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Kiadja a Leier Hungária Kft., 9024 Győr, Baross Gábor út 42., telefon: +36 (96) 512-550, fax: +36 (96) 512-560, e-mail: info@leier.hu., web: www.leier.eu,

© Leier Hungária Kft., 2012. március. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás-, és a mű bővített, illetve rövidített változatának kiadási jogát is.

A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló hibákért felelősséget vállalni nem tudunk.

A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságostól eltérhetnek. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg termékeinket 

építőanyagkereskedő-partnereinknél. A kiadványban szereplő fotók, ábrák a Kiadó engedélyével használhatók fel. A Gyártó az adatváltozás jogát 

fenntartja. A közreadott alkalmazástechnikai útmutatóban megjelentetett csomópontok és iránymutatások nem helyettesítik a kellő részletességű 

kiviteli terveket, és nem mentesíthetik a tervezőt és kivitelezőt a konkrét épületre és épületszerkezetre vonatkozó felelőssége alól.

A Leier Hungária Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a termékek felhasználásával elkészülő egyedi épületszerkezetekért.
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A betoncserépfedés napjainkban a legelterjedtebb tetőfedési 
technika. A beton alapanyag számos előnyös tulajdonságát 
kihasználva a betoncserepekből, a védelmi funkciókon túlmenő-
en, esztétikai szempontból is kedvező tetőfedés alakítható ki.
A Leier tetőfedő rendszer alkalmazásával a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelő tartós, sokféle megjelenésű, korszerű tetőfe-
dés hozható létre. A rendszer részeként kétféle betoncseréptípus: 
a TOSCANA és a VENETO cserepek többféle színválasztékban 
kerülnek forgalomba.

A Leier tetőfedő rendszer és azon belül a TOSCANA és VENETO 
betoncserepek számos olyan előnyös tulajdonságokkal rendel-
keznek, melyek alkalmazásukat különösen kedvezővé teszik.

a Leier tetőfeDő renDszerrőL

környezetbarát. Természetes alapanyagból (víz, 
homok, kő és vasoxid alapú színezőanyagok ará-
nyos keverékéből) készülnek.

rendkívül ellenállóak. Szélsőséges időjárási vi-
szonyok (szél, zivatar, jégeső vagy hóvihar) esetén 
a héjazat nagy szilárdsága és kellő súlya megvédi 
a tetőt az elemek pusztításától. A betoncserepekre 
kétszeres felületvédelem kerül, mely megakadá-
lyozza a mohásodást, a szennyeződések lerakódá-
sát és nagyfokú védelmet nyújt a rendkívüli környe-
zeti hatásokkal szemben.

Vízzáróságuk és fagyállóságuk kiváló. A gyár-
tástechnológiából adódóan a Leier betoncserepek 
vízfelvétele nagyon alacsony, ezáltal teljesen fagy-
állóak. Az alapanyag tömörsége miatt a csapadékot 
elvezeti és a nedvesség nem hatol a pórusok közé. 
A vízzáróságot a cserepek kétszeres, víztaszító felü-
letkezelése növeli.

formatartóak. A Leier betoncserepek speciális 
gyártástechnológiája az egyes elemeknek nagy 
méretpontosságot biztosít. Nincs vetemedés, a cse-
repek tökéletesen illeszkednek egymáshoz, amely 
esőbiztos fedést eredményez.

színtartóak és uV-állók. Ezt az alapanyagba 
kevert vas-oxid alapú festék és a kétszeres felü-
letvédelem garantálja. A cserép színében és teljes 
anyagában homogén, évtizedeken keresztül meg-
őrzi eredeti színét.

komplett tetőfedési rendszer. A Leier betoncse-
repek mellett a színben harmonizáló tetőtarto-
zékok és kiegészítő elemek együttesen komplett 
rendszert alkotnak, mely a tetőt funkciójában és 
esztétikájában is kimagasló értékűvé emeli.

tartós és hosszú élettartamúak. A Leier beton-
cserepek szilárdsága az idő előrehaladtával folya-
matosan növekszik. A Leier betoncserepekre vállalt 
írásos garancia 35 év.

a Leier betoncserepek előnyei

A Leier betoncserepek osztályozott kvarchomokból, nagy 
szilárdságú portlandcementből és vas-oxid alapú színező- 
anyagok arányos keverékéből készülnek. 
A különféle termékeket folyamatosan ellenőrzött, zárt tech-
nológiai láncú gépsorokon sajtolva gyártják. Térhódítását 
– feltehetően – kedvező árának, és több évtizedre garantált 
tartósságának köszönheti. E mellett szín- és formaválasztékuk, 
továbbá a komplett tetőrendszerek kialakítási lehetősége is 
megnövelte a Leier betoncserepek közkedveltségét. 

a
 l

ei
er

 t
et

ő
fe

d
ő

 r
en

d
sz

er
rő

l



www.leier.eu 5

TETŐFE DŐ R E NDSZE R

toscana tetőcserép 

A TOSCANA betoncserepek formavilága a mediterrán típusú 
épületek és tetők stílusának megfelelő fedésképet biztosít.  
Az izgalmas formát a színek sokfélesége teszi még  
változatosabbá.

színminták

méretek, fedéskép

vörös sötétbarna téglavörös fekete antik* terrapalazzo*

Standard Classic Extra Terra

toscana beton alapcserép műszaki adatai
Méret (szél./hossz) 

[mm]
Tömeg
[kg/db]

Fedési szélesség 
[cm]

Tetőlécméret
[mm]

Tetőléctávolság
[cm]

Átfedés  
[cm]

Névleges fedési 
szélesség [mm]**

330×420 4,6 ± 10% 30 min. 30/50 max. 34* min. 8* 304 ± 5 mm 

* Tetőhajlásszögtől függ, lásd 20. oldal.                **10 db cserép esetén
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Más színválasztás esetén külön megállapodás történik. Javasoljuk egyszerre több raklap cserép használatát az esetlegesen előforduló színeltérések kiküszöbölésére.

* véletlenszerű színezési eljárással készül, ebből adódóan lehetnek szín- és mintázatbeli eltérések, ami nem képezheti reklamáció tárgyát.
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toscana tetőcserép 
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műszaki adatok

Méret (szél./hossz) 
[mm] 355×420

Tömeg
[kg/db] 6,7 ± 10%

Átfedés  
[cm] min. 8

Névleges fedési 
szélesség [mm]* 304 ± 5 mm

Anyagszükséglet
[db] 2.9/szegély fm

műszaki adatok

Méret (szél./hossz) 
[mm] 355×420

Tömeg
[kg/db] 6,7 ± 10%

Átfedés  
[cm] min. 8

Névleges fedési 
szélesség [mm]* 304 ± 5 mm

Anyagszükséglet
[db] 2.9/szegély fm

műszaki adatok

Méret (szél./hossz) 
[mm] 330×420

Tömeg
[kg/db] 7,2 ± 10%

Átfedés  
[cm] min. 8

Névleges fedési 
szélesség [mm]* 304 ± 5 mm

Szellőző kereszt- 
metszet [cm] kb. 21

Anyagszükséglet
[db] min. 20 db/100 m2 

szegélycserép – balos

szegélycserép – jobbos

szellőzőcserép

*10 db cserép esetén
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toscana tetőcserép 

műszaki adatok

Méret (szél./hossz) 
[mm] 255×420

Tömeg
[kg/db] 4,4 ± 10%

Átfedés  
[cm] min. 5

Fedési hossz
[cm] max. 37*

Anyagszükséglet
[db] 2.65 db/fm

műszaki adatok

Méret (szél./hossz) 
[mm] 240×424

Tömeg
[kg/db] 5,4 ± 10%

Átfedés  
[cm] min. 5

Anyagszükséglet
[db] 1 db/gerinc/élgeric

műszaki adatok

Méret (szél./hossz) 
[mm] 280×375

Tömeg
[kg/db] 6,3 ± 10%

Átfedés  
[cm] min. 5

Anyagszükséglet
[db] 1 db/kontycsúcs

kúpcserép

* 5 cm-es átfedés esetén

kezdő kúpcserép

Hármas elosztó kúpcserép
to
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Veneto tetőcserép 

színminták

méretek, fedéskép

Veneto tető alapcserép műszaki adatai
Méret (szél./hossz) 

[mm]
Tömeg
[kg/db]

Fedési szélesség 
[cm]

Tetőlécméret
[mm]

Tetőléctávolság
[cm]

Átfedés  
[cm]

Névleges fedési 
szélesség [mm]**

330×420 4,2 ± 10% 30 min. 30/50 max. 34* min. 8* 304 ± 5 mm

* Tetőhajlásszögtől függ, lásd 20. oldal.

vörös téglavörös

Más színválasztás esetén külön megállapodás történik.

Standard Classic

A VENETO betoncserép alkalmazását elsősorban az alpesi stílusú 
tetők fedéséhez javasoljuk.
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**10 db cserép esetén
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Veneto tetőcserép

műszaki adatok

Méret (szél./hossz) 
[mm] 335×420

Tömeg
[kg/db] 6,7 ± 10%

Átfedés  
[cm] min. 8

Névleges fedési 
szélesség [mm]* 304 ± 5 mm

Anyagszükséglet
[db] 2,9 db/fm

műszaki adatok

Méret (szél./hossz) 
[mm] 335×420

Tömeg
[kg/db] 6,7 ± 10%

Átfedés  
[cm] min. 8

Névleges fedési 
szélesség [mm]* 304 ± 5 mm

Anyagszükséglet
[db] 2,9 db/fm

műszaki adatok

Méret (szél./hossz) 
[mm] 330×420

Tömeg
[kg/db] 7,0 ± 10%

Átfedés  
[cm] min. 8

Névleges fedési 
szélesség [mm]* 304 ± 5 mm

Szellőző  
keresztmetszet [cm] kb. 25

Anyagszükséglet
[db] min. 16 db/100 m2

szegélycserép – balos

*10 db cserép esetén

szegélycserép – jobbos

szellőzőcserép
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műszaki adatok

Méret (szél./hossz) 
[mm] 255×420

Tömeg
[kg/db] 4,4 ± 10%

Átfedés  
[cm] min. 5

Fedési hossz  
[cm] max. 37*

Anyagszükséglet
[db] 2.65 db/fm

műszaki adatok

Méret (szél./hossz) 
[mm] 240×424

Tömeg
[kg/db] 5,4 ± 10%

Átfedés  
[cm] min. 5

Anyagszükséglet
[db] 1 db/gerinc/élgeric

műszaki adatok

Méret (szél./hossz) 
[mm] 280×375

Tömeg
[kg/db] 6,3 ± 10%

Átfedés  
[cm] min. 5

Anyagszükséglet
[db] 1 db/kontycsúcs

Veneto tetőcserép 

* 5 cm-es átfedés esetén

kúpcserép

kezdő kúpcserép

Hármas elosztó kúpcserép
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a tetőfeDő renDszer kiegészítő eLemei

eresz kialakításához alkalmazott kiegészítők

szelőzőléc lezárófésűvel

Nagyobb szellőzési keresztmetszet igénye esetén 
alkalmazott elem. A lezárófésűvel összekap-
csolódva fm-ként 200 cm2-rel növeli az eresz 
vonalában a szellőző (beömlő) nyílás méretét. 
Közvetlenül az ereszléchez kell rögzíteni.

Anyag műanyag

Méret (mag./szél.)  
[mm] 32×32 (fésű nélkül)

Elemhossz [m] 1,0

Tömeg [kg/fm] 0,16

Rögzítés szegezéssel vagy csavarozással  
5 db/fm

Anyagszükséglet  
[db/fm] 1

Szellőző keresztmetszet  
[cm2/fm] 200

Színválaszték téglavörös, barna, fekete

Lezárófésű

Az eresz vonalában kell elhelyezni közvetlenül 
az ereszléchez rögzítve. A hajlékony műanyag 
fésű a hullámos profilú cserepek alsó felületéhez 
igazodva meggátolja a madarak és nagyobb 
rovarok bejutását a cserepek és az ereszléc közötti 
réseken. A megfelelő mennyiségű szellőző levegő 
beáramlását nem korlátozza.

Anyag műanyag

Méret (hossz) [m] 1,0

Fésűhossz [mm] 60

Tömeg [kg/fm] 0,06

Rögzítés szegezéssel vagy csavarozással  
5 db/fm

Színválaszték téglavörös, fekete

szellőzőszalag

Az eresznél a különböző szellőzőnyílások (pl. az 
alátéthéjazat alatt és felett) madarakkal és rova-
rokkal szembeni védelmét biztosító hajlékony, 
perforált műanyaglemez.

Anyag műanyag

Méret (hossz) [m] 5,0/tekercs

Szalag szélessége [mm] 100

Tömeg [kg] 0,34/tekercs

Rögzítés szegezéssel a hosszanti széleken,  
20 cm-enként

Színválaszték téglavörös, fekete
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a tetőfeDő renDszer kiegészítő eLemei

taréjgerinc és élgerinc kialakításához alkalmazott kiegészítők

gerincléc tartó

Az élgerinc és a taréj vonalában a gerinclécet alá-
támasztó (rögzítő) fém elem (nagyméretű szeg). 
A szaruállások csúcsába ütve rögzítik. Így állítják 
be a pontos szintmagasságot. 

