

Fa

�0×50 – 500

TI 435 U

50

67 ��8

�98 406

 U (W/m�K) 

0,13

Szigetelés három rétegben

          18 - ��. oldal �4 - �9. oldal

Szigetelés két rétegben
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Abban az esetben, ha a padlásteret, vagy 

legalább annak egy részét, lakótérként szeret-

nénk kihasználni, a tető síkjában kell hőszigetel-

ni. Korábban szigetelés általában csak a szaru-

fák közé került úgy, hogy a  tetőfólia (párazáró) 

alatt átszellőztetett légrést hagytak. Azonban a 

hőszigetelésre vonatkozó igényeink növekednek, 

és mindeközben a szigeteléssel járó költségeket 

nem akarjuk hasonló mértékben növelni. A meg-

növekedett komfortérzet, az alacsonyabb fűtési 

számlák nehezen cáfolható érvet jelentenek. És 

egyre fontosabbá válik az is, hogy az új szige-

telések csak minimálisan befolyásolják a hasznos 

belső tér méretét. A magastetők szerkezetének 

hőtechnikai tervezésekor figyelembe kell venni 

a hőszigetelés típusát, a tető lejtését, a szarufa 

szerkezeti mélységét, méretét, anyagát, valamint 

a beltéri párazáró, párafékező fólia és a kül-

ső tetőfólia típusát, elhelyezkedését. Az, hogy 

szarufák teljes mélységét kitölthetjük-e szige-

teléssel az alkalmazott alátét tetőfólia típusától 

függ. Az építési szerkezeteket beleértve a tűzzel 

szembeni ellenállóképességét, a magastetőket 

is, az egész rendszer szempontjából értékeljük 

ki. A magastetőtől, mint rendszertől általában 

a REI – tűzzel szembeni ellenállóképességet kí-

vánják meg, ahol az egyes köztes állapotok a 

következőket jelentik: R – teherbírás és stabilitás, 

E – egységesség I – szigetelés (a nem melegített 

felület hőmérséklete). A rendszergyártók (pl. a 

Knauf gipszkartonrendszere) kipróbált alapa-

nyagokból állítják össze a szerkezeteket és osz-

tályozzák a tűzzel szembeni ellánállóképesség 

szempontjából. A rendszerben általában megha-

tározzák az alkalmazott szigetelés típusát, annak 

A tetőtér mint lakótér kihasználása

minimális vastagságát, és szigetelőképességét, 

esetlegesen osztályozzák a tűzzel szembeni 

reakciót, vagy az alkalmazási hőmérsékletha-

tárt. Ezek, és a rendszerrel szemben támasztott 

további követelmények teljesítésével a feltüntetett 

tűzzel szembeni ellánállóképesség is teljesül. A 

továbbiakban a Knauf gipszkarton-rendszerek 

tűzzel szembeni ellenállóképességét tüntettük fel 

a javasolt Knauf Insulation szigetelés típusokkal 

és vastagságokkal: 

Ha a Knauf Insulation szigetelést a szarufák közé 

helyezzük, úgy az üveggyapotszálak között 

megrekedő levegő mind a hőszigetelés, mind a 

léghanggátlás alapvető javulását eredménye-

zi. Akusztikus szempontból a magastető kettős 

szerkezetet jelent, amelyben a szarufák és az 

egyéb tartóelemek hídként működnek, amik 

végeredményben a hangszigetelés minőségét 

rontják. Az alábbiakban a Knauf gipszkarton-

rendszerek használata során tapasztalt, Rw sú-

lyozott léghanggátlás laboratóriumi méréseinek 

eredményeit mutatjuk be, a szarufák közötti, és/ 

vagy a szarufák alatti Knauf Insulation szigetelé-

sek javasolt típusaival és vastagságaival együtt. 

A tetőzet fa vázszerkezetű, égetett– vagy beton-

cserepekkel borított és alátét tetőfóliával ellátott. 

Az itt feltüntetett Rw értékek garantáltak, sőt, a 

teljes felület burkolása során az Rw értékek kissé 

magasabbak is lehetnek. Az esetleges második 

(vagy harmadik) szigetelőréteg a szerkezeti acél 

vagy fa profilok alá, és vagy közé kerül. A számí-

tások során figyelembe kell vennünk azokat a 

hanghidakat, amelyek a szarufák és a burkolás 

összekötő pontjai között jönnek, jöhetnek létre.

Lehetséges megoldások:
a szigetelés elhelyezése a magastetőben

Fűtött padlástér
szarufák között

Fűtött padlástér
szarufák között és alatt

Fűtetlen padlástér
födémen a fűtetlen padlástér alatt

A tervezéskor 
megfontolandók



7

A magastetőkkel szemben támasztott alapvető követelmények 

egyike a előírt hőátbocsátási tényező (U) betartása. Az érvény-

ben lévő előírás a 7./�006. (V. �4.) miniszteri rendelet az épüle-

tek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szerint a fűtött 

tetőtereket határoló szerkezet 0,�5-ös vagy annál jobb értéket 

kell hogy felvegyen, míg a fűtött és fűtetlen terek közötti fal (pl. 

térdfal) maximum 0,50-es U értékű lehet.  A számítások során 

figyelembe kell venni azokat a hőhídakat, amelyek a szarufák és 

a burkolás alsó szerkezetének pontjai között jönnek létre.

Az áttekintés az alábbi táblázatban látható:

1. Általános elv, hogy hőszigetelt, szerelt, ferde és függőleges térelhatá-

rolások esetén az egyes rétegek diffúziós ellenállása belülről kifelé halad-

va csökkenő legyen. A hőszigetelés fűtött tér felőli oldalán minden esetben 

légzáró-, páratechnikai (párafékező, párazáró) réteget kell beépíteni.

 

�. Páratechnikai méretezés alapján a belső oldali párazáró fólia kerülhet a 

hőszigetelő rétegek alá, ill. a két hőszigetelő réteg (pl. a szarufa közötti és 

a szarufa alatti első keresztirányú hőszigetelés) közé. Az utóbbi rétegrend 

esetén a páratechnikai ellenőrzés elmaradhat, ha:

a) a párazáró fólia alatti hőszigetelés hővezetési ellenállása nem haladja 

meg a teljes rétegfelépítés összes hővezetési ellenállásának �0 %-át, vagy

b) egyszeresen átszellőztetett átlagos használatú tetőtér vagy helyis-

ég esetén, ha a belső tér légállapotjellemzői a �� °C-t és a 65 % relatív 

nedvességtartalmat nem haladják meg, és

A tetőszerkezetekbe épített hőszigetelések belső oldali védelme 
páraterheléssel szemben

1. Átszellőzés akkor jön létre, ha megfelelő keresztmetszetű légrétegben, 

ill. légtérben - hőmérsékletkülönbség (felmelegedés) következtében - felfelé 

áramlás indul meg.

�. Átszellőztetett tetőszerkezetben a légmozgás a tető hajlásszögétől, a 

légréteg keresztmetszetétől, ill. a légtér nagyságától, kialakításától, a légá-

teresztő nyílások méretétől, elhelyezkedésétől függ. Minél nagyobb a tető 

hajlásszöge és ennek következtében a be - és kiszellőző nyílások közötti 

magasságkülönbség, annál nagyobb lesz a felhajtóerő és ezzel az áramlási 

sebesség, ill. a légrétget, légteret átöblítő levegő mennyisége.

�. Az átszellőztetett tetőszerkezet lehet:

- egyszeresen átszellőztetett

- kétszeresen átszellőztetett

Kis, közepes és meredek hajlású 
tetőszerkezetek átszellőztetése

Szerkezet típusa
Hőátbocsátási tényező  U (W/m�K)

Előírt értékek Ajánlott értékek

Tetőteret határoló szerkezet 0,�5 0,16

Padlásfödém 0,�0 0,�0

Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,50 0,��

- ha a belső oldali párazáró réteg diffúziós egyenértékű légrétegvastagság 

értéke sdi ≥ 100 m, vagy 

- ha a belső oldali párazáró réteg sdi ≥ � m, illetve a külső oldali alátéthéja-

zat sde ≤ 0,� m határértéknek megfelel, illetve

- ha az sdi./sde tényezők arányszáma a hatszorosát meghaladja.

�. A légzárás mértéke - az egész épületre vonatkozóan - az alábbi legyen: 

- légtechnikai berendezés nélküli épületeknél n50 < �

- légtechnikai berendezéssel ellátott épületeknél n50 < 1,5

- passzív házaknál n50 < 0,6 ahol„n”az 50 Pa nyomáskülönbséghez tartozó 

óránkénti légcsereszám mértéke.

4. A légzáró/páratechnikai réteggel megvalósított védelem az általános 

felületeken és valamennyi részletképzésnél egyenértékű legyen. Az áttöré-

seket, csatlakozásokat valamennyi rés légzáró tömítésével, lehegesztésével, 

leragasztásával vagy más, ezekkel egyenértékű módon kell kialakítani.

A hőátbocsátási tényező 
meghatározása

Előírások és ajánlások
az épületek hővédelmére vonatkozóan
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Přehled je uveden v následující tabulce:

Egyszeresen átszellőztetett tető

A hőszigetelés  a szarufa  teljes mélységét kitölti és érintkezik a külső oldali alátéthéja-

zattal. A párazáró réteg a hőszigetelés meleg (belső) oldalára kerül. Ezt a fóliát felület-

folytonosan és az egyéb szerkezetekhez megfelelően ragasztva, párazáró módon kell 

beépíteni. Kábel- és csővezetékek elvezetése esetén, a burkolást megfelelő alsó szerkezet 

és függesztők segítségével érdemes elkülöníteni, s ennek segítségével létrehozni egy, az 

elhelyezésükre alkalmas üreget. A szerelés összes további része ezt követően a belsőol-

dali párazáró réteg és belső burkolat között történik, amivel a fólia sérülése elkerülhető. 

Kétszeresen átszellőztetett  tető

Ennél a lehetőségnél a szigetelés felső felülete, és a külső oldali alátéthéjazat között lég-

rést kell hagynunk. A nyílások, valamint a beszellőző- és kiszellőző nyílások szükséges 

méreteit a következő táblázat mutatja be:

A tető hajlásszöge

Szaruhossz, ill. 

a felső héj alsó 

felületén mért 

esésvonalhossz

Szükséges páradif-

fúziós egyenértékű 

légrétegvastagság 

Sd

Szellőző keresztmetszet mérete 1.)

Általános  helyen

(légrétegvastagság)
Eresz mentén

Gerinc/élgerinc 

mentén

<10o (17,6%) ≤ 10 m �.) ≥ 10 m ≥ 5 m �.)

