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Móra Ferenc Általános Iskola Energetikai Tanulmánya 
 

 
 

Hajlaterősítés 50 cm szélességben polimerbitumen hegesztett lemezzel, egy rétegben, 4 mm vtg. 

üvegszövetfátyolbetétes  modifikált bitumenes lemezzel (pl. PLASTOBIT PV 4MM T APP  modifikált 

bitumenes lemez) 

A tetőszigetelés utolsó rétegeként készül a csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, poliészter fátyol 

hordozójú polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást visszaverő palazúzalék hintéssel, egy 

rétegben, teljes felületen lehegesztve, 4,5 mm vastagságban, először a vízszintes felületeken majd a 

függőleges attika és lábazati felületeken. Ezzel a réteggel együtt kerülnek beépítésre a páraszellőző 

elemek is.  

Csapadékvíz elleni szigetelés záró rétege, polimerbitumenes lemezzel, felső oldalon sugárzást 

visszaverő zúzalékhintéssel, egy rétegben, teljes felületen lehegesztve, (pl. PLASTOBIT PV 4,5 TOP APP 

modifikált bitumenes lemez) vízszintes felületeken, 4,5 mm vastag poliészterfátyol hordozórétegű 

palazúzalékos  modifikált bitumenes zárólemez. 

Az előzőek szerint az attikára felvezetett vízszigetelő rétegek külső éleinél leszorító bádog lemezt kell 

elhelyezni a férclemezhez szegecselt kivitelben, poliészter bevonatos horganyzott acéllemezből, amely 

biztosítja, hogy a szélhatások az attikák felületénél se tudják megbontani a szigetelést. 

Befejező munkarészként kerülnek visszaszerelésre az ideiglenesen leszerelt villámhárítók, valamint 

minden más egyéb ideiglenesen leszerelt szerkezet. 

Csak ÉME és tűzvédelmi tanúsítvánnyal rendelkező víz,- és hőszigetelő rendszer építhető be, melyet 

az ajánlati dokumentációhoz csatolni kell. 

5.5 Munkavédelemi, biztonsági, és minőségbiztosítási követelmények: 

A kivitelezés során az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani kell. Az érvényben 

levő balesetlehárítási és egészségvédő óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani. A Vállalkozónak 

naplózott munkavédelmi oktatást kell tartani a dolgozók részére.   

A tervkészítés során figyelembe vett, érvényben levő és vonatkozó nemzeti szabványok és műszaki 

előírások követelményeit a kivitelezés során be kell tartani. 

Megjegyzés: A költségvetésben, és annak rajzi mellékleteiben szereplő méreteket és mennyiségeket 

minden esetben a helyszínen ellenőrizni és pontosítani kell. 
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