Anyag horganyzott acél

Méret (hossz) [mm] 210

Alkalmazható gerincléc  
szélesség [mm] 50

Tömeg [kg/doboz] 14 

Rögzítés szaruállások csúcsába ütve

fésűs univerzális kúpalátét

A taréj és az élgerinc vonalában közvetlenül a 
kúpcserépsor alatt kell elhelyezni. A nagyméretű 
perforációk, valamint a  – hullámos profilú cse-
repek felületéhez igazodó – kétoldali sűrű fésűk 
lehetővé teszik a gerinc vonalában a megfelelő 
szellőzést. Ugyanakkor meggátolja a madarak, 
nagyobb rovarok, valamint a porhó bejutását a 
cserepek közötti résekbe. A gerincléchez kell rög-
zíteni szegezéssel.

Anyag műanyag

Méret (hossz) [m] 1,00

Fésűhossz [mm] 75

Tömeg [kg/fm] 0,40

Rögzítés szegezéssel 5 db/fm

Színválaszték téglavörös, barna, fekete

élgerinc szivacs

A taréj és az élgerinc vonalában közvetlenül 
a kúpcserépsor alatt kell elhelyezni. A kúpcsere-
pekkel leszorított rugalmas szivacs maradéktala-
nul teljesíti az egyenértékű szellőzőteljesítményre 
vonatkozó DIN 4108-3 és ZVDH előírásokat. Lezár-
ja a kúpcserépsor alatti réseket. Rothadásbiztos és 
magas légáteresztő képességű.

Anyag filterhab

Méret (mag./szélesség)  
[m] 75/200

Méret (hossz.) [m] 1,00

Rögzítés kúpcserépsor terhével

Színválaszték téglavörös, barna, fekete, szürke
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a tetőfeDő renDszer kiegészítő eLemei

univerzális kúpalátét – LeierroLL pLus

A taréj és az élgerinc vonalában közvetlenül 
a kúpcserépsor alá beépítendő, fémszál-erősí-
tésű, flexibilis kúpalátét. A cserepek profiljához 
igazítható és alaktartó. A kétoldali szélek mentén 
UV-álló, színezett, fémbevonattal ellátott. A ge-
rinclécre kell fektetni és a hosszanti szélek mentén 
a cserepek felületéhez kell ragasztani. Meggátolja 
a madarak, nagyobb rovarok, valamint a porhó 
bejutását a cserepek közötti résekbe, emellett 
lehetővé teszi a megfelelő szellőzést is.

Anyag hálószövet erősítésű polipropilén hártya

Méret (hossz) [m/tekercs] 5,0

Tekercsszélesség [mm] 300

Tömeg 10 kg/doboz

Rögzítés gerincléchez szegezve  
és a cserepekhez ragasztva

Színválaszték téglavörös, barna, fekete

univerzális kúpalátét – LeierroLL 

A taréj és az élgerinc vonalában közvetlenül 
a kúpcserépsor alá beépítendő, fémszál-erősí-
tésű, flexibilis kúpalátét. A cserepek profiljához 
igazítható és alaktartó. A kétoldali szélek mentén 
UV-álló, színezett, fémbevonattal ellátott. A ge-
rinclécre kell fektetni és a hosszanti szélek mentén 
a cserepek felületéhez kell ragasztani. Meggátolja 
a madarak, nagyobb rovarok, valamint a porhó 
bejutását a cserepek közötti résekbe, emellett 
lehetővé teszi a megfelelő szellőzést is.

Anyag hálószövet erősítésű polipropilén hártya

Méret (hossz) [m/tekercs] 5,0

Tekercsszélesség [mm] 295

Tömeg 10 kg/doboz

Rögzítés gerincléchez szegezve  
és a cserepekhez ragasztva

Színválaszték téglavörös, szürke

kúpcserép rögzítő

Rejtett rögzítést biztosító hajlított fémkapocs. 
A kúpcserepek átfedésénél kell elhelyezni.

Anyag eloxált alumínium

Méret [mm] 115

Anyagszükséglet 1 db/kúpcserép

Rögzítés gerincléchez szegezve, csavarozva

Színválaszték téglavörös, barna, fekete, szürke

kúpcserép lezáró elem

Az élgerinc és a taréj végein a kúpcserépsort lezá-
ró perforált alumínium elem. A kezdő kúpcserép 
helyett alkalmazható. A gerincléc végéhez (vagy 
a szegélyléchez) kell rögzíteni.

Anyag alumínium

Méret (hossz) [m/tekercs] 5,0

Rögzítés gerincléc végéhez csavarozva

Színválaszték téglavörös, barna, fekete, szürke
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a tetőfeDő renDszer kiegészítő eLemei

Vápa kialakításához alkalmazott kiegészítők

fém vápaelem

Színre festett, fóliázott, hajlított – hosszanti bordá-
zott – alumínium lemez. A  vápagerinc vonalában 
a deszkaborításra kell helyezni. Rögzítése a kétol-
dali szegélyek mentén elhelyezkedő lecsavarozott 
rögzítőfülekkel történik.

Anyag fóliabevonatos alumínium

Méret (szél./hossz) 500 mm × 2,00 m

Tömeg [kg] kb. 1,90

Átfedés [cm] min. 10

Anyagszükséglet 1 db/1,9 vápa fm*

Rögzítés rögzítőfülekkel

Színválaszték téglavörös, antracit, barna

Vápaszegély szivacs

A fém vápaelem és a cserepek közötti hézagokat 
lezáró öntapadós szivacs. A rugalmas szivacs kitöl-
ti a réseket, így megakadályozza a madarak, rova-
rok, valamint a porhó bejutását a fedés alá. A vá-
paelem szegélye mentén ragasztással rögzítik. 

Anyag filterhab

Méret (keresztm.)  
[mm] 30/60

Méret (hossz) [m] 1,0

Anyagszükséglet 2 db/ vápa fm

Rögzítés öntapadós

Színválaszték téglavörös, barna, fekete

Vápalezáró szalag

A vápa csúcsában a két oldalról összekapcsolódó 
fém vápaelemek vízzáró csatlakozását biztosító 
öntapadós szalag.

Anyag lágy műanyag

Méret (szél./hossz) 150 mm × 0,70 m

Tömeg [kg] 0,17

Átfedés [cm] min. 10

Anyagszükséglet 1 db/vápacsatlakozás

Rögzítés öntapadós

Színválaszték téglavörös, fekete
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* 10 cm-es átfedés esetén
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orom-, fal- és kéményszegély kialakításához alkalmazott kiegészítők

kémény- és falszegély elem

A tetősíkot áttörő kémények, falak, egyéb fel-
építmények és a tetőfedés vízzáró csatlakozását 
biztosító flexibilis szegélyelem. 
Alumínium bordarács erősítésű, teljes felületen 
öntapadós, hajlékony műanyag lemez. Flexibili-
tásának köszönhetően az egymáshoz kapcsolódó 
felületekhez igazítható. A kéményre, faltestre 
felvezetett szegély mentén külön szegélyléccel 
kell rögzíteni.

Anyag alumínium bordarács erősítésű 
 műanyag lemez

Méret (tekercshossz) [m] 2,0

Méret (szélesség) [mm] 300

Tömeg [kg/tekercs] 3,20

Rögzítés öntapadós, felső szegély mentén 
szegélyléccel

Színválaszték téglavörös, antracit, barna

kémény- és falszegélyléc

A kémény- és falszegély elemet a falra felvezetett 
felső pereme mentén teljes hosszában leszorító, 
hajlított fémlemez. Csavarozással kell rögzíteni. 
Megfelelő (hőálló, színezett) tömítőanyaggal 
együttesen alkalmazva vízzáró kapcsolatot képez. 

Anyag alumínium

Méret (magasság/hossz) 100 mm/1,00 m  

Tömeg [kg/db] 0,10

Rögzítés min. 20 cm-ként csavarozással

Színválaszték téglavörös, antracit

tetőáttörések és bevilágítások kialakításához alkalmazott kiegészítők

csatornaszellőző garnitúra

A szennyvízvezeték kiszellőző csövéhez és a te-
tőfedéshez kapcsolódó, levegőcserét biztosító 
szellőző garnitúra. Három fő eleme a gégecső, az 
alsó és felső műanyag adapter. Az alsó adapter 
(héjazati elemként) a tetőfedéshez csatlakoztat-
ható – ahhoz igazodó – hullámos profilú elem. 
A felső adapter (az alsó adapterhez kapcsolható) 
függőleges cső védősapkával. (Kiegészítő tarto-
zék a gégecsőhöz: szorítóbilincs.)

Anyag műanyag (kemény PVC)

Méret [mm]

adapter* 330 × 420

adaptercső 
átm./hossz 110/500

Tömeg (gégecsővel) [kg] kb. 3,0

Tetőhajlásszög tartomány kb. 20-50°

Rögzítés tetőléchez szegezve

Színválaszték téglavörös, barna, fekete

* A TOSCANA és a VENETO alapcserepekhez külön-külön igazodó, kétféle alsó adapter kerül forgalomba.
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antennakivezető garnitúra

A csatornaszellőzőhöz hasonló felépítésű garni-
túra. A különböző kör szelvényű szerelvények, 
antennák tetőfedésen történő biztonságos átve-
zetését biztosító egység. Két fő eleme az alsó és 
felső adapter. Az alsó adapter lényegében meg-
egyezik a csatornaszellőző adapterével. A felső 
adapter kúpszerű szárának különböző magasság-
ban történő vágásával 20-50 mm átmérőjű csövek 
átvezetésére van lehetőség.

Anyag műanyag (kemény PVC)

Méret (alsó adapter*) [mm] 330 × 420

Tömeg [kg] kb. 1,5

Tetőhajlásszög tartomány kb. 20-50°

Rögzítés tetőléchez szegezve

Színválaszték téglavörös, barna, fekete

Bevilágítócserép

A tetőfedéshez igazodó, az alapcseréppel meg-
egyező méretű és geometriájú elem. A padlás-
terek természetes megvilágítását teszi lehetővé. 
Külön rögzítőkapocssal kell a tetőléchez rögzíteni.

Anyag víztiszta plexi

Alsó adapter szél./hossz 
[mm] 330 × 420

Tömeg [kg/doboz] 7,5

Rögzítés rögzítőkapcsokkal 2 ponton

tetőkibúvó ablak

A tetőfedéshez kapcsolódó – ahhoz igazodó – 
tetősíkú ablak, nyitható szárnnyal. A tetőre való 
kijutásra szolgál, emellett bevilágító felületet is 
képez, illetve kiegészítő szellőzést is lehetővé 
tesz. Kétféle tetőkibúvó ablak van forgalomban: 
műanyag és fém. Az ablakra szerelt hevederekkel 
kell az ácsszerkezethez rögzíteni. A tetőfedéshez 
történő vízzáró csatlakoztatást segítik a peremek 
mentén elhelyezkedő gumiszegélyek, valamint az 
alsó ólomgallér.

Anyag műanyag, illetve fém

Méret [mm]

műanyag 704 × 783

fém 480 × 550

Tömeg [kg]

műanyag 6,5

fém 12,5

Tetőhajlásszög 
 tartomány 16-55°

Rögzítés hevederekkel

Színválaszték

műanyag téglavörös, barna, fekete

fém téglavörös, barna
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* A TOSCANA és a VENETO alapcserepekhez külön-külön igazodó, kétféle alsó adapter kerül forgalomba.
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Hófogók

fém hófogó elem

Kis felületű, illetve alacsony hajlásszögű tetőkön 
a kisebb hómennyiség csúszásának megakadá-
lyozására szolgáló hófogó. Pontonkénti hófogást 
biztosít. A hullámos cserepek völgy részében kell 
elhelyezni elsősorban az ereszhez közeli cserép-
sorokban. Az elhelyezendő elemek száma a tető 
hajlásszögétől és a hótehertől függ.

Anyag horganyzott acél

Méret (szélesség/hossz) 
[mm] 28/380

Tömeg 14 kg/doboz

Anyagszükséglet 1,5-2,5 db/fm

Rögzítés külön tetőléchez beakasztva és szegezve

Színválaszték téglavörös, barna, fekete

Hófogó rács

Nagy felületű, illetve meredek hajlásszögű 
tetőkön a hó csúszásának megakadályozására 
szolgáló hófogó garnitúra. Nagyobb hóteher ese-
tén alkalmazzák. Az ereszhez közeli cserépsorban 
célszerű elhelyezni a tető teljes hosszában.
A hófogó rácstartót külön deszkához vagy léchez 
kell rögzíteni csavarozással.

Anyag festett acél

Méret  
(rács magasság/hossz) 200 mm/1,50 m

Anyag- 
szükséglet

rács 1 db/1,50 fm

rácstartó min. 2 db/rács

Rögzítés külön deszkához vagy léchez beakasztva 
és csavarozva

Színválaszték téglavörös, antracit
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Járás a tetőn

tetőjárda

A tetőn való biztonságos közlekedést teszi lehe-
tővé a – többféle méretben forgalmazott – biz-
tonsági járórácsból és rácstartókból álló tetőjárda 
egység. A járórács csúszásgátló, perforált, rozsda-
mentes acéllemez. A legkisebb (240 × 190 mm) 
járórács csak folyamatos lépkedéshez alkalmazha-
tó (két lábon nem lehet rajta állni).
A járórács tartót hullámos cserepek völgy részé-
ben kell elhelyezni, oldalhoronyra, profilcsúcsra 
nem támaszkodhat. A tartót külön deszkára vagy 
lécre akasztva csavarozva kell rögzíteni. A járórács 
és a tartó csatlakozásánál a járófelület beállító 
csavarokkal vízszintesbe állítható.