A teljes vetületi 4.) tetőfelület ≥ �%o-e,

külön-külön legalább két egymással szemben 

fekvő eresz mentén
≥ 10o (17,6%) ≤ 10 m 

 

≤ 15 m 

> 15 m 

≥   � m 

 

≥   5 m 

≥ 10 m

�00cm�/fm 

és/vagy � cm 

≥ 6 

≥ 8 

Az ereszhez tartozó 

tetőfelület ≥ �%o-e mind-

két egymással szemben 

fekvő eresz mentén és  

≥ �00cm�/fm

A teljes (tényleges) 

tetőfelület ≥ 0,5%o-e

Átszellőztetett tetők esetében a nem klimatizált lakó- és irodaépületeknél a DIN 4108 szerint.

A szigetelés elhelyezése
A magastetők esetében a szigetelést a 
következőképpen helyezhetjük el: 

• A tető síkjában  – a szarufák között
                           – a szarufák között és alatt
• Födémszinten 

Szigetelés a  szarufák 
között
A tetőszerkezet két lehetőség szerint kerülhet 
megtervezésre:

• Egyszeresen átszellőztetett tető -          
    páraáteresztő alátét tetőfóliával
•  Kétszeresen átszellőztetett tető -        
    hagyományos (párazáró) tetőfóliával

1. A tervezés során az építéshelyi pontatlanságoknak, mérettűréseknek, 

keresztmetszet-csökkenéseknek az átszellőző légréteg méretét befolyásoló 

hatásait is figyelembe kell venni. A � mm-nél kisebb átmérőjű hálókat, perfo-

rált lemezeket az eltömődés veszélye miatt érdemes kerülni.

�. Ha az átszellőzés útja 10 m-nél hosszabb, egyedi elbírálásra van 

szükség.

�. A szabvány szerinti alsó határérték. Alacsony hajlású tetők esetén 

legalább 15 cm ajánlott.

4. Legalább �00 cm�/fm szabad be- illetve kiszellőző keresztmetszet 

ajánlott.

Megjegyzés:

A táblázatban szereplő adatok átlagos lakótéri állapotjellemzők (max. �� °C, ill. 65 % relatív nedvességtartalom) esetén érvényesek mindkét légrésre, 

valamint a ki- és beszellőző nyílások méretére. Egyéb esetben a kialakításról konzultáljon építész-tervező szakemberrel.
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Egyszeresen 
átszellőztetett tető
Az ilyen tetők esetében az épületből a vízpá-
ra a páraáteresztő tetőfólián áthatol, és így a 
szellőzőnyílásokon könnyen távozik a felesleges 

nedvesség.

Ez több előnnyel jár:

• A páraáteresztő tetőfólia csökkenti a              
    kicsapódás veszélyét a tetőszerkezet 
    falelemeiben.
•  A páraáteresztő tetőfólia
   egyben széllel szembeni védelem          

    a szarufák külső oldalán.

• A póruszárás  a tetőszerkezet energetikai    
    hatékonyságát is javítja.
A Knauf Insulation javasolja, hogy minden 
magastetőben alátéthéjazatként páraáteresztő 
tetőfóliát válasszunk. 

Mind az egyszeresen, mind a kétszeresen átszellőztetett tetők esetében 

sokszor szükség van a szarufa alatt egy második (vagy akár harmadik) 

keresztirányú szigetelőréteg hozzáadására. Az érvényben lévő szabványi 

előírásokat figyelembe véve, ez a megoldás általában a hagyományos 

padlásterek esetében szükséges, ahol a szarufák mélysége nem több 

mint,150-�00 mm. További előnye a második, harmadik szigetelőréteg 

alkalmazásának, hogy így megakadályozzuk a hőhidak kialakulását. A 

második réteget a szarufákra merőlegesen helyezzük el. A szigetelés a léc-

váz vagy a fémprofilok közé és alá kerül, amelyek egyben a belső burkolat 

tartószerkezetét képezik. Az acél direktfüggesztők vagy akusztikus kengye-

lek használata lehetővé teszi a vastagabb keresztirányú szigetelés alkalma-

zását. Így ha a szabványban előírt, vagy annál jobb, csúcsminőségű 

hőszigetelés az elvárás, a szarufák alatti második vagy harmadik réte-

gű hőszigetelés a megoldás. Ha a szarufák alatt egy réteget alkalma-

zunk, a szarufára merőleges lécek vagy fémprofilok tengelytávolsága 

igazodik az alkalmazandó belső burkolathoz. Ha a szarufák alatt két 

réteg szigetelést helyezünk el, akkor az első keresztirányú fa tartószer-

kezet léctávolsága a szigetelés táblaméretéhez alkalmazkodhat, és 

a második szerkezet az, ahol a tengelytávolságot a belső burkolat                  

rögzíthetőségéhez igazítunk.

A szarufák alatt elhelyezett második, harmadik szigetelőréteg

  A tetőhéjláson keresztül 
bejutó porhó és eső biztonságos
elvezetése az ereszcsatornába

Ellenlécekkel kialakított
szellőzőlégrés

A vízpára teljes fe
lületre kiható diffú

ziója

A vízpára teljes felületre kiható diffúziója

Páraáteresztő tetőfólia

Párazáró fólia

A tető és a falak hőszigetelését
hézagmentesen kell illeszteni

Egyszeresen átszellőztetett, szarufák között hőszigetelt tető  

Páradiffúzió útja egyszeresen átszellőztetett tetőben

A tetőhéjalás elemei között 
távozó vízpára

A páraáteresztő tetőfólia, mint a 
széllel szembeni védőréteg

A víz
pára te

lje
s fe

lületre
 kih

ató diffú
ziója

a páraáteresztő te
tőfóliá

n k
eresztül

Ellenlécekkel kialakított
légrés

Tetőfedés



A meglévő magastetők felújítása kívülről és belülről

A régi tetőterekben a meglévő szigetelést általában a szarufák közé 

helyezték el. Abban az esetben, ha a szarufák teljes mélysége szigetelés-

sel kitöltött, és az alátéthéjazat páraáteresztő, a szarufák alá egy másik, 

vagy akár egy harmadik réteget is hozzáadhatunk. Amennyiben a meglé-

vő szigetelés nem tölti ki a szarufák teljes magasságát, a kiegészítő hőszi-

getelő réteget a szarufák közé is behelyezhetjük. Ezt a megoldást csakis 

akkor válasszuk, ha biztosak vagyunk abban, hogy a tetőfólia érintkezhet 

a hőszigeteléssel, vagy abban, hogy a tetőzet felújítása során használt új, 

alátéthéjazatként alkalmazott tetőfólia páraáteresztő. Abban az esetben, 

ha a meglévő tetőfedést a párazáró rétegekkel együtt hagyjuk meg, (pl. 

kátránypapíros alátéthéjazat), úgy az előírásoknak megfelelő szellőzőrést 

is kell hagynunk. Azokban az esetekben, amikor a meglévő szigetelésben 

hibákat észlelünk pl. hézagos, laza az elhelyezése, vagy lecsúszott, esetleg 

a hőszigetelési értéke kétes stb, javasoljuk a régi szigetelés eltávolítását és 

új szigetelőrétegek elhelyezését.

Hőhidak

A szigetelés elhelyezésekor ügyelni kell a hézagmentes kialakításra, mind a 

szigetelőanyagok toldásakor, mind a szigetelés és egyéb felületek

(pl. fa, falfelület) csatlakozáskor. 
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Szigetelés egy rétegben

Szigetelés három rétegben

Szigetelés két rétegben
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Tetőtér szigetelés 
a szarufák között

Bevezetés

A szarufák közötti szigetelés megfelelő megoldást jelent abban az esetben, ha a szarufák mélysége megfelel a tervezett szigetelés vastagságának. Ez a 

típusú szigetelés rendkívül gazdaságos, térkihasználás szempontjából jó megoldást jelent. A szigetelési munkafolyamat egyszerű, mivel a padlástéren belül 

történik. 

A Magyarországon leggyakrabban épített tetőszerkezetek esetében a padlás szarufáinak mélysége 150 mm. Azok a hagyományos padlásterek, ahol a 

szarufák magassága 150 mm, a szarufák közti szigeteléssel a hőszigetelési szabványérték nem érhető el. A �00 mm-es mélységű szarufákat 0,�9-es hőát-

bocsátási tényezőjű szigeteléssel kitöltve a szabványértéknél kicsivel jobb szigetelést kapunk (0,�4). 

Amennyiben lehetőség van az alátéthéjazatként szolgáló hagyományos (párazáró) tetőfóliát páraáteresztő tetőfóliára cserélni, úgy nincs szükség a két-

szeresen átszellőztetett tető kialakítására és a szarufák teljes mélysége kitölthető szigeteléssel. A hagyományos  tetőfóliával megépített tetőknél az előző 

oldalakon leírt alapelvek betartásával légrést kell hagyni. A légrés az, ami megakadályozza a párakicsapódást, de a légrést a szarufák teljes mélységéből, 

a szigetelés vastagságának rovására kell elvenni. A hőátbocsátási értékek (U), amelyek a következő táblázatban láthatók, mindkét lehetőségre érvényesek.
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Unifit 035, Unifit 039 – ezeket a kasírozatlan tekercseket speciáli-

san arra terveztük, hogy kiváló hő- és hangszigetelést biztosítsanak 

a magastetőkben. Minden tulajdonságuk az Ön kényelmét szolgálja, 

egyszerűen, rövid idő alatt beépíthetők, majd remek hőszigetelési 

tulajdonságukkal az Ön fűtészámláját csökkentik (az Unifit hővezetési 

tényezője 0,0�5 W/mK, az Unifit 0�9-é 0,0�9 W/mK). A szigetelés 

éghetetlen így növeli az Ön biztonságát, a hangszigetelés pedig védi 

magánéletét. Az Unifit 0�5-ös és 0�9-es szigetelőtekercsek egyedülál-

lóan erős felépítésűek, így beépítéskor rendkívül könnyen és precízen 

illeszthetőek a szarufák közé. Az Unifit 0�5 extra feszes kialakítású. 

A speciális „X” jelzések megkönnyítik a tekercs szabását a szarufák 

közötti méretre. Így csökken a beépítés ideje és az azzal járó felfor-

dulás.

 

Classic 040 – Többfunkciós üveggyapot tekercs, melyet különböző 

építészeti megoldásokhoz különböző vastagságokban ajánlunk.           

A tekercseket főként záró- vagy padlásfödémek ill. közbenső, nem 

terhelt födémek hő– és hangszigetelésére fejlesztettük ki (fektetve), 

de tetőtér-beépítéskor a tető síkjában is javasoljuk (szarufák között és 

alatt). A Classic 040 hővezetési tényezője 0,040 W/mK, éghetetlen és 

remek hangszigetelő. A préselt csomagolás jelentősen megkönnyíti a 

tekercsek kezelését és szállítását, ami Önnek idő és pénzmegtakarítást 

jelent.

 TP 116, TP 115 – Többfunkciós, kasírozatlan üveggyapot lemezek. 

Kiváló hőszigetelők és hangszigetelésük is kimagasló. (hővezetési        

tényezőjük 0,0�7 W/mK). Biztonságosak, mert éghetetlenek. A leme-

zek a szarufák közé – egyszerűen, külön rögzítés nélkül beszoríthatók, 

mind alájuk, hozzáadott hőszigetelő rétegként felhasználhatók. 

Termékek
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Példák a megoldásra

 Páraáteresztő tetőfólia

 Unifit 035, Unifit 039, Classic 040, TP 116, TP 115

 Párazáró fólia

 Az alsó fa-/acélszerkezetre erősített gipszkarton

JÓ

Magastetők a szarufák közötti szigeteléssel
75 x 200 mm-es szarufák, 750 mm tengely-
távolságra.
Gipszkarton burkolat az alsó, CD profilokból 
készült acélszerkezeten.









Magastetők a szarufák közötti szigeteléssel
75 x 200 mm-es szarufák, 750 mm tengely-
távolságra.
Gipszkarton burkolat az alsó, lécekből készült 
faszerkezeten.









Magastetők a szarufák közötti szigeteléssel
100 x 150 mm-es szarufák, 850 mm tengely-
távolságra.
Gipszkarton burkolat az alsó, CD profilokból 
készült acélszerkezeten.









Magastetők a szarufák közötti szigeteléssel
100 x 150 mm-es szarufák, 850 mm tengely-
távolságra.
Gipszkarton burkolat az alsó, lécekből készült 
faszerkezeten.
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Az U értékei (W/m�K) 

szokványos tetőszerkezetek esetén, szarufák közötti szigeteléssel

Új tetőszerkezet:

Termékek Fém tartószerkezet (pl. CD profilok) Léc tartószerkezet

Vastagság (mm) U (W/m�K) Vastagság (mm) U (W/m�K)

Unifit 035 �00 0,24 �00 0,23

TP 116/TP 115 �00 0,25 �00 0,24

Unifit 039 �00 0,25 �00 0,24

Classic 040 �00 0,26 �00 0,25

Megjegyzés: A számítás során a szarufák 75 mm szélességét vettük figyelembe, amelyek 750 mm tengelytávolságra vannak elhelyezve, míg magasságuk a szigetelés vastag-
ságának felel meg.  Az U értékei a MSZ EN ISO 6946:1998-as szabvány szerint kerültek kiszámításra.

Termékek Fém tartószerkezet (pl. CD profilok) Léc tartószerkezet

Vastagság (mm) U (W/m�K) Vastagság (mm) U (W/m�K)

Unifit 035 150 0,29 150 0,27

TP 116/TP 115 150 0,29 150 0,28

Unifit 039 150 0,30 150 0,29

Classic 040 150 0,31 150 0,30

Megjegyzés: A számítás során a szarufák 100 mm szélességét vettük figyelembe, amelyek 850 mm tengelytávolságra vannak elhelyezve, míg magasságuk 
a szigetelés vastagságának felel meg. Az U értékei a MSZ EN ISO 6946:1998-as szabvány szerint kerültek kiszámításra.

Hagyományos tetőszerkezet:

A szarufák között szigetelt tetőszerkezetek alatt azokat a magastetőket 

értjük, melyek fedése égetett cserép, betoncserép, pala stb. a tartószerkezet 

pedig szarufából, tetőlécből és ellenlécből áll össze. A tetőfedés alatt alá-

téthéjazatként páraáteresztő tetőfólia van beépítve. A szarufák közötti teret 

teljes mélységben üveggyapot szigeteléssel töltjük ki, melynek javasolt típu-

sa és vastagsága a 4-5 oldali táblázatban található.

A szigetelés belső oldalára párazáró fóliát helyezünk, ami alá a burkolat 

- amely legtöbbször gipszkarton-lapokból készül - alsó szerkezete kerül. 

Az alsó szerkezet építésekor alapvetően két lehetőségünk van – ezek az 

acélprofilok és a falécek – melyek U értékekei kissé eltérnek (a fémelemek 

hővezetése kissé nagyobb).

Mivel az alkalmazott tetőszerkezetek sokfélék lehetnek - a szigetelések típu-

sait és a többi felhasznált anyagot, valamint a tervezési követelményérté-

keket kombinálva -, csak néhány válogatott példát mutatunk be, amelyek 

előzetes, iránymutató megoldásként szolgálhatnak. Az adott, tényleges 

feltételek alapján létrejött tervezetet hőtechnikai és páratechnikai szempont-

Figyelmeztetés:
Abban az esetben, ha a tetőszerkezet hagyományos módon, nem  

páraáteresztő tetőfólia felhasználásával épült, a légrés előírt magassá-

gát az előző szövegrészben leírt alapelveknek megfelelően feltétlen be 

kell tartani.

A tetőszerkezet szokványos felépítése

ból is meg kell vizsgálni, többek között a 7./�006. (V. �4.) TNM rendelete 

szerint, különös tekintettel:

•   az U hőátbocsátási tényező előírt, ajánlott vagy másképpen meghatá- 

      rozott értékeinek elérésére;

• a szerkezet legalacsonyabb megengedett belső felületi hőmérsékleté- 

 nek betartására;

•   a párakicsapódás veszélyének elbírálására.
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Az alátéthéjazatként szolgáltó páraáteresztő tetőfóliát a 

szarufákra kell fektetni és ellenlécekkel rögzíteni. A tetőlécek 

távolságát a fedés típusa határozza meg, a tetőfedést a gyártó 

szerelési útmutatója szerint építse.

Az Unifit �5-ös vagy �9-es szigetelést gurítsa ki, majd miután 

a szarufák távolságát mindenhol pontosan lemérte, a szige-

telést 15 mm ráhagyással e méretek szerint vágja fel táblákra. 

A lapokból álló TP 116 vagy TP 115 szigetelést is a szarufák 

közötti távolság méretére kell szabni. A szigetelés méretre 

vágottan könnyedén a szarufák közé szorítható - ügyeljünk a 

szoros és hézagmentes illesztésekre. Ha Classic 040-es szige-

telést alkalmazunk, akkor azt a szarufák közé külön rögzíteni 

kell. A szigetelést alulról felfelé haladva építsük be. 

A szoros illesztés miatt a szarufák közötti teret tökéletesen ki 

lehet tölteni, ez meggátolja a hőhidak kialakulását. A szige-

telés folytonosságára minden illesztésnél ügyelni kell, se a 

szarufák mellett, se az egymás után beépített táblák között ne maradjon rés. Abban az esetben, ha alátéthéjazatnak nem páraáteresztő tetőfóliát használ, 

a szigetelés felső felülete és a párazáró tetőfólia között – a tető dőlésszögének stb. megfelelően – légrést kell kialakítani. 

A tető és a homlokzat hőszigetelése minden kapcsolódáskor (pl. eresz) hézagmentes legyen. 

Ezt követően a szigetelés belső oldalára kerül fel a párazáró fólia, figyelve arra, hogy az átlapolások leragasztásával felületfolytonossá tegyük, valamint 

az egyéb szerkezetei elemekhez (pl. térdfal, oromfal) párazáró módon csatlakoztassuk. 

Beépítés

Előnyök – szarufák közötti szigetelés

• A szigetelés elhelyezésére a szerkezetet használjuk.

•  Az Unifit és TP szigeteléseket azért javasoljuk, mert erős felépítésük a beépítés során rendkívül egyszerűvé 

teszi kezelésüket. A szarufák közé szorítva minden külön rögzítés nélkül helyükön maradnak. 

• A beépítés a szerkezet külső megbontása nélkül egyszerűen megtörténhet. 

• A felhasznált szigetelőanyagok éghetetlenek - A1 osztály.

• Jelentős mértékben növeli a tető hangszigetelését – Rw egészen 55 dB-ig. (Knauf gipszkarton-rendszerrel)

• Költségtakarékos megoldás.

Előnyök – egyszeresen átszellőztetett tető

• Nem szükséges légrés kialakítása a hőszigetelés és az alátéthéjazat között, ami lehetővé teszi a szarufák    

      teljes magasságának kihasználását;

• ez költség és helymegtakarítás;

•  leegyszerűsíti a kivitelezést a tetőgerincnél, a tetőhajlatokban és egyéb csatlakozásoknál;

• valamint az épület üzemeltetése során kevesebb páratechnikai hibalehetőség adódik. 
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Megjegyzés: 
A kivitelezés során a Knauf Kft, a rendszer gyártója által rendelkezésre bocsátott dokumentáció előírásait be kell tartani.
Abban az esetben, ha más rendszer kerül alkalmazásra, a hőszigetelésre vonatkozó követelményeket figyelembe kell venni.
1) Részletesebb adatokat lásd az A 999-1999. számú ÉMI engedélyben (a Knauf válaszfalak, falburkolatok, álmennyezetek, tetőtér-beépítések szerkezeteire) 
    – Knauf (érvényben lévő változat).
�) A minimum érték kizárólag a tűzzel szembeni védelmet biztosítja, míg általában a hőszigetelés követelményeinek megfelelő nagyobb vastagságot alkalmazzák,             
    pl. a zajvédelemmel szembeni szigetelési vastagságot.

Knauf rendszer Tűzzel szembeni elle-
nállás REI (min)

Burkolat Alsó szerkezet1) Knauf Insulation 
szigetelés típusai

Szigetelés min. 
vastagsága2)

D 61  – Tetőtér �0 1 × 15 Knauf GKF Faváz vagy 
CD acélprofilok

Unifit 039 
TP 116/TP 115 
Unifit 035

100 mm

D 61  – Tetőtér 60 � x 15 Knauf GKF Faváz Classic 040 
Unifit 039 
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 61  – Tetőtér 60 � x 15 Knauf GKF CD acélprofilok Classic 040 
Unifit 039 
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

A Unifit 0�5, TP 116, TP 115, Unifit 0�9 és Classic 040 a MSZ EN 1�501-1 szerint kerültek besorolásra – A1-es, nem éghető osztályba.

Az építési szerkezetek tűzállósága, így a magastetőké is, az egész rendszert figyelembe véve kerül kiértékelésre. A továbbiakban a Knauf gipszkarton 

rendszerének tűzzel szembeni ellenállóságát tüntetjük fel, a Knauf Insulation szigetelés használata mellett:

Tulajdonságok

Hőszigetelés

A feltüntetett anyagok hővezetési tényezője (λD):

Unifit 0�5 0,0�5 W/mK

TP 116/TP 115 0,0�7 W/mK

Unifit 0�9 0,0�9 W/mK

Classic 040 0,040 W/mK

A 14. oldalon található táblázatokban az U hőátbocsátási tényező értékei szerepelnek, szokványos, szarufák között szigetelt szerkezetek esetén.

Tűzvédelem
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A következő táblázatban a szerkezeti összetételek laboratóriumban mért hangszigetelési értékeit tüntettük fel, Knauf gipszkarton-rendszerek és a Knauf 

Insulation szigetelés használatával, 45°-os lejtésű magastető esetén, égetett- vagy betoncserép héjalással, fa cseréplécezéssel és párazáró fóliával épített 

szerkezetben.