Anyag rozsdamentes acél

Méret (járórács szél./hossz) 
[mm]

400 × 800
270 × 800
270 × 400 
240 × 190

Tömeg
[kg/db]

400 × 800 –

270 × 800 23

270 × 400 21

240 × 190 11

Tetőhajlásszög tartomány 16-60°

Rögzítés külön deszkához akasztva és csavarozva 
tartónként legalább 3 pontban

korlátgarnitúra

A tetőn való járás során a leesés 
elleni védelmet biztosító, közvet-
lenül a járórácshoz kapcsolódó 
védőkorlát.
A korlátgarnitúra elemei: a kor-
látoszlop, a korlátcső, az ezeket 
összekapcsoló egyes bilincs, forgó-
bilincs, valamint a járórácshoz való 
rögzítést biztosító kapcsolóelemek 
(csavarkötés). 

Anyag tűzi horganyzott acél

Méret [cm]

korlátoszlop  
(magasság) 100

korlátcső 
(hossz)

50  
100
200

Tömeg [kg/garnitúra] 22,0

Rögzítés csavarkötéssel járórácshoz erősítve és 
bilincsekkel összekapcsolva 

Színválaszték téglavörös, antracit, tűzi horganyzott
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alátéthéjazat

párazáró fólia – hálóerősítésű, fehér  (120 g/m2)

A kétszeres szellőztetésű tetőknél alkalmazható. 
Az alsó és felső szellőztető légréteget elválasztó 
fólia. Páratechnikai jellemzői következtében ned-
vességre érzékeny szerkezetekkel nem, vagy csak 
kis felületen érintkezhet.

Anyag hálóerősítésű polietilén (fehér)

Méret

tekercs-
hossz 50,0/25,0 m

tekercs 
szélesség 1,50 m

tekercs- 
felület 75,0/37,5 m2 

Tömeg 120 g/m2 

Szakító-
szilárdság

kereszt 120 kN/5 cm 

hossz 180 kN/5 cm

Hőállóság -20°C /+40°C

UV-állóság 4 hét

Sd érték kb. 1,1 m

Anyagszükséglet tető m2+15%

Rögzítés ellenléccel leszorítva

páraáteresztő fólia (105 g/m2)

Egyszeres szellőztetésű tetőknél 
alkalmazandó. Egyedi szövetszerke-
zete következtében teljes felületen 
páraáteresztő, így a nedvességre ér-
zékeny szerkezetekkel teljes felületen 
érintkezhet. Általában közvetlenül 
a hőszigetelésre (vagy a teljes deszka-
borításra) kerül.
 

Anyag polipropilén szövet

Méret

tekercs-
hossz 50,0 m

tekercs-
szélesség 1,50 m

tekercs- 
felület: 75,0 m2 

Tömeg 105 g/m2 

Szakító-
szilárdság

kereszt 120 kN/5 cm 

hossz 200 kN/5 cm

Páraáteresztő képesség 1200 g/m2/24 h

Éghetőség nehezen éghető (B2)

Hőállóság -40 °C/+80 °C

UV-állóság 4 hónap

Sd érték kb. 0,03 m

Anyagszükséglet tető m2+15%

Rögzítés ellenléccel leszorítva a
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A Leier tetőfedő rendszer megfelelő alkalmazásával a mai igé-
nyeknek megfelelő, korszerű tetőfedések készíthetők.

Fontos, hogy a tetőfedés tervezése és kivitelezése a gyártói aján-
lásoknak, illetve az idevonatkozó előírásoknak és szabályoknak 
megfelelően történjen. Bármilyen, a gyártói ajánlásoktól, vala-
mint az idevonatkozó előírásoktól való eltérés nem teljes értékű 
fedést eredményezhet. Az ebből következő meghibásodásokért 
a gyártó nem vállalja a felelősséget.

A TOSCANA és a VENETO betoncserepek felhasználásával készülő 
tetőfedések tervezésének és kialakításának az elve alapvetően 
megegyezik. Ez abból adódik, hogy a két betoncseréptípus anya-
ga és befoglaló méretei (fedési szélesség, hosszúság) azonosak, 
csupán a profilmagasságuk különbözik.

A továbbiakban ismertetésre kerülő tervezési és kivitelezési 
irányelvek, előírások, adatok, mind a kettő cseréptípusból készülő 
tetőfedésre vonatkoznak, az esetleges eltéréseket természetesen 
külön feltüntetjük.

fedéskép
A TOSCANA és a VENETO betoncserepekből álló tetőfedés  
egyaránt hálósan rakva készül. A cserépsorok közötti átfedés 
mértéke a tetőhajlásszögtől függ.

tetőhajlásszög
A TOSCANA és a VENETO betoncserepek 17°-os tetőhajlásszög 
felett alkalmazhatók. Ahhoz, hogy – minden tetőhajlásszög ese-
tén – teljes értékű, megfelelő fedést kapjunk, számos kötelező 
érvényű utasítást, előírást kell betartani a tervezés és kivitelezés 
során.
A tetőhajlásszög szinte a fedés minden részére befolyással van. 
Meghatározza a cserepek közötti átfedés mértékét (ily módon 
a cserépsorok számát), az alátéthéjazat (alátétszigetelés) alkalma-
zását, a rögzítések szükségességét, az ellenlécek vastagságát stb.

a tetőfedés vízzárósága, vízhatlansága
A TOSCANA és a VENETO betoncserepekből készített héjazatok 
22° felett önmagukban vízzáró fedést képeznek. A napjainkban 
jellemző szigorú (és várhatóan a jövőben egyre szigorúbb) hő- 
és nedvességtechnikai követelmények következtében ajánlott 
minden magas tetőnél fokozottan vízzáróvá, illetve vízhatlanná 
tett tetőfedés készíteni. Ez azt jelenti, hogy az egyébként vízzáró 
héjazat alatt is minden esetben – a fokozott vízzáróságot, vagy 

vízhatlanságot biztosító – alátéthéjazatot (alátétszigetelést, tető-
fóliát) kell kialakítani.

A fokozott vízzáróság, illetve vízhatlanság megléte az 
alátéthéjazat kialakításától függ. Általános esetben az ellen-
lécekkel leszorított, egyszerű átlapolással a szaruzatra terített 
tetőfóliákból álló alátéthéjazat fokozottan vízzárónak minősül. 
(A leszorító ellenléceket rögzítő szegezések átlyukasztják a fóliát.) 
Vízhatlan alátéthéjazat rendszerint csak egyszeres szellőztetésű 
tetőknél alakítható ki: teljes felületű aljzatra fektetett, ellenléc 
felett átvezetett tetőfóliával, vízhatlan toldásokkal és csatlakozá-
sokkal, vagy az erre a célra minősített bitumenes vagy műanyag 
szigetelőlemezekkel.

22° felett a Leier tetőfedő rendszer részeként forgalmazott te-
tőfóliák héjazat alatti alkalmazásával biztosítható a fokozottan 
vízzáró tetőfedés.
17-22° között vízhatlan fedést csak teljes felületű, zárt aljzatra 
(deszkaborításra) fektetett alátét szigetelés képez.

Betoncserepek rögzítése (1. táblázat)
Általános esetben a megfelelően elhelyezett – tetőlécekre akasz-
tott –, részben egymásra támaszkodó betoncserepek (alapcse-
repek) 45° tetőhajlásszög alatt nem igényelnek külön rögzítést. 
Az ilyen fedések a héjazat saját súlyából adódóan viharállónak 
tekinthetők. A szegélycserepeket (jobbos és balos), a különböző 
kúpcserepeket, valamint a vágott betoncserepeket minden eset-
ben – tetőhajlásszögtől függetlenül – rögzíteni kell!

45-60° közötti tetőhajlásszög esetén minden második beton-
cserepet rögzíteni kell! 60° feletti tetőhajlásszög esetén minden 
egyes cserepet rögzíteni kell.
Fokozottan viharveszélyes területeken, illetve egyéb különleges 
követelmények esetén, 45° alatti tetőhajlásszög esetén is szükség 
lehet az alapcserepek rögzítésére. (Az adott környezetre jellemző 
széljárást és szélviszonyokat figyelembe véve.)

a rögzítés módja: Az alapcserepeket általában viharkapcsokkal, 
vagy a cserepeken található, furatokba ütött, horganyzott sze-
gekkel rögzítik a tetőléchez. (A szegek hosszának megválasztásá-
nál figyelembe kell venni, hogy egyes cserepek rögzítési pontja 
a hullámcsúcson van. ) Ezek a furatok úgy helyezkednek el, hogy 
a beütött szegek biztosan a tetőlécekbe fúródjanak.
Fokozott igénybevétel esetén csavarozott rögzítést kell alkalmazni.

1. táblázat. Betoncserepek rögzítése
Tetőhajlásszög Rögzítés

45°-ig csak fokozott igénybevételnek kitett helyeken

45–60° között minden második cserepet

60° felett minden cserepet

terVezési irányeLVek

általános irányelvek, alkalmazások
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Manapság már a nem hasznosított padlástérben is nedves-
ségre fokozottan érzékeny hőszigetelő anyagokat és burko-
latokat építenek be. Ezért elengedhetetlen a fedés vízhatlan-
ságának biztosítása.
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tetőléc, ellenléc, gerincléc
Tetőfedéshez csak hibátlan, vetemedés- és károsodásmentes – 
az MSZ 17300/2 sz. szerinti I. minőségi osztályú – fűrészárut lehet 
felhasználni. A beépítés előtt ajánlott a lécek rovarok és gombá-
sodás elleni vegyszeres kezelése.
A tetőléc megengedett legkisebb keresztmetszeti mérete a sza-
rufa-távolságtól függ (2. táblázat). A tetőlécek hosszát a fedési 
szélesség ismeretében kapjuk meg.

Alátéthéjazat alkalmazása esetén ellenlécezés is készül. Az ellen-
léc feladata kettős: a tetőfólia leszorítása mellett a héjazat és a fó-
lia (alátéthéjazat) közötti szellőző légréteg magasságát is ez adja 
meg. Az ellenléc megengedett legkisebb vastagsága a szarufa-
hossz és a tetőhajlásszög függvényében változik (3. táblázat). 

Ellenlécezés esetén külön számolni kell a fedési hossz növekedé-
sével. Ez a kétoldali ellenlécek gerincvonalban történő csatlako-
zásából adódik. Az ellenléc hossza általában nem egyenlő a sza-
rufa hosszával. Külön figyelembe kell venni a gerincnél jelentke-
ző hossznövekedést, valamint az eresz kialakítását (ereszlemez 
alkalmazását).

A gerincléc ajánlott keresztmetszeti mérete 50/50 mm. A ge-
rincléc tetőcsúcstól mért távolsága – a TOSCANA és a VENETO 
cserepek profilmagasságának különbségéből adódóan – a két 
cseréptípusnál eltérő. 

alátéthéjazat
A Leier tetőfedő rendszer részeként kétféle tetőfólia kerül forga-
lomba. Mindkét típus alkalmas fokozottan vízzáró fedések alátét-
héjazatainak kialakítására. 

A hálóerősítésű párazáró fólia (fehér) kizárólag kétszeres szel-
lőztetésű tetőkbe alkalmazható, vagyis a fólia alatt is biztosítani 
kell – a szarufák között teljes hosszban – szellőző légréteget. 
Páratechnikai jellemzői következtében nedvességre érzékeny 
szerkezetekkel nem, vagy csak kis felületen érintkezhet. Lénye-
gében a rögzítéshez szükséges szarufákkal és ellenlécekkel való 
érintkezésen kívül semmilyen szerkezettel nem érintkezhet. 
Ügyelni kell arra, hogy a fólia alatt és fölött lévő légrétegek meg-
felelő átszellőzése biztosított legyen (lásd később – Szellőzés).

A páraáteresztő fólia (klöber 105 g/m2) egyszeres szellőztetésű 
tetők alátéthéjazatának kialakítására alkalmas. Közvetlenül a zárt 
aljzatokra, hőszigetelésre épített alátéthéjazatoknál alkalmazzák 
(nincs a fólia alatt szellőző légréteg). A fólia feletti szellőző légré-
teg folyamatos, megfelelő átszellőzése mindig biztosított legyen.

2. táblázat. tetőléc legkisebb keresztmetszete
Szarufa tengelytávolság Tetőléc keresztmetszete

0,80 m-ig 24/48 mm*

0,80-1,00 m között 30/50 mm

1,00-1,20 m között 40/60 mm

3. táblázat. ellenléc legkisebb vastagsága

Szarufahossz

Az ellenléc legkisebb vastagsága 
 a tetőhajlásszög függvényében

22°-ig 22-30° között 30° felett

10 m-ig 50 mm 50 mm 50 mm

10-15 m között 65 mm 50 mm 50 mm

15-20 m között 100 mm 65 mm 50 mm

terVezési irányeLVek

ellenléc hossznövekedése gerincnél

Ellenléc  
vastagság

Hossznövekedés a tetőhajlásszög függvényében

17° 25° 35° 45° 55°

50 mm 15 mm 23 mm 35 mm 50 mm 71 mm

65 mm 20 mm 30 mm 46 mm 65 mm 93 mm

* Bár 0,80 m szarufatávolságig a megengedett legkisebb tetőlécméret 24/48 mm, ajánlott már itt is 30/50 mm méretű léceket alkalmazni.
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gerincléc tetőcsúcstól mért távolsága

Cseréptípus
Távolság a tetőhajlásszög függvényében

17° 25° 35° 45° 55°

TOSCANA 12,5 cm 11,5 cm 10,0 cm 9,0 cm 7,5 cm

VENETO 11,0 cm 10,0 cm 8,5 cm 7,5 cm 6,0 cm
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Az alátéthéjazatot (alátétszigetelést) és annak aljzatát (ha van) az 
Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelveinek (ÉMSZ), 
valamint a gyártói ajánlásoknak megfelelve, az utasításokat be-
tartva kell kialakítani.