Megjegyzés: 
A kivitelezés során a Knauf Kft, a rendszer gyártója által rendelkezésre bocsátott dokumentáció előírásait be kell tartani.
A tetőzet alatti teljes felületű burkolás esetén az Rw még magasabb értéke is elérhető. Részletes információt lásd a Knauf Kft. útmutatóiban, de az itt feltüntetett értékek is 
biztonsággal figyelembe vehetők.
1) Részletesebb adatokat lásd „Knauf D61 Tetőterek” c. katalógusban – Knauf (érvényben lévő változat).

Knauf rendszer Knauf Insulation 
szigetelő típusok

Szigetelés 
min. 
vastagsága

Laboratóriumban 
mért súlyozott 
léghanggátlás Rw (dB)

Burkolat Alsó szerkezet1)

D61 - Tetőtér Classic 040 160 mm 44 Knauf 1 × 1�,5 GKF Faváz
Unifit 039 �00 mm 44
TP 116/TP 115
Unifit 035   

D61 - Tetőtér Classic 040 160 mm 45 Knauf � × 1�,5 GKF Faváz
Unifit 039 �00 mm 45
TP 116/TP 115
Unifit 035

D61 - Tetőtér Classic 040 160 mm 48 Knauf 1 × 1�,5 GKF  CD acél profilok 
Unifit 039 �00 mm 48
TP 116/TP 115
Unifit 035

D61 - Tetőtér Classic 040 160 mm 51 Knauf � × 1�,5 GKF  CD acél profilok 
Unifit 039 �00 mm 51
TP 116/TP 115
Unifit 035

D61 - Tetőtér Classic 040 160 mm 55 Knauf � × 18 GKF  CD acélprofilok
Unifit 039 �00 mm 55
TP 116/TP 115
Unifit 035

Zajvédelem
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Megfelelő megoldás jelent abban az esetben, ha a szarufák mélysége nem elegendő a tervezett szigetelés vastagságához. Azokban a hagyományos 

padlásterekben, ahol a szarufák mélysége 150 mm, a fűtött tetőtereket határoló szerkezet előírt U értékei nem teljesíthetők csupán a szarufák közötti szige-

teléssel, szükséges egy második szigetelőréteg alkalmazása. 

Amennyiben azt a körülmények engedik és a tetőszerkezet átalakítása oly mértékű, úgy a hagyományos (párazáró) tetőfólia helyett a szigetelés külső 

oldalán új alátéthéjazatként, páraáteresztő tetőfóliát javaslunk alkalmazni. Így nem szükséges a szigetelés és a fólia között légrés kialakítása. A légréses 

beépítés is tökéletes megoldás lehet páratechnikai szempontból, ám így nem használható ki a szarufák teljes mélysége szigetelésre. A (�0. oldalon) található 

táblázatban, az  U értékek mindkét lehetőségre érvényesek. 

Tetők szigetelése szarufák 
közötti és a szarufák alatti 
egy réteg szigeteléssel

Bevezető
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Termékek

Unifit 035, Unifit 039 – Ezeket a kasírozatlan tekercseket speciáli-

san arra terveztük, hogy kiváló hő- és hangszigetelést biztosítsanak 

a magastetőkben. Minden tulajdonságuk az Ön kényelmét szolgálja, 

egyszerűen, rövid idő alatt beépíthetők, majd remek hőszigetelési 

tulajdonságukkal az Ön fűtésszámláját csökkentik (az Unifit hővezetési 

tényezője 0,0�5 W/mK, az Unifit 0�9-é 0,0�9 W/mK). A szigetelés 

éghetetlen így növeli az Ön biztonságát, a hangszigetelés pedig védi 

magánéletét.

Az Unifit 0�5-ös és 0�9-es szigetelőtekercsek egyedülállóan erős fe-

lépítésűek, így beépítéskor rendkívül könnyen és precízen illeszthetőek 

a szarufák közé. Az Unifit 0�5 extra feszes kialakítású. A speciális „X” 

jelzések megkönnyítik a tekercs szabását a szarufák közötti méretre. 

Így csökken a beépítés ideje és az azzal járó felfordulás.

Classic 040 – Többfunkciós üveggyapot tekercs, melyet különböző 

építészeti megoldásokhoz különböző vastagságokban ajánlunk. A 

tekercseket főként záró- vagy padlásfödémek ill. közbenső, nem terhelt 

födémek hő– és hangszigetelésére fejlesztettük ki (fektetve), de tető-

tér-beépítéskor a tető síkjában is javasoljuk (szarufák között és alatt). 

A Classic 040 hővezetési tényezője 0,040 W/mK, éghetetlen és re-

mek hangszigetelő. A préselt csomagolás jelentősen megkönnyíti a 

tekercsek kezelését és szállítását, ami Önnek idő és pénzmegtakarítást 

jelent.

 TP 116, TP 115 – Többfunkciós, kasírozatlan üveggyapot lemezek. 

Kiváló hőszigetelők és hangszigetelésük is kimagasló (hővezetési        

tényezőjük 0,0�7 W/mK). Biztonságosak, mert éghetetlenek. A leme-

zek a szarufák közé egyszerűen, külön rögzítés nélkül beszoríthatók, 

vagy, alájuk, hozzáadott hőszigetelő rétegként felhasználhatók.

TI 435 U – Többfunkciós, üveggyapot tekercsek világos üvegfátyol 

kasírozással. Kimagaslóan erős felépítésűek, könnyen, gyorsan, kevés 

felfordulással beépíthetők. A csúcsminőségű anyag kifejezetten a 

szarufák alatti, egyrétegű szigetelésre szolgál, minimum �0 mm-es vas-

tagságban. A hőátbocsátási tényezője 0,0�5 W/mK, kiváló hangszi-

getelő és biztonságos, mivel éghetetlen.

Classic 035 – Többfunkciós, kasírozatlan üveggyapot tekercs. Csú-

csminőségű anyag, kiváló hő- és hangszigetelő (hővezetési tényezője 

0,0�5 W/mK), biztonságos, mert éghetetlen (A1-es besorolással). A 

szarufák alatti szigetelésre javasoljuk, minimum 50 mm-es vastagság-

ban.

Te
tő

k 
sz

ig
et

el
és

e 
sz

ar
uf

ák
 k

öz
öt

ti 
és

 a
 s

za
ru

fá
k 

al
at

ti 
eg

y 
ré

te
g 

sz
ig

et
el

és
se

l

Példák a megoldásra

 Páraáteresztő tetőfólia

 Unifit 035, Unifit 039, Classic 040, TP 116, TP 115

 Párazáró fólia

 TP 116, TP 115, TI 435 U, Classic 035 

 Az alsó fa-/acélszerkezetre erősített gipszkarton

JO
BB

Magastetők a szarufák közötti és alatti szige-
teléssel 75 x 200 mm-es szarufák, 750 mm 
tengelytávolságra.
Gipszkarton burkolat az alsó, CD profilokból 
készült acélszerkezeten.







Magastetők a szarufák közötti és alatti szige-
teléssel 75 x 200 mm-es szarufák, 750 mm 
tengelytávolságra.
Gipszkarton burkolat az alsó, lécekből készült 
faszerkezeten.









Magastetők a szarufák közötti szigeteléssel
100 x 150 mm-es szarufák, 850 mm tengely-
távolságra.
Gipszkarton burkolat az alsó, CD profilokból 
készült acélszerkezeten.







Magastetők a szarufák közötti szigeteléssel
100 x 150 mm-es szarufák, 850 mm tengely-
távolságra.
Gipszkarton burkolat az alsó, lécekből készült 
faszerkezeten.
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Az elsődleges szigetelés Fém tartószerkezet (pl. CD profilok) Léc tartószerkezet

Elsődleges réteg 

vastagsága (mm)

Hozzáadott réteg 

vastagsága (mm)
U (W/m�K)

Elsődleges réteg 

vastagsága (mm)

Hozzáadott réteg 

vastagsága (mm)
U (W/m�K)

Unifit 035 150 60 0,23 150 50 0,23

TP 116/TP 115 150 60 0,24 150 50 0,23

Unifit 039 150 70 0,23 150 50 0,24

Classic 040 150 70 0,24 150 50 0,24

Megjegyzés: Hozzáadott rétegként a TP 116, TP 115, TI 4�5 U vagy a Classic 0�5 szigetelést ajánljuk. A számítás során a födém 100 mm szélességét vettük figyelembe, 
amelyek 850 mm tengelytávolságra vannak elhelyezve, míg magasságuk a szigetelés vastagságának felel meg. Az U értékei a MSZ EN ISO 6946: 1998-as szabvány szerint 
kerültek kiszámításra.

Megjegyzés: Hozzáadott rétegként a TP 116, TP 115, TI 4�5 U vagy a Classic 0�5 szigetelést ajánljuk. A számítás során a szarufa 75 mm szélességét vettük figyelembe, 
amelyek 750 mm tengelytávolságra vannak elhelyezve, míg magasságuk a szigetelés vastagságának felel meg. Az U értékei a MSZ EN ISO 6946: 1998-as szabvány szerint 
kerültek kiszámításra.

Az U értékei (W/m�K) 

szokványos tetőszerkezetek esetén, szarufák közötti szigeteléssel

Hagyományos tetőszerkezet:

Új tetőszerkezet:

Az elsődleges szigetelés Fém tartószerkezet (pl. CD profilok) Léc tartószerkezet

Elsődleges réteg 

vastagsága (mm)

Hozzáadott réteg 

vastagsága (mm)
U (W/m�K)

Elsődleges réteg 

vastagsága (mm)

Hozzáadott réteg 

vastagsága (mm)
U (W/m�K)

Unifit 035 �00 80 0,18 �00 50 0,18

Unifit 039 �00 60 0,20 �00 50 0,19

Classic 040 �00 60 0,21 �00 50 0,21

A szarufák között szigetelet tetőszerkezeteknek azokat a magastetőket 

nevezzük, melyek fedése égetett cserép, betoncserép, pala stb. A tartószer-

kezet pedig szarufából, tetőlécből és ellenlécből áll össze. A tetőfedés alá-

téthéjazataként páraáteresztő tetőfólia van beépítve. A szarufák között teret 

teljes mélységben üveggyapot szigeteléssel töltjük ki, melynek javasolt típu-

sa és vastagsága a 4-5. oldali táblázatban található. 

A szigetelés belső oldalára párazáró fóliát helyezünk, ami alá a burkolat 

- amely a legtöbbször gipszkarton lapokból készül - alsó szerkezete kerül. 

Az alsó szerkezet építésekor alapvetően két lehetőségünk van – ezek az 

acélprofilok és a falécek – melyek U értékei kissé eltérnek (a fémelemek 

hővezetése kissé nagyobb). Ez a tartószerkezet az, aminek közei a második 

szigetelőréteggel kitölthetőek. A két szigetelőréteg közé a párazáró fólia 

elhelyezéséről hő- és páratechnikai számítást kell elvégezni(DIN 4108), ki-

véve ha teljesülnek a 7. oldal �.a és �. b pontjában leírtak.  (150 mm mély 

szarufa esetén a párazáró fólia a szigetelőrétegek alá kerüljön.)

A tetőszerkezet szokványos felépítése
Mivel az alkalmazott tetőszerkezetek sokfélék lehetnek – a szigetelések 

típusait és a többi felhasznált anyagot, valamint a tervezési követelményér-

tékeket kombinálva – csak néhány válogatott példát mutatunk be, amelyek 

előzetes, iránymutató megoldásként szolgálhatnak. Az adott, tényleges fel-

tételek alapján létrejött tervezetet hőtechnikai és páratechnikai számítások 

szempontjából is meg kell vizsgálni, többek között a 7/�006 (V.�4.)TNM 

rendelete szerint, különös tekintettel:

• az U hőátbocsátási tényező előírt, ajánlott vagy másképpen meghatá   

    rozott értékeinek elérésére;

• a szerkezet legalacsonyabb megengedett belső felületi hőmérsékletének    

    betartására;

• a párakicsapódás veszélyének elbírálására.
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Az alátéthéjazatként szolgáló páraáteresztő tetőfóliát a 

szarufákra kell fektetni és ellenlécekkel rögzíteni. A tetőlécek 

távolságát a fedés típusa határozza meg, a tetőfedést a gyártó 

szerelési útmutatója szerint építse.

Az Unifit �5-ös vagy �9-es szigetelést gurítsa ki, majd miután 

a szarufák távolságát mindenhol pontosan lemérte, a szige-

telést 15 mm ráhagyással e méretek szerint vágja fel táblákra. 

A lapokból álló TP 116 vagy TP 115 szigetelést is a szarufák 

közötti távolság méretére kell szabni. A szigetelés méretre 

vágottan könnyedén a szarufák közé szorítható - ügyeljünk a 

szoros és hézagmentes illesztésekre. A szigetelést alulról felfe-

lé haladva építsük be. 

A szoros illesztés miatt a szarufák közötti teret tökéletesen ki 

lehet tölteni, ez meggátolja a hőhidak kialakulását. A szige-

telés folytonosságára minden illesztésnél ügyelni kell, se a 

szarufák mellett, se az egymás után beépített táblák között 

ne maradjon rés. Abban az esetben ha alátéthéjazatnak nem 

páraáteresztő tetőfóliát használ, a szigetelés felső felülete és a (párazáró) tetőfólia között – a tető dőlésszögének megfelelően – légrést kell kialakítani. A 

tető és a homlokzat hőszigetelése minden kapcsolódáskor (pl. eresz) hézagmentes legyen. Ezt követően a szigetelés belső oldalára kerül fel a párazáró 

fólia, figyelve arra, hogy az átlapolások leragasztásával felületfolytonossá tegyük; valamint az egyéb szerkezetei elemekhez (pl. térdfal, oromfal) pára-

záró módon csatlakoztassuk. 

Abban az esetben, ha a burkolat alsó (keresztirányú) tartószerkezete falécekből áll, olyan lécmagasságot válasszunk, amely a konkrét rendszerre vonat-

kozó előírásoknak és egyben, a szigetelés tervezett vastagságának megfelel. Acélprofilok esetén a direktfüggesztő vagy akusztikus kengyelbe történő 

rögzítési távolságot a tervezett szigetelés vastagsága határozza meg. A fa lécezéskor a szigetelést mintegy 10-15 mm ráhagyással, a lécek közötti távol-

ságnak megfelelő méretre vágjuk, míg az acél tartószerkezetnél a profilok tengelytávolságánál 10 mm-rel szélesebbre. 

A fa szerkezetnél a méretre vágott szigetelést – hézagmentesen – a lécek közé szorítjuk. Ezt követi a burkolat felszerelése. A CD acélprofilok esetén a 

méretre vágott szigetelést a profilok alá szorítjuk, úgy, hogy sehol ne maradjon légrés és ezt követően szereljük fel a burkolatot. 

  

Beépítés

Előnyök – szarufák közötti szigetelés

• A rendszer az előírt U értékeket a hagyományos keresztmetszetű szarufák esetén is eléri.

•  Az Unifit és TP szigeteléseket azért javasoljuk, mert erős felépítésük a beépítés során rendkívül egyszerűvé teszi 

kezelésüket. A szarufák közé szorítva minden külön rögzítés nélkül helyükön maradnak. 

•  A beépítés a szerkezet külső megbontása nélkül egyszerűen megtörténhet. 

•  A felhasznált szigetelőanyagok éghetetlenek - A1 osztály.

•  Jelentős mértékben növeli a tető hangszigetelését – Rw egészen 55 dB-ig. (Knauf gipszkarton-rendszerrel).

Előnyök – egyszeresen átszellőztetett tető

•  Nem szükséges légrés kialakítása a hőszigetelés és az alátéthéjazat között, ami lehetővé teszi a szarufák teljes magasságának 

kihasználását;

•  ez költség és helymegtakarítás; 

•  leegyszerűsíti a kivitelezést a tetőgerincnél, a tetőhajlatokban és egyéb csatlakozásoknál;

• valamint az épület üzemeltetése során kevesebb páratechnikai hibalehetőség adódik. 
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Megjegyzés: 
A kivitelezés során a Knauf Kft, a rendszer gyártója által rendelkezésre bocsátott dokumentáció előírásait be kell tartani. 
Abban az esetben, ha más gyártó rendszere kerül alkalmazásra, vegye figyelembe a hőszigetelésre vonatkozó elvárásokat.
1) Részletesebb adatokat lásd az A 999-1999. számú ÉMI engedélyben (a Knauf válaszfalak, falburkolatok, álmennyezetek, tetőtér-beépítések szerkezeteire) 
– Knauf (érvényben lévő változat).
�) A minimum érték kizárólag a tűzzel szembeni védelmet biztosítja, míg általában a hőszigetelés követelményeinek megfelelő nagyobb vastagságot alkalmazzák,             
pl. a zajvédelemmel szembeni szigetelési vastagságot. 

Tulajdonságok

Hőszigetelés

A feltüntetett anyagok hővezetési tényezője (λD):

Unifit 0�5 0,0�5 W/mK

TI 4�5 U 0,0�5 W/mK

Classic 0�5 0,0�5 W/mK

TP 116/TP 115 0,0�7 W/mK

Unifit 0�9 0,0�9 W/mK

Classic 040 0,040 W/mK

A �0. oldalon található táblázatokban az U hőátbocsátási tényező értékei szerepelnek, szokványos, szarufák között és alattuk egy rétegben szigetelt szerkezetek esetén.

Knauf rendszer Tűzzel szembeni 
ellenállás 
REI (min)

Burkolat Alsó szerkezet1) Knauf Insulation 
szarufák közötti 
szigetelés típusai

Szarufák közötti 
szigetelés min. 
vastagsága2)

D 61 – Tetőtér �0 1 × 15 Knauf GKF Faváz vagy 
CD acélprofilok

Unifit 039 
TP 116/TP 115 
Unifit 035

100 mm

D 61 – Tetőtér 60 � x 15 Knauf GKF Faváz Classic 040 
Unifit 039 
TP 116/TP 115 
Unifit 035

100 mm

D 61  – Tetőtér 60 � x 15 Knauf GKF CD acélprofilok Classic 040 
Unifit 039 
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

Az építési szerkezetek tűzállósága, így a magastetőké is, az egész rendszert figyelembe véve kerül kiértékelésre. A továbbiakban a Knauf gipszkarton 

rendszerének tűzzel szembeni ellenállóságát tüntetjük fel, a Knauf Insulation szigetelés használata mellett:

Tűzvédelem



��

A következő táblázatban a szerkezeti összetételek laboratóriumban mért súlyozott léghanggátlás értékeit tüntettük fel, Knauf gipszkarton-rendszerek és a 

Knauf Insulation szigetelés használatával, 45°-os lejtésű magastető esetén, égetett- vagy betoncserép héjalással, fa cseréplécezéssel és párazáró fóliával 

épített szerkezetben.

Megjegyzés: 
A kivitelezés során a Knauf Kft, a rendszer gyártója által rendelkezésre bocsátott dokumentáció előírásait be kell tartani.
A tetőzet alatti teljes felületű burkolás esetén az Rw még magasabb értéke is elérhető. Részletes információt lásd a Knauf Kft. útmutatóiban, de az itt feltüntetett értékek is bizton-
sággal figyelembe vehetők.
1) Részletesebb adatokat lásd „Knauf - Padlásterek” c. katalógust – Knauf (érvényben lévő változat).
�) A szarufák alatt elhelyezett második rétegként a TI 4�5 U, TP 116, TP 115 vagy a Classic 0�5 szigetelés alkalmazható.

Zajvédelem

Knauf rendszer Knauf Insulation 
szigetelő típusok 
-1.sz. rétegszaru-
fák között

1. sz. réteg 
szigetelésének 
min. vastagsága 
+2.sz. réteg2)

Laboratóriumban 
mért súlyozott 
léghanggátlás Rw (dB)

Burkolat Alsó szerkezet1)

D 61 - Tetőtér Classic 040 160+40 mm 45 Knauf 1 × 1�,5 GKF  Faváz
Unifit 039 �00+40 mm 45
TP 116/TP 115 �00+80 mm 45
Unifit 035

D 61 - Tetőtér Classic 040 160+40 mm 46 Knauf � × 1�,5 GKF  Faváz
Unifit 039 �00+40 mm 46
TP 116/TP 115 �00+80 mm 46
Unifit 035

D 61 - Tetőtér Classic 040 160+40 mm 49 Knauf 1 × 1�,5 GKF  CD acélprofilok  
Unifit 039 �00+40 mm 49
TP 116/TP 115 �00+80 mm 49
Unifit 035

D 61 - Tetőtér Classic 040 160+40 mm 5� Knauf � × 1�,5 GKF  CD acélprofilok  
Unifit 039 �00+40 mm 5�
TP 116/TP 115 �00+80 mm 5�
Unifit 035

D 61 - Tetőtér Classic 040 160+40 mm 55 Knauf � × 18 GKF  CD acélprofilok
Unifit 039 �00+40 mm 56
TP 116/TP 115 �00+80 mm 56
Unifit 035
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Csúcsminőségű megoldást a tető legjobb hő- és hangszigetelésére. Az így szigetelt tető nagyon nagy mértékű költségmegtakarítást, egyben kiváló hangszi-

getelést eredményez a tetőtérben. 

A tetőszerkezet kialakításához a Knauf Insulation a páraáteresztő tetőfólia alkalmazását javasolja, hogy így a tetőtérben a páraáramlás a lehető legoptimá-

lisabb módon valósuljon meg. 