Az alátéthéjazat tervezése lényegében a tervezett tető és héjazat 
ismeretében – az idevonatkozó szabályok és előírások alapján – 
a legmegfelelőbb alátéthéjazat kiválasztását jelenti.

az alátéthéjazat kiválasztása
Az adott tetőfedésnél alkalmazandó alátéthéjazatot a tetőhajlás-
szög mellett az alábbi szempontok – mint igénybevételi tényezők 
– alapján kell meghatározni:
•	Tervezett tetőhajlásszög: 22° alatt a héjazat önmagában nem 

képez vízzáró fedést.
•	Tető mérete, formája, összetettsége: a 10 m-nél nagyobb szaru-

fahossz, a vápák, a tetősík váltások, a felépítmények, hózugos 
helyek stb. mind fokozott vízzáróságot követelnek.

•	Tetőtér hasznosítási jellege: a hasznosítás módjától függően 
fokozott vízzáróság, vagy vízhatlanság lehet a tetőfedésre vo-
natkozó követelmény.

•	Különleges időjárási körülmények: az átlagostól nagyobb 
csapadék-, hó-, szélviszonyok, illetve 600 m tengerszint feletti 
magasság felett a fedés fokozott terhelésnek van kitéve. 

•	Egyéb körülmények: tetőfedést érintő helyi építési előírások, 
műemléki védettség, a belső tér különleges rendeltetéséből 
adódó követelmények.

Az adott tetőre vonatkoztatva pontosan meghatározható, hogy 
melyek jelentkeznek a felsorolt igénybevételi tényezők közül.  

Az alkalmazandó alátéthéjazatot a tényezők száma és a tetőhaj-
lásszög függvényben 4. táblázat alapján kell kiválasztani.

szabadon fekvő alátéthéjazat: a szarufák felett laza átlapolással 
feketetett, ellenléccel leszorított, belógatott tetőfólia*.
Ez a leggyakrabban alkalmazott alátéthéjazat.

aljzaton fekvő, szabad átlapolású alátéthéjazat: teljes felületű 
aljzatra fektetett, ellenlécekkel leszorított, átlapolt fólia*.

aljzaton fekvő, szélzáró alátéthéjazat: teljes felületű aljzatra 
(pl. deszkaborításra vagy hőszigetelésre) hegesztett, ragasztott 
átlapolásokkal fektetett, ellenlécekkel leszorított tetőfólia*.

A Leier tetőfedő rendszer részeként forgalmazott tetőfóliák közül 
a páraáteresztő fóliát az aljzaton fekvő alátéthéjazatok
kialakításánál kell alkalmazni, míg a szabadon fekvő 
alátéthéjazatokhoz a párazáró fóliát kell felhasználni.

Az alátéthéjazat „vonalvezetését” a tető minden részletében úgy 
kell meghatározni, hogy sehol se jöjjenek létre lefolyástalan ré-
szek. Ugyanakkor nagyon fontos az alátéthéjazathoz kapcsolódó-
an a szükséges szellőzőjáratok és -nyílások biztosítása.

Általános esetben az alátéthéjazatot képező tetőfóliák közvet-
lenül a szarufákra fektetve helyezkednek el. A tetőfóliák közötti 
átlapolás min. 10 cm.

4. táblázat. alátétfedés kiválasztása 

Igénybevételi 
tényezők száma

Alátéthéjazat a tetőhajlásszög függvényében

17–20° között 20–22° között 22° felett

– aljzaton fekvő szabad átlapolású szabadon fekvő –

egy aljzaton fekvő szabad átlapolású szabadon fekvő szabadon fekvő

kettő aljzaton fekvő szabad átlapolású aljzaton fekvő szabad átlapolású szabadon fekvő

három vagy több aljzaton fekvő szélzáró aljzaton fekvő szélzáró aljzaton fekvő szabad átlapolású

terVezési irányeLVek
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* A tetőfóliák mellett más, az idevonatkozó követelményeknek megfelelő, az előírások szerint kialakított alátéthéjazatok is kialakíthatók.

A teljes fedési hossz (Fh) a legalsó tetőléc (ereszléc) és a gerinc-
vonal közötti távolság. E három jellemző méretből tevődik össze:
•	ereszléc távolság (ELt);
•	n számú léctávolság (Lt);
•	gerincléctávolság (GLt).

fedési hossz, léctávolság

Tetőhajlás-
szög

Legkisebb 
átfedés

Legnagyobb 
léctávolság

Ereszléc 
távolság

Gerincléc 
távolság

17-22° 10 cm 32 cm 32,5 cm 5,0 cm

22-30° 9 cm 33 cm 32,5 cm 4,5 cm

30° felett 8 cm 34 cm 32,5 cm 4,0 cm

Fh = ELt + (n × Lt) + GLt
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Léctávolságok és cserépsorok száma 17– 22° között   (eLt = 32,5 cm;  gLt = 5,0 cm)

Fedési hossz (cm) 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

Léctávolság (cm) 31,3 22,5 24,2 25,8 27,5 29,2 30,8 24,4 25,6 26,9 28,1 29,4 30,6 31,9 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5

Cserépsorok száma 3 4 5 6

Fedési hossz (cm) 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295

Léctávolság (cm) 27,1 27,9 28,8 29,6 30,4 31,3 27,5 28,2 28,9 29,6 30,4 31,1 31,8 28,4 29,1 29,7 30,3 30,9 31,6 28,6

Cserépsorok száma 7 8 9 10

Fedési hossz (cm) 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395

Léctávolság (cm) 29,1 29,7 30,2 30,8 31,3 31,9 29,2 29,7 30,2 30,7 31,2 31,7 29,3 29,7 30,2 30,6 31,1 31,5 32,0 29,8

Cserépsorok száma 10 11 12 13

Fedési hossz (cm) 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495

Léctávolság (cm) 30,2 30,6 31,0 31,5 31,9 29,8 30,2 30,6 31,0 31,3 31,7 29,8 30,2 30,5 30,9 31,3 31,6 32,0 30,2 30,5

Cserépsorok száma 13 14 15 16

Fedési hossz (cm) 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595

Léctávolság (cm) 30,8 31,2 31,5 31,8 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,7 32,0 30,4 30,7 31,0 31,3 31,6 31,9 30,4 30,7 31,0

Cserépsorok száma 16 17 18 19

Fedési hossz (cm) 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695

Léctávolság (cm) 31,3 31,5 31,8 30,4 30,7 30,9 31,2 31,4 31,7 32,0 30,6 30,9 31,1 31,4 31,6 31,9 30,6 30,8 31,1 31,3

Cserépsorok száma 19 20 21 22

Fedési hossz (cm) 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795

Léctávolság (cm) 31,5 31,8 32,0 30,8 31,0 31,3 31,5 31,7 31,9 30,8 31,0 31,2 31,4 31,6 31,8 30,7 30,9 31,1 31,4 31,6

Cserépsorok száma 22 23 24 25

Fedési hossz (cm) 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895

Léctávolság (cm) 31,8 32,0 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 30,9 31,1 31,3 31,4 31,6 31,8 32,0 31,0 31,2 31,4 31,6 31,8

Cserépsorok száma 25 26 27 28

Fedési hossz (cm) 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995

Léctávolság (cm) 31,9 31,0 31,2 31,3 31,5 31,7 31,9 30,9 31,1 31,3 31,5 31,6 31,8 32,0 31,1 31,3 31,4 31,6 31,8 31,9

Cserépsorok száma 28 29 30 31

A fedési hossz általában nem egyenlő a szarufa hosszával!  
A tervezett ereszkialakítás ismeretében az ereszléc helye 
(szarufa alsó élétől mért távolsága*) előre adott, csakúgy mint 
a gerincléctávolság. Így a kettő közötti távolságra – a tetőhajlás-
szög, az ereszléctávolság, a megengedett legkisebb átfedés és 
legnagyobb léctávolság ismeretében – elvégezhető a cserépki-
osztás.

terVezési irányeLVek

Az alábbi táblázatokban megadott léctávolságok és cserép-
sorok száma az adott tetőhajlásszög-tartományhoz tartozó 
legkisebb fedési szélesség és legnagyobb megenge-
dett léctávolság figyelembevételével lettek meg-
határozva. A megadott értékek a TOSCANA 
és a VENETO betoncserepekből készülő 
fedésekre egyaránt vonatkoznak.

* A szaruzat alsó végére fektetett ereszlemezekkel történő ereszkialakításnál az ereszléc 10-15 cm-rel feljebb helyezkedik el a szaruzat alsó élétől (lásd. később ereszkialakítás).
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Léctávolságok és cserépsorok száma 22– 30° között   (eLt = 32,5 cm;  gLt = 4,5 cm)

Fedési hossz (cm) 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

Léctávolság (cm) 31,5 22,7 24,3 26,0 27,7 29,3 31,0 24,5 25,8 27,0 28,3 29,5 30,8 32,0 26,6 27,6 28,6 29,6 30,6 31,6

Cserépsorok száma 3 4 5 6

Fedési hossz (cm) 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295

Léctávolság (cm) 27,2 28,0 28,8 29,7 30,5 31,3 27,6 28,3 29,0 29,7 30,4 31,1 31,9 28,5 29,1 29,8 30,4 31,0 31,6 28,7

Cserépsorok száma 7 8 9 10

Fedési hossz (cm) 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395

Léctávolság (cm) 29,2 29,7 30,3 30,8 31,4 31,9 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3 31,8 29,3 29,8 30,2 30,7 31,1 31,6 32,0 29,8

Cserépsorok száma 10 11 12 13

Fedési hossz (cm) 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495

Léctávolság (cm) 30,3 30,7 31,1 31,5 31,9 29,8 30,2 30,6 31,0 31,4 31,8 29,9 30,2 30,6 30,9 31,3 31,6 32,0 30,2 30,5

Cserépsorok száma 13 14 15 16

Fedési hossz (cm) 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595

Léctávolság (cm) 30,9 31,2 31,5 31,9 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,8 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,6 31,9 30,4 30,7 31,0

Cserépsorok száma 16 17 18 19

Fedési hossz (cm) 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695

Léctávolság (cm) 31,1 31,6 31,8 30,4 30,7 30,9 31,2 31,5 31,7 32,0 30,7 30,9 31,2 31,4 31,7 31,9 30,6 30,9 31,1 31,3

Cserépsorok száma 19 20 21 22

Fedési hossz (cm) 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795

Léctávolság (cm) 31,6 31,8 32,0 30,8 31,0 31,3 31,5 31,7 32,0 30,8 31,0 31,2 31,4 31,7 31,9 30,8 31,0 31,2 31,4 31,6

Cserépsorok száma 22 23 24 25

Fedési hossz (cm) 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895

Léctávolság (cm) 31,8 32,0 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,8 32,0 31,0 31,2 31,4 31,6 31,8

Cserépsorok száma 25 26 27 28

Fedési hossz (cm) 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995

Léctávolság (cm) 32,0 31,0 31,2 31,4 31,5 31,7 31,9 31,0 31,1 31,3 31,5 31,7 31,8 32,0 31,1 31,3 31,4 31,6 31,8 31,9

Cserépsorok száma 28 29 30 31

Léctávolságok és cserépsorok száma 30° felett   (eLt = 32,5 cm;  gLt = 4,0 cm)

Fedési hossz (cm) 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195

Léctávolság (cm) 31,8 22,8 24,5 26,2 27,8 29,5 31,2 24,6 25,9 27,1 28,4 29,6 30,9 25,7 26,7 27,7 28,7 29,7 30,7 31,7

Cserépsorok száma 3 4 5 6

Fedési hossz (cm) 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295

Léctávolság (cm) 27,3 28,1 28,9 29,8 30,6 31,4 27,6 28,4 29,1 29,8 30,5 31,2 31,9 28,6 29,2 29,8 30,4 31,1 31,7 28,7

Cserépsorok száma 7 8 9 10

Fedési hossz (cm) 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395

Léctávolság (cm) 29,2 29,8 30,3 30,9 31,4 32,0 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3 31,8 29,4 29,8 30,3 30,7 31,2 31,6 29,4 29,8

Cserépsorok száma 10 11 12 13

Fedési hossz (cm) 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495

Léctávolság (cm) 30,3 30,7 31,1 31,5 32,0 29,9 30,3 30,7 31,0 31,4 31,8 29,9 30,3 30,6 31,0 31,3 31,7 32,0 30,2 30,6

Cserépsorok száma 13 14 15 16

Fedési hossz (cm) 500 505 510 515 520 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 580 585 590 595

Léctávolság (cm) 30,9 31,2 31,6 31,9 30,2 30,5 30,8 31,2 31,5 31,8 30,2 30,5 30,8 31,1 31,4 31,7 32,0 30,5 30,8 31,0

Cserépsorok száma 16 17 18 19

Fedési hossz (cm) 600 605 610 615 620 625 630 635 640 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 695

Léctávolság (cm) 31,3 31,6 31,9 30,4 30,7 31,0 31,2 31,5 31,8 32,0 30,7 30,9 31,2 31,4 31,7 31,9 30,6 30,9 31,1 31,4

Cserépsorok száma 19 20 21 22

Fedési hossz (cm) 700 705 710 715 720 725 730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780 785 790 795

Léctávolság (cm) 31,6 31,8 30,6 30,8 31,1 31,3 31,5 31,8 32,0 30,8 31,0 31,2 31,5 31,7 31,9 30,8 31,0 31,2 31,4 31,6

Cserépsorok száma 22 23 24 25

Fedési hossz (cm) 800 805 810 815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895

Léctávolság (cm) 31,8 32,0 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 30,9 31,1 31,3 31,5 31,7 31,9 30,9 31,1 31,2 31,4 31,6 31,8

Cserépsorok száma 25 26 27 28

Fedési hossz (cm) 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995

Léctávolság (cm) 32,0 31,0 31,2 31,4 31,6 31,7 31,9 31,0 31,2 31,3 31,5 31,7 31,8 32,0 31,1 31,3 31,5 31,6 31,8 32,0

Cserépsorok száma 28 29 30 31
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A teljes fedési szélesség (Fsz) három jellemző méretből tevődik 
össze:
•	balos szegélycserép fedési szélessége;
•	n számú alapcserép fedési szélessége;
•	 jobbos szegélycserép fedési szélessége.

A fedés aljzatát képező ácsszerkezet tervezése és kialakítása so-
rán figyelembe kell venni a fedésből kialakítható fedési széles-

ségre jellemző méretlépcsőket. A Leier fedési rendszeren belül 
a TOSCANA és a VENETO betoncserepekből készülő fedés széles-
ségének meghatározásánál alkalmazott méretlépcső egyaránt 
304 ± 5 mm. Az eltérő szegélycserép-szélesség miatt azonban 
a két típus teljes fedési szélessége különbözik. A TOSCANA fedé-
sek szélessége – egyenlő számú cserépsorok esetén – 4 cm-rel 
nagyobb, mint a VENETO fedéseké (lásd: táblázatok).

fedési szélesség és a cserépsorok száma – toscana

Fedési szélesség (cm) 98 128 158 188 218 248 278 308 338 368 398 428 458 488 518 548 578

Cserépsorok száma 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Fedési szélesség (cm) 608 638 668 698 728 758 788 818 848 878 908 938 968 998 1028 1058 1088

Cserépsorok száma 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Fedési szélesség (cm) 1118 1148 1178 1208 1238 1268 1298 1328 1358 1388 1418 1448 1478 1508 1538 1568 1598

Cserépsorok száma 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Fedési szélesség (cm) 1628 1658 1688 1718 1748 1778 1808 1838 1868 1898 1928 1958 1988 2018 2048 2078 2108

Cserépsorok száma 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

fedési szélesség – toscana
TOSCANA fedés esetén a kétoldali oromszegélyeknél a szegély-
cserepek külső széle és az oromdeszka közötti távolság 4,5 cm.
A szegélytúlnyúlás ajánlott mértéke: 15-25 cm.

terVezési irányeLVek
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A fedési hossz és a fedési szélesség alapján ismert a fedési terü-
let, így pontosan meghatározható a cserépszükséglet. A részletes 
cserépkiosztástól függetlenül is végezhető közelítően pontos 
mennyiség-meghatározás. Általános esetben (áttörések nélküli 
szabad tetőmezőben) az alábbi táblázatban megadott értékekkel 
lehet számolni (TOSCANA és VENETO fedéseknél egyaránt).

Természetesen a mennyiségszámítás során figyelembe kell 
venni: az alkalmazott átfedés mértékét; a tető összetettségét 
(élgerincek, vápák, tetőáttörések, tetőfelépítmények); a kivitele-
zés során jelentkező esetleges építési veszteséget.

Pontos cserépkiosztással az élgerincek, vápák, tetőáttörések, 
tetőfelépítmények körüli vágott elemek száma és mérete is pon-
tosan meghatározható.
A tetőhéjalások tömege elsősorban a fedés aljzatának kialakítását 
határozza meg. A legkisebb átfedés esetén is m2-ként 42–48 kg 
tömegű tetőhéjalás alá, legalább 30/50 mm-es keresztmetszetű, 
hibátlan faanyagból készült tetőléceket kell beépíteni. Nagyobb 
(1,10–1,20 m) szarufatávolság esetén ajánlott ennél is nagyobb 
keresztmetszetű tetőlécek alkalmazása. A héjalás saját tömege 
mellett figyelembe kell venni a szélterhet, valamint a tetőn eset-
legesen felhalmozódó nagy mennyiségű hó terhét.

VENETO fedés esetén a kétoldali oromszegélyeknél a szegélycse-
repek külső széle és az oromdeszka közötti távolság 4 cm.
A szegélytúlnyúlás ajánlott mértéke: 15-25 cm.

fedési szélesség – Veneto

fedési szélesség és a cserépsorok száma – Veneto

Fedési szélesség (cm) 94 124 154 184 214 244 274 304 334 364 394 424 454 484 514 544 574

Cserépsorok száma 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Fedési szélesség (cm) 604 634 664 694 724 754 784 814 844 874 904 934 964 994 1024 1054 1084

Cserépsorok száma 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Fedési szélesség (cm) 1114 1144 1174 1204 1234 1264 1294 1324 1354 1384 1414 1444 1474 1504 1534 1564 1594

Cserépsorok száma 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Fedési szélesség (cm) 1624 1654 1684 1714 1744 1774 1804 1834 1864 1894 1924 1954 1984 2014 2044 2074 2104

Cserépsorok száma 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

cserépszükséglet

Tetőhajlásszög  
tartomány

Legkevesebb  
cserépszükséglet*

1 m2 tetőhéjalás átlagos tömege

TOSCANA VENETO

17-22° 10,42 db/m2 47,9 kg 43,8 kg

22-30° 10,10 db/m2 46,5 kg 42,4 kg

30° felett 9,80 db/m2 45,1 kg 41,2 kg
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a tető átszellőzése
A magas tetők páratechnikailag megfelelő működésének elen-
gedhetetlen feltétele a tartós és folyamatos átszellőzés megléte. 
Ez a padlástereket határoló egyszerű tetőfedéseknél és a beépí-
tett tetőtereket határoló tetőfedéseknél egyaránt fontos.

Beépített tetőtereknél a belső tér hővédelmét az idevonatkozó 
hőtechnikai követelményeknek megfelelő – a tetőfedés alatti  
– hőszigetelő réteg biztosítja. Alapvető követelmény, hogy a te-
tőteret határoló szerkezet megfeleljen a különböző épületfizikai 
(hővédelmi, akusztikai, páratechnikai stb.) követelményeknek.

A tető páratechnikai szempontból megfelelő működését alapve-
tően a fedés és a hőszigetelő réteg között kialakított egy-, vagy 
két átszellőző légréteg biztosítja. Természetesen emellett fontos 
a tetőteret közvetlenül határoló szerkezetek kialakítása, szerkezeti 
felépítése is (pl. párafékező réteg alkalmazása a hőszigetelés előtt).
A megfelelő átszellőzés hiánya egyrészt olyan káros páralecsa-
pódást eredményezhet az egyes rétegekben, amely a szerkezet 
gyors tönkremeneteléhez vezethet. Másrészt a tetőhéjalásban és 
a fedés aljzatát képező faszerkezetekben tartósan magas nedves-
ségtartalom alakul ki, ami szintén csökkenti a tartósságát.

Az átszellőzés mértéke (a légáramlás) függ:
•	a tető hajlásszögétől;
•	a szellőző légrétegek keresztmetszeti méretétől, hosszától;
•	a be- és kiömlő nyílások méretétől, számától, elhelyezkedésétől;
•	a tető összetettségétől.

Az átszellőztetett tető lehet:
•	Egyszeres szellőztetésű: az alátéthéjazat páraáteresztő tulajdon-

ságú (Sd < 0,3 m) és teljes felületen közvetlenül a hőszigetelésen, 
vagy más szilárd aljzaton (pl. deszkaborításon) fekszik. A szellőző 
légréteg az alátéthéjazat felett helyezkedik el.

•	Kétszeres szellőztetésű: az alátéthéjazat párazáró, ez választja el 
a két szellőző légréteget. Az alsó szellőző légréteg közvetlenül 
a hőszigetelés kiszellőzését biztosítja.

Az egyes szellőző légrétegek más-más célt szolgálnak.
A tetőhéjalás és az alátéthéjazat között elhelyezkedő felső (kül-
ső) szellőző légréteg szerepe:
•	Szárítja a bejutó csapadéktól átnedvesedett tetőhéjalás alsó sík-

ját és a fedés aljzatát képező tetőléceket, ellenléceket.
•	Az alátéthéjazatra cseppenő nedvesség itt kerül elvezetésre 

az eresz felé.
•	Nyári időszakban hűti a jelentősen felmelegedett tetőhéjalás 

alsó felületét, így kedvezőbb hőmérsékleti viszonyokat biztosít.
•	Egyszeres szellőztetésű tető esetén a (nem létező) alsó szellőző 

réteg szerepét is ez látja el.

Kétszeres szellőztetésű tető esetén az alátéthéjazat és a hőszige-
telés közötti alsó (belső) szellőző légréteg szerepe:
•	A hőszigetelésben lévő, illetve átdiffundált pára elvezetése.

páradiffúzió, páralecsapódás
A tetőszerkezeten belüli páradiffúzió során az egyes szerkezeti 
rétegekben különböző mennyiségű nedvesség (pára) halmozód-
hat fel. Amennyiben a páratartalom eléri a telítettségi határt, akkor 
a nedvesség kicsapódik (páralecsapódás), ez pedig jelentős szerke-
zeti károkat okozhat. Ebből a szempontból az egyik legkényesebb 
szerkezeti réteg rendszerint a hőszigetelés, ezért is elengedhetet-
len a hőszigeteléshez kapcsolódó megfelelő átszellőző légréteg 
kialakítása, a benne lévő pára gyors kiszellőzésének biztosítása.

A páradiffúzió függ:
•	a külső és belső hőmérséklet-különbségtől;
•	a külső és belső relatív páratartalomtól;
•	a különböző szerkezetek párafékező tulajdonságától.

terVezési irányeLVek

szellőzés, páratechnika

Kétszeresen szellőztetett tető (párazáró alátéthéjazat)

Egyszeresen szellőztetett tető 
(páraáteresztő alátéthéjazat)

Padlástereket határoló tetőfedések esetén páratechnikai szempontból 
a legnagyobb figyelmet a különböző szellőzőnyílások megfelelő mé-
retű szabad keresztmetszetének biztosítására kell fordítani.
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Az egyes anyagok párafékező tulajdonságát a páradiffúziós 
egyenértékű légréteg vastagsága (Sd) fejezi ki.

Sd = μ × s

μ: páradiffúziós ellenállási tényező (az anyagok gyártói által külön 
megadott dimenzió nélküli viszonyszám);
s: rétegvastagság m-ben.

A szellőző légréteg alatti szerkezeti rétegek együttes ellenállását 
kifejező páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagságot az egyes 
rétegek Sd értékének összege adja.

szaruhosszokhoz tartozó sd értékek
Szarufahossz 

(vagy a felső héj alsó  
felületén mért esésvonalhossz)

Szellőző légréteg alatti szerkezeti 
rétegek együttes  

Sd értéke

≤ 10 m ≥ 2,0 m

≤ 15 m ≥ 5,0 m

> 15 m ≥10,0 m

anyagok páradiffúziós ellenállása

Építőanyag Páradiffúziós ellenállási tényező (μ)

Kőzetgyapot 1

Gipszkarton 10

Habarcs 15 – 35

Fa 20 – 40

Beton, vasbeton 70 – 150

Bitumenes csupaszlemez 2000 – 3000

PVC-fólia 20 000 – 50 000

Polietilén fólia 100 000

terVezési irányeLVek

péLDa:

Egy beépített tetőteret határoló egyszeres szellőztetésű tetőszerkezet szellőző légréteg alatti rétegfelépítése (bentről kifelé) a követ-
kező: 

 Anyag:   Sd érték:

 1. rtg:  gipszkarton borítás 1,25 cm 0,0125×10 = 0,125 m
 2. rtg:  párafékező polietilén fólia 0,2 mm  0,0002×100 000 = 20 m
 3. rtg:  kőzetgyapot hőszigetelés 22 cm 0,22×1 = 0,22 m
 4. rtg:  páraáteresztő fólia 0,017 m (gyári adat)

A szellőző légréteg alatti teljes szerkezet páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagsága: 

Sd = 0,125 + 20 + 0,22 + 0,017 = 20,363 m

Fedés kiszellőzése

Fedés szellőzése eresz mentén
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követelmények
A páratechnikai követelményeknek megfelelő átszellőztetett 
tető kialakításához – magyar szabvány hiányában – a Din 4108 
előírásait kell alapul venni. Ez alapján 10° tetőhajlásszög felett 
nincs szükség részletes páratechnikai számításra, amennyiben 
a szellőző keresztmetszetekre és a szerkezeti rétegek páradiffúzi-
ós légrétegvastagságára vonatkozóan megadott követelmények 
biztosan teljesülnek.