Tetők szigetelése a szarufák 
közötti és a szarufák alatti 
két réteg szigeteléssel

Bevezető
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Termékek

Unifit 035, Unifit 039 – Ezeket a kasírozatlan tekercseket speciáli-

san arra terveztük, hogy kiváló hő és hangszigetelést biztosítsanak a 

magastetőkben. Minden tulajdonságuk az Ön kényelmét szolgálja, 

egyszerűen, rövid idő alatt beépíthetők, majd remek hőszigetelési 

tulajdonságukkal az Ön fűtésszámláját csökkentik (az Unifit hővezetési 

tényezője 0,0�5 W/mK, az Unifit 0�9-é 0,0�9 W/mK). A szigetelés 

éghetetlen így növeli az Ön biztonságát, a hangszigetelés pedig védi 

magánéletét.

Az Unifit 0�5-ös és 0�9-es szigetelőtekercsek egyedülállóan erős fe-

lépítésűek, így beépítéskor rendkívül könnyen és precízen illeszthetőek 

a szarufák közé. Az Unifit 0�5 extra feszes kialakítású. A speciális „X” 

jelzések megkönnyítik a tekercs szabását a szarufák közötti méretre. 

Így csökken a beépítés ideje és az azzal járó felfordulás.

 TP 116, TP 115 – Többfunkciós, kasírozatlan üveggyapot lemezek. 

Kiváló hőszigetelők és hangszigetelésük is kimagasló (hővezetési té-

nyezőjük 0,0�7 W/mK). Biztonságosak, mert éghetetlenek. A lemezek 

mind a szarufák közé egyszerűen, külön rögzítés nélkül beszoríthatók, 

vagy alájuk, hozzáadott hőszigetelő rétegként felhasználhatók.

TI 435 U – Többfunkciós, üveggyapot tekercsek világos üvegfátyol 

kasírozással. Kimagaslóan erős felépítésűek, könnyen, gyorsan, kevés 

felfordulással beépíthetők. A csúcsminőségű anyag kifejezetten a 

szarufák alatti, egyrétegű szigetelésre szolgál, minimum �0 mm-es 

vastagságban. A hővezetési tényezője 0,0�5 W/mK, kiváló hangszi-

getelő és biztonságos, mivel éghetetlen.

Classic 035 – Többfunkciós, kasírozatlan üveggyapot tekercs.            

Csúcsminőségű anyag, kiváló hő- és hangszigetelő (hővezetési té-

nyezője 0,0�5 W/mK), biztonságos, mert éghetetlen (A1-es beso-

rolással). A szarufák alatti szigetelésre javasoljuk, minimum 50 mm-es 

vastagságban.
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Példák a megoldásra

 Páraáteresztő tetőfólia

 Unifit 035, Unifit 039,  TP 116, TP 115

 TP 116, Classic 035

 Párazáró fólia

 TP 116, TP 115, TI 435 U, Classic 035 

 Az alsó fa-/acélszerkezetre erősített gipszkarton

Magastetők a szarufák közötti szigeteléssel
75 x 200 mm-es szarufák 750 mm tengely-
távolságra két réteg a szarufák alatt.
Gipszkarton burkolat az alsó, CD profilokból 
készült acélszerkezeten.








Magastetők a szarufák közötti szigeteléssel
75 x 200 mm-es szarufák ,750 mm tengely-
távolságra, két réteg a szarufák alatt.
Gipszkarton burkolat az alsó, lécekből készült 
faszerkezeten.








Magastetők a szarufák közötti szigeteléssel
100 x 150 mm-es szarufák, 850 mm tengely-
távolságra, két réteg a szarufák alatt.
Gipszkarton burkolat az alsó, CD profilokból 
készült acélszerkezeten.








Magastetők a szarufák közötti szigeteléssel
100 x 150 mm-es szarufák, 850 mm tengely-
távolságra, két réteg a szarufák alatt.
Gipszkarton burkolat az alsó, lécekből készült 
faszerkezeten.
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Megjegyzés: Hozzáadott rétegként a TP 116, TP 115, TI 4�5 U vagy a Classic 0�5 szigetelést ajánljuk. A számítás során a szarufa 100 mm szélességét vettük figyelembe, 
amelyek minimum 850 mm tengelytávolságra vannak elhelyezve, míg magasságuk a szigetelés vastagságának felel meg. Az U értékei a MSZ EN ISO 6946: 1998-as szabvány 
szerint kerültek kiszámításra.

Megjegyzés: Hozzáadott rétegként a TP 116, TP 115, TI 4�5 U vagy a Classic 0�5 szigetelést ajánljuk. A számítás során a szarufa 75 mm szélességét vettük figyelembe, 
amelyek 750 mm tengelytávolságra vannak elhelyezve, míg magasságuk a szigetelés vastagságának felel meg. Az U értékei a MSZ EN ISO 6946: 1998-as szabvány szerint 
kerültek kiszámításra.

Az elsődleges szigetelés Fa + fém tartószerkezet (pl. CD profilok) Léc tartószerkezet

Elsődleges réteg 

vastagsága (mm)

Hozzáadott rétegek 

vastagsága (mm)
U (W/m�K)

Elsődleges réteg 

vastagsága (mm)

Hozzáadott rétegek 

vastagsága (mm)
U (W/m�K)

Unifit 035 150 100 + 60 0,16 150 100 + 50 0,16

Az U értékei (W/m�K) 

a szokványos tetőszerkezetek esetén, szarufák közötti szigeteléssel

Hagyományos tetőszerkezet:

Új tetőszerkezet:

Az elsődleges szigetelés Fém tartószerkezet (pl. CD profilok) Léc tartószerkezet

Elsődleges réteg 

vastagsága (mm)

Hozzáadott rétegek 

vastagsága (mm)
U (W/m�K)

Elsődleges réteg 

vastagsága (mm)

Hozzáadott rétegek 

vastagsága (mm)
U (W/m�K)

Unifit 035

�00 80 + 60 0,16 �00 80 + 60 0,14

�00 100 + 50 0,13

A szarufák között szigetelt tetőszerkezeteknek azokat a magastetőket nevez-

zük, melyek fedése égetett cserép, betoncserép, pala stb. A tartószerkezet 

pedig szarufából, tetőlécből és ellenlécből áll össze. A tetőfedés alátéthéja-

zataként páraáteresztő tetőfólia van beépítve. A szarufák között teret teljes 

mélységben üveggyapot szigeteléssel töltjük ki, melynek javasolt típusa és 

vastagsága a 4-5. oldali táblázatban található. 

Az első keresztirányú szigetelőréteg egy falécekből álló tartószerkezetbe 

kerül, melynek tengelytávolságát az alkalmazandó szigetelés méretei hatá-

rozzák meg és a lécek iránya a szarufákéra merőleges. A lécek vastagságát 

a hozzáadott első keresztirányú szigetelőréteg kívánt vastagsága szerint 

válasszuk meg. A párazáró fólia általában ennek az első szigetelőréteg-

nek a belső oldalára kerül, de ennek elhelyezéséről a hő- és páratechnikai 

számítást el kell végezni, (DIN 4108 szerint. Az alsó, második keresztirányú 

tartószerkezet építésekor alapvetően két lehetőségünk van – ezek az acél-

profilok vagy a falécek – melyek U értékekei kissé eltérnek (a fémelemek 

hővezetése kissé nagyobb). A lécek közötti, illetve az acélprofilok közötti és 

alatti tér tökéletesen kitölthető egy, a kívánalomnak megfelelő vastagságú 

további szigetelőréteggel. Itt a tartószerkezet tengelytávolságát a kívánt 

A tetőszerkezetek szokványos felépítése

belső burkolat elemei határozzák meg, mivel ez egyben annak tartószer-

kezetéül is szolgál.

Mivel az alkalmazott tetőszerkezetek sokfélék lehetnek – a szigetelések 

típusait és a többi felhasznált anyagot, valamint a tervezési követelményér-

tékeket kombinálva – csak néhány válogatott példát mutatunk be, amelyek 

előzetes, iránymutató megoldásként szolgálhatnak. Az adott, tényleges fel-

tételek alapján létrejött tervezetet hőtechnikai és páratechnikai szempontból 

is meg kell vizsgálni, többek között a 7/�006 (V.�4.)TNM rendelete szerint, 

különös tekintettel:

•  az U hőátbocsátási tényező előírt, ajánlott vagy másképpen meghatá-

rozott értékeinek elérésére;

• a szerkezet legalacsonyabb megengedett belső felületi hőmérsékleté-   

      nek betartására;

• a párakicsapódás veszélyének elbírálására.
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Az alátéthéjazatként szolgáló páraáteresztő tetőfóliát a szaru-

fákra kell fektetni és ellenlécekkel rögzíteni. A tetőlécek távolsá-

gát a fedés típusa határozza meg, a tetőfedést a gyártó szerelési 

útmutatója szerint építse.

Az Unifit �5-ös vagy �9-es szigetelést gurítsa ki, majd miután a 

szarufák távolságát mindenhol pontosan lemérte, a szigetelést 

15 mm ráhagyással e méretek szerint vágja fel táblákra. A lapo-

kból álló TP 116 vagy TP 115 szigetelést is a szarufák közötti 

távolság méretére kell szabni. A szigetelés méretre vágottan 

könnyedén a szarufák közé szorítható - ügyeljünk a szoros és 

hézagmentes illesztésekre. A szigetelést alulról felfelé haladva 

építsük be. 

A szoros illesztés miatt a szarufák közötti teret tökéletesen ki 

lehet tölteni, ez meggátolja a hőhidak kialakulását. A szigetelés 

folytonosságára minden illesztésnél ügyelni kell, se a szarufák 

mellett, se az egymás után beépített táblák között ne maradjon 

rés. Abban az esetben ha alátéthéjazatnak nem páraáteresztő 

tetőfóliát használ, a szigetelés felső felülete és a párazáró tetőfó-

lia között – a tető dőlésszögének stb. megfelelően – légrést kell kialakítani. 

A tető és a homlokzat hőszigetelése minden kapcsolódáskor (pl. eresz) hézagmentes legyen. Az első keresztirányú tartószerkezetet oly mó-

don kell megtervezni, hogy az a rendszerre vonatkozó, teherbírással és a tűzvédelemmel szemben támasztott követelményeknek megfelel-

jen. A tartószerkezet magassága a hozzáadott szigetelés első rétegének vastagságával egyenlő. A szigetelést mintegy 10-15 mm ráhagy-

ással a lécek közötti távolságnak megfelelő méretre vágjuk, és hézagmentesen a lécek közé szorítjuk. Ezt követően a szigetelés teljes belső 

felületére a párazáró fólia kerüljön – ügyeljünk a felületfolytonos-ságra (toldások összeragasztása) és a különböző felületekhez (pl. oromfal) történő 

ragasztára. (a párazáró fólia alatti hőszigetelés hővezetési ellenállása nem haladja meg a teljes rétegfelépítés összes hővezetési ellenállásának �0 %-át).  