A jól átszellőztetett tető további általános követelményei:
•	A tetőszerkezet egészén biztosítani kell a megfelelő átszellő-

zést, a folyamatos légcserét.
•	A szellőzőnyílások (lehetőleg) a tető legalacsonyabb, illetve 

legmagasabb részein helyezkedjenek el.
•	Nagyon fontos, hogy a szarufák között teljes szélességben biz-

tosított legyen a megfelelő magasságú szellőző keresztmetszet! 
A tetőfólia „belógásának” mértékét a lehető legkisebbre kell 
csökkenteni.

•	Beépítetlen padlástér esetén az alátéthéjazat alatti tér megfele-
lő átszellőzéséről szintén gondoskodni kell.

•	Olyan összetett tetők esetén, ahol a gerincek hossza nem ele-
gendő a megfelelő méretű vonalmenti kiszellőzés biztosításá-
hoz, sűrűbb szellőzőcserép-kiosztást kell alkalmazni.

a szellőző légrétegek mérete
A felső (külső) szellőző légréteg keresztmetszeti méretét alapve-
tően az ellenléc magassága és a szarufatávolság határozza meg. 
A Leier tetőfedő rendszer alkalmazása során ajánlott ellenléc-
méret 50/50 mm, vagyis a szellőző légréteg magassága 5 cm. Ez 
megközelítőleg 12-13 m szarufahosszig megfelelő légmozgást 
biztosít, ennél hosszabb szaruzatoknál azonban magasabb ellen-
lécek alkalmazása válik szükségessé.

Kétszeres szellőztetésű tetőknél az alsó (belső) szellőző légréteg 
magasságát általában a szarufák és a közéjük helyezett hőszige-
telés magasságkülönbsége adja. Itt rendszerint a felső légréteg-
gel megegyező vastagságot kell biztosítani.
Az alsó légrétegek kialakításánál a leggyakoribb hibaforrás 
a tetőfóliák túl laza elhelyezéséből adódhat. Amennyiben a két 

légréteget elválasztó párazáró fólia jelentősen „belóg” két szarufa 
között, az alsó légréteg szabad keresztmetszete jelentősen le-
csökken, ez pedig gátolja a megfelelő átszellőzést.

szellőző be- és kiömlő nyílások
A megfelelő méretű szellőző légrétegek hatékony működése  
(a folyamatos átszellőzés) megfelelő méretű – a levegő által köny-
nyen átjárható – ki- és beömlő nyílások megléte esetén teljesül.
Az ereszvonal mentén elhelyezkedő beömlő nyílások közül 
a felső szellőző légréteg nyílása eleve adott: ez az ellenlécek alsó 
végei közötti 5 cm magas rés, melyet felső oldalon az ereszléc ha-
tárol. Szellőzőszalaggal van lezárva. A tényleges szabad beömlő 
keresztmetszetet a szellőzőszalag szabad nyílásai (perforációk) 
adják. Ennek a szellőzőnyílásnak a szabad keresztmetszete szellő-
zőléccel növelhető.
Az alsó szellőző légréteghez tartozó beömlő nyílás az ereszki-
alakítástól függ. Deszkaborítású ereszképzés esetén a deszkákat 
hézagosan illesztve hozható létre a megfelelő szellőző beömlő 
keresztmetszet.
Látszó szarufavéges ereszkialakításnál a szaruzat és a homlok-
zatsík metszésvonala mentén a felső szellőző beömlőnyíláshoz 
hasonló hosszanti réseket képezve – lécekkel, vagy deszkázattal 
lehatárolva – alakítják ki a szellőzőnyílásokat.

A gerinc/élgerinc vonala mentén biztosítandó szellőző kiömlő 
nyílásokat egyrészt a kúpcserépsor és a kétoldali tetőhéjalás felső 
síkja közötti rések szabad keresztmetszete, másrészt a gerincvo-
nal mentén kétoldalt, adott kiosztásban elhelyezett szellőzőcse-
repek nyílásainak szabad keresztmetszete képezi. A közvetlenül 
a kúpcserépsor alatti tényleges szabad kiszellőző keresztmetsze-
tet az ott alkalmazott kúpalátét elemeken lévő szabad nyílások 
(perforációk) mérete határozza meg.
A szellőzőcserepek szabad szellőző keresztmetszete adott. A be-
építendő szellőzőcserepek szükséges számát a kúpcserépsor 
alatti szabad szellőző keresztmetszet ismeretében kell megha-
tározni (a minimálisan szükséges keresztmetszet a fenti táblázat 
alapján kiszámítható). 
Az alsó szellőző légréteg gerincvonal mentén történő megfele-
lő kiszellőzéséhez az alátéthéjazatot meg kell szakítani a gerinc 
vonalában. Ezt a részt az ellenléc felső síkjára fektetett külön 
fóliasávval kell lefedni. Így az alsó szellőző légréteg közvetlen 
kapcsolatba kerül a felsővel. Az alsó és felső légrétegek kiszellő-
zése pedig ugyanazon nyílásokon, réseken keresztül történik.

kialakítandó szellőző keresztmetszetek

Szarufahossz 
(vagy a felső héj alsó 

felületén mért esésvonalhossz)

Szabad szellőző keresztmetszet*

általános helyen 
(légrétegvastagság)

eresz mentén 
(beömlő nyílásméret)

gerinc/élgerinc mentén 
(kiömlő nyílásméret)

≤ 10 m min. 200 cm2/fm, vagy 3 cm
az ereszhez tartozó tetőfelület 

min. 2‰-e, de legalább 
200 cm2/fm

a teljes tetőfelület min. 5‰-e≤ 15 m min. 6 cm

> 15 m min. 8 cm

terVezési irányeLVek

* A ténylegesen szabad szellőző keresztmetszet!

Természetesen a szabad szellőző légréteg részeként vehetjük 
a cserepek hullámos profiljából adódó kisméretű keresztmetszet 
növekedést is, ezzel azonban általában nem számolunk.
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A magas tetők tervezése és építése során külön figyelembe kell 
venni a hazánkra jellemző téli időjárási viszonyokat és az ebből 
adódó, tetőt érő hatásokat (tartósan fagypont alatti hőmérséklet; 
hó, porhó; olvadás-fagyás stb.)
Alapvető követelmény, hogy a tető úgy legyen kialakítva (ter-
vezve és építve), hogy ne legyenek hózugok, a tető semmilyen 
részén ne keletkezhessenek hótorlaszok, olvadékvíz felgyülemlé-
sére alkalmas részek.
Elsősorban közvetlenül az ereszvonal felett, valamint a vápákban 
alakulhatnak ki olyan hótorlaszok, melyek akár nagyobb meny-
nyiségű olvadékvizet is visszatarthatnak, ez pedig beázást, illetve 
eljegesedést okozhat.

Az egyik legfontosabb követelmény: a tetőn felgyülemlett 
hómennyiség megfelelő tetőn tartása az olvadás során. Hirtelen 
olvadás során ugyanis a tetőről lezúduló hótömeg súlyos károkat 
okozhat, valamint fokozott balesetveszélyt jelent.
Ezt megelőzendő külön rendelet írja elő a tetők hófogókkal tör-
ténő ellátását: a 25-75° közötti hajlásszögű tetőt hófogósorral kell 
ellátni, ha az eresz élvonala közlekedésre szolgáló területtel határos, 
vagy ilyen fölé nyúlik és magassága 6,0 m-nél nagyobb. a 10,0 m-nél 
hosszabb esésvonalú tetőt egymás felett több hófogósorral kell meg-
valósítani (253/1997 (Xii. 20.) kormányrendelet 60§ 2. oték).

5. táblázat. Hófogók szükséglete (db/m2)

Tetőhajlásszög
Hóteher (kN/m2)       (EUROCODE 1 szerint számolva)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

      20° 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,5 2,8 3,3 3,5 3,8 4,2 4,6

      25° 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 2,7 3,1 3,5 4,0 4,4 4,8 5,2

      30° 2,1 2,2 2,2 2,4 2,8 3,2 3,8 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5

      35° 2,2 2,3 2,3 2,5 2,9 3,3 3,9 4,4 4,6 5,2 5,7 6,2

      40° 2,3 2,4 2,4 2,6 3,0 3,4 4,2 4,5 5,0 5,3 6,0 6,8

      45° 2,5 2,6 2,7 2,8 3,1 3,6 4,4 4,9 5,2 5,5 6,2 7,0

      50° 3,1 3,3 3,6 4,0 4,3 4,7 5,2 5,6 5,9 6,1 6,6 7,1

      55° 3,2 3,4 3,7 4,1 4,4 4,8 5,4 5,8 6,0 6,3 6,7 7,2

      60° 3,3 3,8 4,2 4,4 4,7 5,1 5,4 6,0 6,4 6,8 7,1 7,4

terVezési irányeLVek

Hófogás, hófogók

     kb. 2,3-2,4 db hófogó/m2 

     kb. 2,8-2,9 db hófogó/m2 

Fém hófogók kiosztása
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Az eresz feletti hótorlaszok jellemzően a fagypont körüli hőmér-
séklet esetén, a külső-belső hőmérséklet-különbségekből adódóan 
jönnek létre. A belső fűtött térből kiáramló hő felmelegíti a tető-
felületet éppen annyira, hogy megolvadjon a lerakódott hóréteg. 
Az ereszt viszont minden oldalról fagypont alatti hőmérséklet veszi 
körül, így a lefolyó hó, hólé megfagy és – mintegy gátat képezve – 
visszatorlasztja a melegebb tetőfelületről lefolyó vizet.
Természetesen nagyobb hidegben (jóval a fagypont alatti hőmér-
sékleten) ez a jelenség általában nem alakul ki, mivel a tető felülete 
sem melegszik fel fagypont fölé.
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fém hófogók
A Leier tetőfedő rendszer részeként forgalomba kerülő fém hó-
fogók megfelelő számban és elrendezésben a tetőn elhelyezve 
biztosítják a tetőn lerakódott hótömeg megfelelő tetőn tartását.
A hófogókat mindig a tető teljes felületén egyenletesen elosztva 
kell elhelyezni. A hófogók számát a tető tervezése során – a te-
tőfelület méretének ismeretében – a tetőhajlásszög és az adott 
tetőre vonatkozóan meghatározott hóteher (Sd) függvényében, 
az 5. táblázat alapján kell meghatározni.

A fém hófogókat az egyes cserépsorokban egyszerűen – az átfe-
dések alatt – a betoncserepek felső oldalába akasztva helyezik el.

Hófogó rács
A Leier tetőfedő rendszer részeként forgalomba kerülő 20 cm 
magas hófogó rács a fém hófogók mellett kiegészítő elemként, 
vagy önállóan alkalmazva megfelelő védelmet nyújt a jelentő-
sebb hótömegek lecsúszásának megakadályozásában. (Különö-
sen ajánlott a közterület felőli ereszoldalon, illetve a járdák felett.) 
A hófogó rács felületének mérete 3000 cm2/fm.

A hófogó rácsot az eresz fölött, az ereszvonallal párhuzamosan, 
a tető teljes hosszában kell elhelyezni. A rácstartó elemeket egy 
cserépléchez kell rögzíteni.

terVezési irányeLVek
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A statikailag megfelelő tetőfedés kialakítását alapvetően a fedést 
alátámasztó szerkezetek teherbírása határozza meg.

Alapvető követelmény, hogy a tetőhéjalás aljzatát képező léce-
zés káros alakváltozás nélkül tartósan viselje a rá jutó terheket: 
a tetőhéjalás saját súlyát, a szélterhet és a hóterhet.

A tetőhéjalás súlya a tetőhajlásszögtől függően, TOSCANA fedés 
esetén 45-48 kg/m2, VENETO fedés esetén 42-44 kg/m2.
A szélteher és a hóteher adott fedésre vonatkozó pontos 
meghatározását az idevonatkozó – aktuális – szabványokban 
(EUROCODE) rögzített számítási módszereket alkalmazva kell 
elvégezni. (A számítások során külön figyelembe kell venni az 
egyes terhelésekhez előírt biztonsági tényezőket.)

A tetőhéjalás aljzatát képező lécezés keresztmetszetét az adott 
tetőhajlásszöghöz tartozó teljes terhelés ismeretében, valamint 
az adott szarufatávolság alapján kell megválasztani.

A tetőhéjazatot tartó lécezés – függetlenül attól, hogy a várható 
terheléseknek megfelelő keresztmetszetű-e – a terhelés hatására 
kisebb-nagyobb mértékben lehajlik. Az idevonatkozó előírás alap-
ján a lehajlás mértéke a támaszköz max. 200-ad része lehet (1,00 
m-es szarufaköz esetén max. 5 mm). Amennyiben ennél nagyobb 
lehajlás feltételezhető, úgy sűrűbb szarufakiosztást kell alkalmazni, 
vagy növelni kell az alkalmazandó tetőlécek keresztmetszetét.