Abban az esetben, ha a burkolat alsó (második keresztirányú) tartószerkezete falécekből áll, olyan lécmagasságot válasszunk, amely a konkrét rendszerre 

vonatkozó, teherbírásra és tűzvédelemre vonatkozó előírásoknak és egyben, a tervezett szigetelés vastagságának megfelel. Acélprofilok esetén az U 

kengyelbe történő rögzítési távolságot a tervezett szigetelés vastagsága határozza meg. A fa lécezéskor a szigetelést mintegy 10-15 mm ráhagyással, a 

lécek közötti távolságnak megfelelő méretre vágjuk, míg az acél tartószerkezetnél a profilok tengelytávolságánál 10 mm-nél szélesebbre. 

Az első keresztirányú tartószerkezet lécek közötti távolsága a szigetelés táblaméretéhez alkalmazkodik, és a második tengelytávolság az, amit a belső 

burkolat rögzíthetőségéhez alakítunk. A fa szerkezetnél a méretre vágott szigetelést – hézagmentesen - a lécek közé szorítjuk. 

Ezt követi a burkolat felszerelése.A CD acélprofilok esetén a méretre vágott szigetelést a profilok alá szorítjuk, úgy, hogy sehol ne maradjon légrés és ezt 

követően szereljük fel a burkolatot.

Beépítés

Előnyök – A szarufák közötti szigetelés

•  A rendszerrel a hőátbocsátási tényező csúcsértékeit éri el.

• Kiváló energiamegtakarító megoldás, az előnyök a fűtésszámlákban azonnal kézzelfoghatóvá válnak.

• Az Unifit és TP szigeteléseket azért javasoljuk, mert erős felépítésük a beépítés során rendkívül egyszerűvé   

      teszi kezelésüket. A szarufák közé szorítva minden külön rögzítés nélkül helyükön maradnak.

•  A beépítés a szerkezet külső megbontása nélkül egyszerűen megtörténhet.

•  A felhasznált szigetelőanyagok éghetetlenek - A1 osztály.

• Jelentős mértékben növeli a tető hangszigetelését – Rw egészen 55 dB-ig. (Knauf gipszkarton-rendszerrel). 

Előnyök – Egyszeresen átszellőztetett tető

•  Nem szükséges légrés kialakítása a hőszigetelés és az alátéthéjazat között, ami lehetővé teszi a szarufák teljes magasságának 

kihasználását;

•  ez költség és helymegtakarítás; 

•  leegyszerűsíti a kivitelezést a tetőgerincnél, a tetőhajlatokban és egyéb csatlakozásoknál;

•  valamint az épület üzemeltetése során kevesebb páratechnikai hibalehetőség adódik. 

Te
tő

k 
sz

ig
et

el
és

e 
a 

sz
ar

uf
ák

 k
öz

öt
ti 

és
 a

 s
za

ru
fá

k 
al

at
ti 

ké
t r

ét
eg

 s
zi

ge
te

lé
ss

el



�8

Megjegyzés:
A kivitelezés során a Knauf Kft, a rendszer gyártója által rendelkezésre bocsátott dokumentáció előírásait be kell tartani. 
Abban az esetben, ha más gyártó rendszere kerül alkalmazásra, vegye figyelembe a hőszigetelésre vonatkozó elvárásokat.
1) Részletesebb adatokat lásd az A 999-1999. számú ÉMI engedélyben (a Knauf válaszfalak, falburkolatok, álmennyezetek, tetőtér-beépítések szerkezeteire) – Knauf (érvény  
    ben lévő változat).
�) A minimum érték kizárólag a tűzzel szembeni védelmet biztosítja, míg általában a hőszigetelés követelményeinek megfelelő nagyobb vastagságot alkalmazzák,                 
pl. a zajvédelemmel szembeni szigetelési vastagságot. 
�) A szarufák alatti második és harmadik réteg kialakításához a TI 4�5 U, TP 116, TP 115 vagy a Classic 0�5 szigetelés használható. 

Hőszigetelés

A feltüntetett anyagok hővezetési tényezője (λD):

Unifit 0�5 0,0�5 W/mK

TI 4�5 U 0,0�5 W/mK

Classic 0�5 0,0�5 W/mK

TP 116/TP 115 0,0�7 W/mK

Unifit 0�9 0,0�9 W/mK

A �6. oldalon található táblázatokban az U hőátbocsátási tényező értékei szerepelnek, szokványos, szarufák között és alattuk két rétegben szigetelt szerkezetek esetén.

Az építési szerkezetek tűzállósága, így a magastetőké is, az egész rendszert figyelembe véve kerül kiértékelésre. A továbbiakban a Knauf gipszkarton 

rendszerének tűzzel szembeni ellenállóságát tüntetjük fel, a Knauf Insulation szigetelés használata mellett:

Tűzvédelem

Tulajdonságok

Knauf rendszer Tűzzel szembeni 
ellenállás 
REI (min)

Burkolat Alsó szerkezet1) Knauf Insulation 
szarufák közötti 
szigetelés típusai 3)

Szarufák közötti 
szigetelés min. 
vastagsága2)

D61 - Tetőtér �0 1 × 15 Knauf GKF Faváz vagy
CD acélprofilok

Unifit 039 
TP 116/TP 115 
Unifit 035

100 mm

D61 - Tetőtér 60 � x 15 Knauf GKF Faváz Unifit 039 
TP 116/TP 115 
Unifit 035

100 mm

D61 - Tetőtér 60 � x 15 Knauf GKF CD acélprofilok Unifit 039 
TP 116/TP 115 
Unifit 035

100 mm
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Knauf rendszer Knauf Insulation 
szigetelő típusok 
-1.sz. réteg- szaru-
fák között

1. sz. réteg 
szigetelésé-
nek min. 
vastagsága + 
réteg (2+3)2)

Laboratóriumban 
mért súlyozott 
léghanggátlás Rw (dB)

Burkolat Alsó szerkezet 1)

D61 - Tetőtér Unifit 039 160+1�0 mm 46 Knauf 1 × 1�,5 GKF  Faváz
TP 116/TP 115 160+160 mm 46
Unifit 035 �00+80 mm 46

�00+1�0 mm 46
D61 - Tetőtér Unifit 039 160+1�0 mm 47 Knauf � × 1�,5 GKF Faváz

TP 116/TP 115 160+160 mm 47
Unifit 035 �00+80 mm 47

�00+1�0 mm 47
D61 - Tetőtér Unifit 039 160+1�0 mm 50 Knauf 1 × 1�,5 GKF  CD profilok 

TP 116/TP 115 160+160 mm 50
Unifit 035 �00+80 mm 50

�00+1�0 mm 50
D61 - Tetőtér Unifit 039 160+1�0 mm 5� Knauf � × 1�,5 GKF  CD profilok 

TP 116/TP 115 160+160 mm 5�
Unifit 035 �00+80 mm 5�

�00+1�0 mm 5�
D61 - Tetőtér Unifit 039 160+1�0 mm 56 Knauf � × 18 GKF  CD profilok

TP 116/TP 115 160+160 mm 57
Unifit 035 �00+80 mm 56

�00+1�0 mm 57

Megjegyzés:
A kivitelezés során a Knauf Kft, a rendszer gyártója által rendelkezésre bocsátott dokumentáció előírásait be kell tartani.
A tetőzet alatti teljes felületű burkolás esetén az Rw még magasabb értéke is elérhető. Részletes információt lásd a Knauf Kft. útmutatóiban, de az itt feltün-
tetett értékek is biztonsággal figyelembe vehetők.
1) Részletesebb adatokat lásd „Knauf - Padlásterek” c. katalógust – Knauf (érvényben lévő változat).
�) A szarufák alatt elhelyezett második és harmadik rétegként a TI 4�5 U, TP 116, TP 115 vagy a Classic 0�5 szigetelés alkalmazható.

A következő táblázatban a szerkezeti összetételek laboratóriumban mért súlyozott léghanggátlás értékeit tüntettük fel, Knauf gipszkarton-rendszerek és a 

Knauf Insulation szigetelés használatával, 45°-os lejtésű magastető esetén, égetett- vagy betoncserép héjalással, fa cseréplécezéssel és párazáró fóliával 

épített szerkezetben.
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Részletek: 
Magastető a szarufák közötti és szarufák alatti 
szigeteléssel

Az eresz részletei
Egyszeresen átszellőztetett tető

Oldalfal tetőcsatlakozás
Egyszeresen átszellőztetett tető

Az eresz részletei
Kétszeresen átszellőztetett tető

1

2

3

4

5

1
2

3

4

5

1 2

5 4 3
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 1  Páraáteresztő tetőfólia 

 2 Unifit 035, Unifit 039, Classic 040, TP 116, TP 115  

 3 Párazáró fólia

 4 TP 116, TP 115, TI 435 U, Classic 035, Classic 040

 5 Az alsó fa/acél szerkezetre erősített gipszkarton 

A tetőgerinc részletei
Kétszeresen átszellőztetett tető

A tetőgerinc részletei
Egyszeresen átszellőztetett tető

1

2

3

4

5

2

3

4 5

1

Jelmagyarázat:
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Specifikáció 
– az összetevők megnevezése a tétel-kiíráshoz

1) Tető a szarufák közötti szigeteléssel

Magastetők hő- / hang-* / és tűzvédelmi* szigetelése faszaruzattal,  

a szarufák mérete 100x150 mm* / 75 x �00 mm* / ….*

Szarufák tengelytávolsága 600*/ 6�5* / 750*./ 850* /900* / 1000* /… * mm. Égetett cserépből* / betoncserépből*/ természetes palából*/ készült héjalás, 

melyet tetőlécekre és ellenlécekre helyeztek fel.

•  A tetőfedés alatt páraáteresztő tetőfólia*/ hagyományos (párazáró) tetőfólia*/ teljes felületet lefedően. Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság 

sd≤ ... m. A felhelyezés módja, ráhagyások, összekötések a gyártó szerelési útmutatója szerint.

•  A szarufák közötti teret szigeteléssel töltjük ki*/, oly módon, hogy a minimum ... mm* magasságú szellőzőnyílás megmarad. Szigetelés Knauf Insulation 

tekercselt*/ lapokból álló* üveggyapottal, alkalmazott szigetelések: Unifit 0�5 – hővezetési tényező λD =0,0�5 (W/mK), vastagság ... mm*/ Unifit 0�9 

- hővezetési tényező λD =0,0�9 (W/mK), vastagság ... mm*/ Classic 040 – hővezetési tényező λD =0,040 (W/mK), vastagság ... mm*/ TP 115 – hőve-

zetési tényező λD =0,0�7 (W/mK), vastagság ... mm*/ TP 116 - hővezetési tényező λD =0,0�7 (W/mK), vastagság ... mm*. 

•  A szigetelés éghetetlen - A1 besorolású.

• A szarufákra vagy a keresztirányú tartószerkezetre alulról párazáró fólia van felerősítve, páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság sd ≥ ...  m. 

      A csatlakozó épületelemekhez mindenhol a gyártó szerelési útmutatója szerint hézagmentesen kell csatlakoztatni a fóliát. 