Természetesen a tetőhéjalást közvetlenül alátámasztó lécezés 
mellett a teljes fedést hordó fedélszerkezeteknek is megfelelő 
teherbírással kell rendelkeznie.
A szaruzatot alkotó szarufák keresztmetszeti méretét és kiosztá-
sát szintén a rá ható terhelések ismeretében kell meghatározni. 
Itt azonban a tetőfedés saját súlya és a járulékos terhelések mel-
lett a beépített tetőteret határoló, rétegrendet alkotó szerkezetek 
súlyát is figyelembe kell venni.
A különböző szerkezeti rétegek (hőszigetelés, fólia stb.) súlyára 
vonatkozó adatokat az egyes gyártók adják meg.

alkalmazandó tetőlécméret (a terhelés és a tetőhajlásszög függvényében)*

Szarufa  
tengelytáv
[cm]

Tetőfelületre jutó megoszló terhelés   [kN/m2]

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

      60
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g:
 1

7°
–3

0°

30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50

      65 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50

      70 30/50 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50

      75 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz.

      80 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz.

      85 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz.

      90 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz. s.sz.

      95 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz.

      100 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz.

      105 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz.

      110 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz.

      115 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz.

      60
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tő
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jlá

ss
zö

g:
 3

0°
 fe
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tt

30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50

      65 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50

      70 30/50 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz.

      75 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz.

      80 30/50 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz.

      85 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz. s.sz.

      90 30/50 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz.

      95 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz.

      100 30/50 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz.

      105 30/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz.

      110 50/50 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz.

      115 50/50 50/50 50/50 s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz. s.sz.

* Amennyiben a számított terhelési érték a táblázatban megadott két terhelési érték közé esik, mindig a nagyobb értékhez tartozó lécméretet kell figyelembe venni.
   s.sz.: statikai számítás szükséges

terVezési irányeLVek
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1. alátéthéjazat
Általános esetben az alátéthéjazat kialakítása során betartandó 
alapvető utasítások:
1. A tetőfólia felhasználására, beépítésére, tárolására vonatko-
zóan mindig be kell tartani az adott termék gyártói utasításait, 
előírásait.
2. A tetőfóliát mindig alulról (eresztől) kezdve, az ereszvonallal 
párhuzamosan – enyhén megfeszítve kell lefektetni a szaruzat 
(vagy deszkaborítás) felső síkjára.
3. A tetőfóliát először tűzőkapcsokkal rögzítik a szaruzathoz  
(az ellenlécek vonalában). A végleges leszorítás az ellenlécek 
leszegezésével történik.
4. A legalsó tetőfólia alsó széle min. 12 cm széles rátakarással 
kapcsolódik az ereszlemezhez. Az átfedést – teljes hosszban – 
ragasztani kell.
5. Az egymás feletti fóliasávok közötti – vízszintes – átfedés mér-
téke 30°-os tetőhajlásszögig min. 15 cm, 30° felett min. 10 cm. 
Mindig a felső fólia takar rá az alsóra!
6. Az esetleges függőleges toldásokat mindig egy szarufa vonalá-
ban kell kialakítani!
7. A különböző tetőfelépítmények, tetőáttörések, szegélyek körül 
minden esetben vízzáró kapcsolatot kell kialakítani. Ügyelni kell 
arra, hogy az alátéthéjazat semmilyen részén ne keletkezzenek 
lefolyástalan részek.
8. A különböző áttörések, felépítmények (pl. kémény, tetősíkú 
ablak stb.) taréj felőli oldalán minden esetben fóliacsatornát kell 
kialakítani az alátéthéjazaton lefolyó nedvesség megfelelő elve-
zetése érdekében.
9. Az alátéthéjazatot a tető minden részletében (a hajlatokban, 
az áttörések mentén stb.) úgy kell kialakítani, hogy lefolyástalan 
részek ne keletkezzenek. A tetőfóliára jutó nedvesség minden 
tetőrészről elvezethető legyen az ereszhez.
10. A párazáró tetőfóliát (a fólia alatti légréteg/légtér kiszellőzésé-
nek biztosítása érdekében) a gerinceknél/élgerinceknél a gerinc-
vonal alatt – mindkét oldalon – kb. 25 cm-rel be kell fejezni.  
Az ellenlécek rögzítését követően – a gerinc vonalában – az ellen-
lécek felső síkjára külön fóliasávot kell leteríteni úgy, hogy mindkét 
oldalon min. 15 cm szélességben rátakarjon az alsó tetőfóliákra.
11. A páraáteresztő tetőfólia megszakítás nélkül átvezethető 
a gerincvonalon.
12. Csőszerű (pl. antennakivezető és csatornaszellőző) tetőát-
töréseknél a csatlakozás vízzáróságát az átvezetett elemekhez 
peremszerűen kapcsolódó fóliagyűrűvel kell biztosítani.
13. Az alátéthéjazat készítése során ügyelni kell az adott tetőnek 
megfelelő szellőző légrétegek, illetve azok ki-, és beömlőnyílásai-
nak megfelelő kialakítására.
14. Fokozott követelmények (pl. szélzáró alátéthéjazat) esetén 
a tetőfóliákat minden csatlakozásnál folytonos ragasztással kell 
egymáshoz kapcsolni. 
15. Az elkészült alátéthéjazat nem helyettesít a teljes értékű 
tetőfedést, nem tekinthető ideiglenes tetőnek. Az UV-sugárzás 
és egyéb külső hatások káros következményeinek megelőzése 
érdekében törekedni kell arra, hogy minél előbb (90 napon belül) 
elkészüljön a tetőhéjalás. 

16. A munkavégzés során folyamatosan be kell tartani az idevo-
natkozó munkavédelmi előírásokat!

2. eresz
Az eresz kialakításánál a legfontosabb a megfelelő beszellőzés 
biztosítása, valamint a fedésről és az alátéthéjazatról lefolyó csa-
padék maradéktalan elvezetésének biztosítása.

Az ereszcsatorna elhelyezkedését tekintve kétféle jellemző eresz-
képzést alkalmazunk:
1. Az ereszcsatorna közvetlenül a szaruzat felső síkjában van 
rögzítve, az alátéthéjazaton összegyűlő nedvesség közvetlenül az 
ereszcsatornába folyik.
2. Az ereszcsatorna az ellenléc felett van rögzítve (deszkán, pal-
lón), az alátéthéjazaton összegyűlő nedvesség az ereszcsatorna 
alatt szabadon lecseppenve távozik.

ereszlemez: Az ereszlemezt mindig a tetőfóliák lefektetése előtt 
kell elhelyezni, közvetlenül az ereszvonalon. A rátakaró tető-
fólia átfedése alatt szegezéssel vagy külön fém rögzítőfülekkel 
rögzítjük a deszkaborításhoz kb. 20 cm-ként. Emellett (a szarufák 
vonalában) az ellenlécek alsó vége is leszorítja.

alátéthéjazat: Az ereszképzéstől függetlenül a legalsó tetőfólia 
mindig az ereszvonalban végigfutó ereszlemezhez kapcsolódik. 
A rátakarás mértéke 30°-os tetőhajlásszögig min. 15 cm, 30° felett 
min. 10 cm.

szellőzés: Az eresz vonalában az ellenlécek és az ereszléc rögzí-
tése után jönnek létre az alátéthéjazat feletti légréteg beszellőző 
nyílásai. Ezeket az 5 cm magas nyílásokat teljes felületen szellőző-
szalaggal kell lezárni. A szellőzőszalagot alsó oldalon az eresz-
deszkázathoz, felső oldalon az ereszléchez kell szegezni.
A cserepek felrakása előtt a lezárófésűt közvetlenül az ereszlécre 
kell rögzíteni 20 cm-ként szegezve, vagy csavarozva.
A beömlő szellőző keresztmetszet növelése céljából alkalmazha-
tó a szellőzőléc. Ilyenkor nem a normál méretű (50/50 mm)  
ereszléc kerül az eresz vonalában az ellenlécekre, hanem egy  
24 mm vastag deszka. Erre rögzítjük a szellőzőlécet.

Az alátéthéjazat alatti szellőző légréteg beömlő nyílását a hom-
lokzati sík vonalában, a szarufák közötti külön deszkaborításban 
képezzük. A szarufák oldalához szögvasakat kell csavarozni. Ezek-
hez rögzítjük (csavarozzuk) a borítást képező deszkákat, léceket. 
A lécek között min. 5 cm magas szellőzőnyílásokat kell képezni, 
melyeket szintén szellőzőszalaggal zárunk le.
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Esztétikai szempontok alapján szintén kétféle jellemző ereszképzés 
terjedt el:
1. Minden oldalról deszkaborítással fedett, dobozos ereszképzés.
2. Látszó szarufavéges, felső oldalon zárt deszkaborítású ereszképzés.
Az ereszlemez, valamint az alátéthéjazat alsó részének rögzítése 
szempontjából kedvezőbb a szaruzat felső oldalán zárt, deszkabo-
rítással kialakított látszó szarufavéges ereszképzés.
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3. oromszegély
A Leier tetőfedő rendszeren belül az oromszegélyeket kizárólag 
a fedésnek megfelelő szegélycserepekkel képezzük. Az oromfal 
külső síkjától mért, ajánlott szegélytúlnyúlás 15-25 cm.

alátéthéjazat: A tetőfóliát egészen a szegély széléig (az orom-
deszkáig) ki kell vezetni és vissza kell hajtani. A oromzat síkján 
(illetve a legszélső szarufán) túlnyúló tetőfólia rész hosszát előre 
meg kell határozni. A tetőfóliák lefektetése során ezt a túlnyúlást 
szabadon lógva hagyjuk, és utólag az oromdeszkázat készítése 
során rögzítjük véglegesen.

szegélycserepek: A szegélycserepek elhelyezése során ügyelni 
kell arra, hogy a cserepek függőleges pereme és az oromdeszka 
között min. 1 cm hézag legyen az oromszegély teljes hosszában.

4. gerinc, élgerinc
alátéthéjazat: A kialakításánál a korábban leírtakat kell figye-
lembe venni.
•	Párazáró tetőfólia alkalmazásánál: A gerincvonal alatt – mindkét 

oldalon – kb. 25 cm-rel be kell fejezni a tetőfóliák lefektetését. 
Az ellenlécek rögzítését követően az ellenlécek felső síkjára 
(a gerinc vonalában) külön 80-100 cm széles fóliasávot kell lete-
ríteni úgy, hogy mindkét oldalon min. 15 cm szélességben ráta-
karjon az alsó tetőfóliákra. Ezt a fóliasávot a tetőlécek erősítik le.

•	Páraáteresztő tetőfólia alkalmazásánál: A tetőfólia megszakítás 
nélkül átvezethető a gerincvonalon.

gerincléctartó: A tetőfóliák leterítése után kell elhelyezni 
a gerincléctartókat. Ezeket zsinór mentén pontosan kitűzve kell 
a szaruzatok csúcsába ütni úgy, hogy egy szintmagasságban  
helyezkedjenek el és pontosan egy vonalba essenek.
A gerincléceket kétoldali szegezéssel rögzítjük a tartókhoz.  
(A gerincléc ajánlott mérete 50/50 mm.)

kúpalátét: A Leier tetőfedő rendszer részeként többféle kúpalá-
tét alkalmazható. A választott kúpalátétet a kúpcserepek elhe-
lyezése előtt kell felrakni a gerinclécre, melyhez szegezéssel vagy 
tűzőgéppel rögzítjük. A LEIERROLL és LEIERROLL PLUS univerzális 
kúpalátét elemeket a hosszanti szélek mentén a cserepek felü-
letéhez kell ragasztani. Ügyeljünk arra, hogy ezek idomuljanak 
a cserepek hullámos felületéhez.
A kúpalátéteket a kúpcserepek felhelyezése során, azokkal együtt 
rögzítjük véglegesen a gerincléchez szegezve.

kúpcserepek: A kiválasztott kúpalátét elhelyezését követő-
en kell felhelyezni a kúpcserepeket. Ezeket az átfedések alatt 
kúpcseréprögzítő fémkapoccsal erősítjük (szegezzük) – a kúpalá-
téten keresztül – a gerincléchez. A kúpcserepek átfedését a fém-
kapocs rögzítőelem eleve megadja. 
A taréj vonalán futó kúpcserépsort rendszerint a perforált alumí-
nium elemmel zárjuk le, a gerincléc végéhez szegezve. 
 

Az élgerincen futó kúpcserépsor a kezdő kúpcseréppel és a per-
forált alumínium elemmel egyaránt lezárható.

szellőzőcserepek: A szellőzőcserepeket rendszerint a legfelső 
cserépsor alatti sorban helyezzük el, az előzetesen meghatáro-
zott kiosztásnak megfelelően. Fokozott igény esetén több sorban 
is szükség lehet a beépítésükre. Elhelyezésük a héjazat kialakítása 
során, az alapcserepek elhelyezésével együtt történik.

Az élgerinc vonalában az alátéthéjazat és a fedés kialakítása 
alapvetően megegyezik a taréjnál alkalmazottakkal. 
Az említett kúpalátétek (LEIERROLL, LEIERROLL PLUS) mellett az 
élgerincnél alkalmazható szivacs is. Az élgerinc szivacsot egysze-
rűen a gerinclécre kell helyezni. Ezt követően a kúpcserepeket 
sorban elhelyezzük. Ezek leterheléssel biztosítják a szivacs rögzí-
tését. A szivacs lényegében kitölti a kúpcserépsor alatti réseket.