•  A burkolat alsó szerkezetét CD fémprofilok*/ fémprofilok*/ mm tengelytávolságú – sz x m mm x mm* méretű falécek alkotják. Az alsó szerkezet 

felerősítése a szarufákhoz csavarokkal*/ CD egyenes felfüggesztésekkel*/ . felfüggesztésekkel*. 

• A belső borítást Knauf GKF* / GKB*/ GKBI*/ gipszkarton építőlemezek alkotják. A vázszerkezet és a borítás kivitelezése megfelel a Knauf D61         

      tetőtéri rendszer előírásainak.  

•  A szarufák közötti szigeteléssel ellátott építési szerkezet hőátbocsátási tényezője U = (W/m�K).

•  A tetőszerkezet tűzzel szembeni ellenálló-képessége REI min.

•  A tetőszerkezet mért súlyozott léghanggátlása Rw= dB.

 
2) Tető a szarufák közötti és a szarufák alatti szigeteléssel

Magastetők hő- / hang-* / és tűz* szigetelése faszaruzattal°, 

a szarufák mérete 100x150 mm* / 75 x �00 mm* / ….*

Szarufák tengelytávolsága 600*/ 6�5* / 750*./ 850* / 900* / 1000* /…* mm. Égetett cserépből* / betoncserépből*/ természetes palából*/ készült 

héjalás, melyet tetőlécekre és ellenlécekre helyeztek fel.

• A tetőfedés alatt páraáteresztő tetőfólia*/ hagyományos (párazáró) tetőfólia*/ teljes területet lefedően. Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság    

      sd≤ ... m. A felhelyezés módja, ráhagyások, összekötések a gyártó szerelési útmutatója szerint.

•  A szarufák közötti teret szigeteléssel töltjük ki*/, oly módon, hogy a minimum mm* magasságú szellőzőnyílás marad. Szigetelés Knauf Insulation 

tekercselt*/ lapokból álló* üveggyapottal történik, szigetelések: Unifit 0�5 – hővezetési tényező λD =0,0�5 (W/mK), vastagság ... mm*/ Unifit 0�9 

- hővezetési tényező λD =0,0�9 (W/mK), vastagság ... mm*/ Classic 040 – hővezetési tényező λD =0,040 (W/mK), vastagság ... mm*/ TP 115 – 

 hőátbocsátási tényező λD =0,0�7 (W/mK), vastagság ... mm*/ TP 116 - hővezetési tényező λD =0,0�7 (W/mK), vastagság ... mm*.

•  A szarufák közötti szigetelés éghetetlen – A1 besorolású

•  A szarufákra alulról párazáró fólia van felerősítve, páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság sd ≥ ... m. A párazáró fóliát felületfolytonosan       

(átlapolásokat leragaszva) és az egyéb szerkezetekhez megfelelően ragasztva, párazáró módon tömítve kell beépíteni.

•  A burkolat alsó szerkezetét CD fémprofilok*/ fémprofilok*/ mm tengelytávolságú – sz x m mm x mm* méretű falécek alkotják. Az alsó szerkezet 

felerősítése a szarufákhoz csavarokkal*/ CD egyenes felfüggesztésekkel*/. felfüggesztésekkel.

 A falécek közötti tér*/ a fémprofilok közötti és alatti tér* kitöltése Knauf Insulation tekercselt*/ lapokból álló* üveggyapot szigeteléssel történik. 

 TP 115 – hővezetési tényező λD =0,0�7 (W/mK), vastagság ... mm*/ TP 116 - hővezetési tényező λD =0,0�7 (W/mK), vastagság ... mm*/ TI 4�5 U -  

 hővezetési tényező λD =0,0�5 (W/mK), vastagság ... mm*/ Classic 0�5 - hővezetési tényező λD =0,0�5 (W/mK), vastagság ... mm*.

•  A szarufák alatti szigetelés éghetetlen – A1 besorolású.

•  A burkolatot Knauf x mm GKF* gipszkarton lapok / GKB*/ GKFi*/ lapok* alkotják. Az alsó szerkezet és a burkolat kivitelezése megfelel a Knauf 

gipszkarton-rendszer*/ gipszkarton-rendszer*/ rendszer* előírásainak. 

• A szarufák közötti és alatti szigeteléssel ellátott építési szerkezet hőátbocsátási tényezője U = (W/m�K).

• A tetőszerkezet tűzzel szembeni ellenálló-képessége REI min.

• A tetőszerkezet mért laboratoriumi súlyozott léghanggátlása Rw= dB.
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Specifikáció 
– az összetevők megnevezése a tétel-kiíráshoz

 Az energiaszükségletre vonatkozó számítások és költségek irányadó példaként szolgálnak, a következő feltételek alapján kerültek számításra: 

 1) A felhasználás kizárólag a fűtésre fordított energiát tartalmazza, annyit, ami az épületből hősugárzással és hőáramlással távozik 

          – vagyis a hőveszteségek fedezésére szolgál. Nem tartalmazza az egyéb felhasználásokat, pl. gázboiler stb. 

 �) A 4-6 fős családi ház, 5 lakóhelyiséggel; beépített területe 110,6 m�, hasznos tere 17�,8 m�. 

 �) A tetőtér területe 105 m�.

 4) Központi fűtés, gázzal működő, atmoszférikus égővel szerelt kazánnal. 

 5) A gáz ára �,97 Ft/MJ– (támogatás nélkül, a támogatás mértékét és igénylésének módjáról tájékozódjon gázszolgáltatójánál) �007. január 1-től    

          érvényes.

- A prospektusban szereplő számítások és rendszerek - hacsak ellenkezőjére külön nem utalunk – ajánlások.

- A nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

3) Tető a szarufák közötti és a szarufák alatti két réteg szigeteléssel

Magastetők hő- / hang-* / és tűzvédelmi* szigetelése fafödémmel, melynek lejtése °, 

a szarufák mérete 100x150 mm* / 75 x �00 mm* / ….*

Szarufák tengelytávolsága 600*/ 6�5* / 750* / 850* / 900* / 1000* /… * mm. Égetett cserépből* / betoncserépből*/ természetes palából*/ készült 

héjalás, melyet tetőlécekre és ellenlécekre helyeztek fel.

•  A héjalás alatt páraáteresztő tetőfólia*/ hagyományos tetőfólia (párazáró)*/ teljes területet lefedően. Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság sd≤ 

m. A felhelyezés módja, ráhagyások, összekötések a gyártó szerelési útmutatója szerint.

• A szarufák közötti teret szigeteléssel töltjük ki */, oly módon, hogy a minimum ... mm* magasságú szellőzőlégrés marad. Szigetelés Knauf Insulation  

 tekercselt*/ lapokból álló* ásványi üveggyapottal történik, szigetelések: Unifit 0�5 – hővezetési tényező λD =0,0�5 (W/mK), vastagság ... mm*/ Unifit  

 0�9 - hővezetési tényező λD =0,0�9 (W/mK), vastagság ... mm*/ TP 115 – hővezetési tényező λD =0,0�7 (W/mK), vastagság ... mm*/ 

 TP 116 - hővezetési tényező λD =0,0�7 (W/mK), vastagság ... mm*.

• A szarufák közötti szigetelés éghetetlen – A1 besorolású.

•  A szarufákra merőlegesen mm tengelytávolságú – sz x m mm x  mm nagyságú faléc tartószerkezet kerül. 

      A szerkezet a szarufákhoz csavarokkal rögzítjük. 

• A falécek közötti tér kitöltése Knauf Insulation tekercselt*/ lapokból álló* üveggyapot szigeteléssel történik. 

      TP 115 – hővezetési tényező λD =0,0�7 (W/mK), vastagság ... mm*/ TP 116 - hőátbocsátási tényező λD =0,0�7 (W/mK), vastagság ... mm*/ TI 4�5 U - 

 hővezetési tényező λD =0,0�5 (W/mK), vastagság ... mm*/ Classic 0�5 - hővezetési tényező λD =0,0�5 (W/mK), vastagság ... mm*.

•  A szarufák alatti szigetelés éghetetlen – A1 besorolású.

• Az első keresztirányú tartószerkezetre alulról párazáró fólia van felerősítve, páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság sd ≥  m. 

      A párazáró fóliát felületfolytonosan (átlapolásokat leragaszva) és az egyéb szerkezetekhez megfelelően ragasztva, párazáró módon tömítve kell   

      beépíteni.

•  A burkolat alsó szerkezetét ...mm tengelytávolságú CD fémprofilok*/ falécek*/ – sz x m mm x mm* méretű falécek alkotják. 

      Az alsó faszerkezet felerősítése a szarufákhoz csavarokkal*/ CD profilok direktfüggesztők*/akusztikus kengyelek* segítségével történik.

• A falécek közötti tér*/ a fémprofilok közötti és alatti tér* kitöltése Knauf Insulation tekercselt*/ lapokból álló* üveggyapot szigeteléssel történik. 

 TP 115 – hővezetési tényező λD =0,0�7 (W/mK), vastagság ... mm*/ TP 116 - hővezetési tényező λD =0,0�7 (W/mK), vastagság ... mm*/ TI 4�5 

 U - hővezetési tényező λD =0,0�5 (W/mK), vastagság ... mm*/ Classic 0�5 - hővezetési tényező λD =0,0�5 (W/mK), vastagság ... mm*.

• A szarufák alatti második keresztirányú réteg szigetelése éghetetlen – A1 besorolású. 

• A belső borítást Knauf GKF* / GKB*/ GKBI*/ gipszkarton építőlemezek alkotják. A vázszerkezet és a borítás kivitelezése megfelel a Knauf D61         

      tetőtéri rendszer előírásainak.

• A szarufák közötti és alatti szigeteléssel ellátott építési szerkezet hőátbocsátási tényezője U = (W/m�K). 

• A tetőszerkezet tűzzel szembeni ellenálló-képessége REI min. 

• A tetőszerkezet mért súlyozott léghanggátlása Rw= dB.

Megjegyzés:

 1) A *-gal jelölt tételek esetében válassza ki a megfelelő változatot.

 �) A ...helyekre írja be a megfelelő értékeket.
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Magastetők Külső falak Belső falak Padlók

A Knauf Insulation termékeinek alkalmazása

Magastetők szigetelése 

az ácsolati szinten

Megoldások a padlástér 

átépítéséhez - a melegtető 

kialakítása.

Szigetelés egy-, kettő- és 

három rétegben.

A termékekre és alkalmazásukra vonatkozó 

további információ az alábbi webcímen található meg: 

www.knaufinsulation.hu

vagy lépjen kapcsolatba

mérnöktanácsadónkkal.

Lábazat szigetelés



Knauf Insulation
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Fax: +420 800 800 060

rendeles@knaufinsulation.hu

www.knaufinsulation.hu

@

✆ Tel.: +36 1 319 4721

Knauf Insulation
Thákurova 4, 160 00  Praha 6
Csehország

www.thinksulation.com