5. Vápa
alátéthéjazat: 
•	Párazáró alátéthéjazat alkalmazásánál: A tetőfóliákat mindkét 

oldalon 20–25 cm-re a hajlat vonala előtt be kell fejezni úgy, 
hogy a hajlatvonallal párhuzamosan fóliacsatornát képezünk. 
Itt mindkét oldalon a hajlattal párhuzamos ellenléc (vagy desz-
ka) helyezkedik el. Ezekre kell ráhajtani a tetőfóliák peremét, 
melyet a tetőlécek szorítanak le.

•	Páraáteresztő alátéthéjazat alkalmazásánál: Az alátéthéjazatot 
a hajlatban – a vápa aljzatát képező deszkaborítás alatt – végig 
kell vezetni. A vápa vonalában közvetlenül a szaruzatra egy 
120-150 cm széles tetőfólát kell leteríteni és rögzíteni. Ehhez 
kétoldalról (min. 15 cm-es átfedéssel) rátakarva kapcsolódnak 
a két tetőfelület tetőfóliái úgy, hogy a hajlatvonallal párhuza-
mos fóliacsatornában végződnek. 

Vápadeszkázat: A zárt deszkaborítást úgy kell kialakítani, hogy 
teljes felületen aljzatát képezze a vápaelemnek. A deszkaborítás 
aljzatát a szarufákra szegezett rövid ellenlécdarabok képezik. Eze-
ket úgy kell elhelyezni, hogy – páraáteresztő alátéthéjazat esetén 
– a hajlatban a lécek között akadálytalanul lefolyhasson  
az összegyűlt nedvesség. Ügyelni kell a megfelelő szellőző 
légrétegek kialakítására és azok levegő általi átjárhatóságának 
biztosítására. Az ellenlécdarabokhoz szegezéssel rögzítjük a vá-
padeszkázatot.

Vápaelem: A Leier tetőfedő rendszer részét képező alumínium 
vápaelemet közvetlenül a vápa vonalában a vápadeszkázatra kell 
helyezni. Mindig alulról felfelé haladva építjük be az elemeket. 
Az egymás fölé sorolt vápaelemek közötti átfedés mértéke  
min. 10 cm. 
Az első vápaelemet a felső szélétől kb. 2 cm-re 4 db szeggel 
a deszkázathoz szegezzük. A vápaelem két oldali szegélyéhez 
fém rögzítőfüleket kapcsolunk, majd ezeket szintén a deszkázat-
hoz rögzítjük szegezéssel. A rögzítési pontok 20 cm-ként helyez-
kednek el.
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A vápaszegély szivacsot a vápaelem kétoldali szegélyei mentén 
– hosszanti irányba – kell leragasztani. Az öntapadós szivacsok 
könnyen rögzíthetők. Ezt követően a tetőhéjalás vápához kap-
csolódó részét mindkét oldalon úgy kell kialakítani, hogy a szélső 
(vágott) betoncserepek min. 8 cm átfedéssel rátakarjanak a vápa-
elemre (ezzel együtt a szivacsra). 

A kétoldalról összefutó vápáknál a csúcsban egymáshoz kapcso-
lódó fém vápaelemek csatlakozását vápalezáró szalaggal kell 
vízzáróvá tenni. Ezek öntapadós szalagok. A védőfólia eltávolítá-
sa után egyszerűen a csatlakozás vonalában le kell ragasztani.

A csatlakozó betoncserepek elhelyezése során ügyeljünk arra, 
hogy a vápa mindkét oldalán, teljes hosszban biztosított legyen 
a megfelelő rátakarás. 

6. kéményszegély
alátéthéjazat: Az alátéthéjazat készítése során a kéményáttö-
résnél a tetőfóliát minden oldalon fel kell vezetni a kéménytest 
oldalára, síkjára és a kémény- és falszegély elemmel le kell szo-
rítani. A kéménytest feletti (taréj felőli) tetőrészen fóliacsatornát 
kell kialakítani.

kémény és falszegélyelem: A héjazat felrakását követően 
a kémény körüli hézagok lezárása kémény- és falszegélyelemmel 
történik. Ezt a betoncserepek felső felületére simítva és a ké-
ménytest oldalára felhajtva kell elhelyezni úgy, hogy min. 15 cm-
rel a héjazat felső síkja fölé érjen. A kéménytest feletti tetőrészen 
nem a cserepekre simítjuk a kémény és falszegélyelemet, hanem 
itt külön deszkaborítás készül. Ez lesz lényegében a kémény- és 
falszegélyelem aljzata, melyre rátakar a felette lévő cserépsor.
A kémény- és falszegélyelem könnyen hajlítható, kézzel a fedés-
hez igazítható, ollóval vágható. Az alumínium bordarács-erősítés-
nek köszönhetően tartósan alaktartó.
A méretre vágás és a védőfólia eltávolítása után a teljes felületen 
öntapadós tekercsdarabokat a héjazatra, illetve a kéménytest 
oldalára kell simítani és le kell ragasztani. Fontos: a leragasztást 
követően már nem távolítható el! Ügyelni kell a sarkok mentén 
az egymáshoz kapcsolódó tekercsdarabok vízhatlan kapcsolatára.

kémény- és falszegélyléc: A kéménytest oldalára felvezetett 
kémény és falszegélyelemek felső szélét teljes hosszban 
kémény- és falszegélyléccel kell leszorítani. Ezt 15-20 cm-ként 
csavarozással rögzítik. A szegélyléc és kéménytest közötti kis 
réseket tömítőanyaggal kell kihézagolni.

7. falszegély
A falszegélyek körüli tetőfedés kialakításának elve és a felhasz-
nálandó elemek alapvetően megegyeznek a kéményszegélynél 
ismertetettekkel.

8. csőszerű tetőáttörések (csatorna, antenna)
alátéthéjazat: A különböző csőáttörések helyét az 
alátéthéjazaton a tetőcserepek felrakása során kell kialakítani. 
Így pontosan a kivezető adapter helyén vágható át a tetőfólia. 
Ügyelni kell az alátéthéjazat és az átvezetett elem „szorosságára”, 
az átvágás mérete lehetőleg ne legyen nagyobb az átvezetendő 
cső keresztmetszeténél. 
A csatlakozás vízzáróságát az átvezetett elemekhez peremsze-
rűen kapcsolódó fóliagyűrűvel (antennakivezető esetén), vagy 
vihargallérral (csatornaszellőző esetén) kell biztosítani.

csatornaszellőző: A csatornaszellőző garnitúra elemei 
közül az alsó adaptert (mint egy cserepet) egyszerűen 
a betoncserépfedéshez kapcsolódva kell elhelyezni, a tetőlécbe 
akasztva. Rögzítése az alulról beakasztott és az alsó tetőlécbe 
ütött rögzítőkapcsokkal történik.
A felső adaptert egyszerűen az alsóba „csúsztatva” helyezzük 
el, majd függőlegesbe állítjuk (20-50° tetőhajlásszög tarto-
mányban alkalmazható). Ennek az alsó csővége keresztezi az 
alátéthéjazatot. Itt képzünk vízzáró kapcsolatot a fóliagyűrűvel.
A flexibilis gégecsőt mindkét végén szorítóbilincsekkel kapcsol-
juk a csővégekhez. Ügyelni kell arra, hogy a csatlakozás kialakítá-
sa során az alátéthéjazaton ne keletkezzen sérülés.

antennakivezető: Az antennakivezető alsó adaptere a csatorna-
szellőzővel megegyező, rögzítésük is azonos módon történik.
A felső adapter elhelyezése előtt a lépcsősen keskenyedő szárat 
az átvezetett antennatartó cső átmérőjének megfelelő helyen le 
kell vágni. A felső adapter rögzítése – a csatornaszellőzőhöz ha-
sonlóan – az alsó felületen rögzítőkapcsokkal történik. 

9. Bevilágítás, tetőkibúvók
Bevilágító cserepek: A kisebb bevilágító felületet képező bevilá-
gító cserepeket a betoncserepek felrakása során kell elhelyezni. 
A betoncserepekhez hasonlóan a tetőlécekbe akasztva rögzítjük, 
majd rögzítőkapcsokkal a tetőléchez kapcsolva biztosítjuk.

tetőkibúvó: A fém vagy műanyag tetőkibúvó elemek beépítési 
helyén az „áttöréshez” kell igazítani az alátéthéjazatot. A tetőki-
búvó beépítési helye fölött fóliacsatornát kell kialakítani. Ügyelni 
kell arra, hogy minden oldalon biztosított legyen a vízzárás.
A tetőkibúvót az elemhez szerelt hevederekkel kell az ácsszerke-
zethez rögzíteni. 
(Részletes beépítési utasításért forduljon a forgalmazóhoz.)

10. Hófogók, hófogó rácsok
A fém hófogó elemeket – az előzetesen meghatározott kiosz-
tásnak megfelelő helyeken – egyszerűen a már elhelyezett 
betoncserepek felső végébe kell akasztani. A hófogókat mindig 
a betoncserepek völgy részében kell elhelyezni.
A következő (felső) cserépsor a hófogókra ráterhelve biztosítja az 
elemek mozdulatlanságát.
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Hófogó rács kialakítása esetén először a rácstartó elemeket kell 
beépíteni. A tervezett beépítési vonalban az adott cserépsort 
rögzítő tetőléc felett 10-12 cm-re egy 35 mm magas segédlécet 
kell elhelyezni. Ezekbe akasztva rögzítjük a rácstartó elemeket 
(szegezéssel vagy csavarozással). A tartókat egymástól kb. 75 cm 
távolságra kell elhelyezni, mindig a cserép völgy részében. Ezt 
követően felerősítjük a rácselemeket a beépített tartókra. A rács-
elemeket a tartó felső végén található fémlemez fülhöz lehajtva 
rögzítjük.

11. Járás a tetőn
A Leier  tetőfedő rendszer részét képező tetőjárda elemek a járó-
rács és a rácstartó.
A rácstartót minden esetben külön 35×70 mm-es segédlécre 
akasztva és lecsavarozva kell rögzíteni. A tartó lényegében a se-
gédlécbe akasztva és az alatta lévő betoncserépre támaszkodva 
továbbítja a terheit. A segédléc helyét úgy határozzuk meg  
– az adott cserépléctávolság függvényében –, hogy a járórács tar-
tó biztonsággal felfeküdjön a két egymás feletti cserépre.
A járórácstartót a hullámos betoncserepek völgy részében kell 
elhelyezni úgy, hogy minden gumitalp felfeküdjön a cserepek 
felületére. A cserepek oldalhornyaira, illetve a profilcsúcsaira 
semmiképpen sem támaszkodhat a tartó. 
A tartóelem forgatható „fejrészét” vízszintesbe állítjuk, majd rá-
erősítjük a járórácsot. Ezt tartónkként két csavarral kell a tartók-
hoz erősíteni.  Ellenőrizzük a járófelület vízszintességét, és ameny-
nyiben szükséges, állítsuk be pontosan a járófelült síkját.

Fontos: a tetőjárda elhelyezése és rögzítése után minden esetben 
ellenőrizni kell a járórács lehajlását, a teherbírását és merevségét! 
Szükség esetén a csavarokkal utólag korrigálhatjuk a beállítást.
A leleesés elleni védelmet biztosító korlátrendszer oszlop elemét 
a járórács sarkain kialakított perselyre kell rászerelni. Az oszlop-
hoz csatlakoztatva forgóbilincsekkel rögzítjük a vízszintes korlát-
elemeket. 

tárolás, szállítás
A Leier betoncserepeket EUR raklapokra sorba rakva, zsugorfó-
liázva csomagolják. Az egyszerűbb kezelhetőség, a biztonságos 
szállítás és a balesetmentes felhasználás érdekében a cserepeket 
– a csomagolás során – 5-6 darabonként átpántolják. Minden 
egyes raklapon külön fel vannak tüntetve az adott betoncserép-
termékre vonatkozó információk (gyártási időpont, színkód stb).

Fontos tudni, hogy a TOSCANA és a VENETO cserepek raklapra 
összecsomagolt mennyisége eltérő!
TOSCANA: 240 db/raklap;
VENETO:  252 db/raklap.

Egy raklap átlagos tömege (mindkét cseréptípus esetén) megkö-
zelítőleg 1100 kg.

tetőfeDés építése, tecHnoLógiai útmutató
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szabványok, engedélyek:
MSZ EN 490:2005

tanúsítványok:
A Leier termékekhez tartozó minőségi tanúsítványok cég-
csoportunk honlapján (www.leier.eu) tekinthetők meg.
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendőek, kialakításuk  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendőek, kialakításuk  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendőek, kialakításuk  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendőek, kialakításuk  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendőek, kialakításuk  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendőek, kialakításuk  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendőek, kialakításuk  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendőek, kialakításuk  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendőek, kialakításuk  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábrázolja. A tervezett szerkezeteket minden esetben méretezendőek, kialakításuk  
a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek (tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!
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www.leier.eu

Keresse további kiadványainkat:

Kéményrendszerek
Alkalmazástechnika

Díszburkolatok
Alkalmazástechnika

www.leier.eu

Mélyépítés, környezettechnika
alkalmazástechnika

www.leier.eu

Kéregfalak, lépcsők
Alkalmazástechnika

www.leier.eu

Magasépítési termékek
Beton és kerámia falazórendszerek
Alkalmazástechnika

www.leier.eu

Födémrendszerek
Alkalmazástechnika


