
Sikaplan és Sarnafil Tetőszigetelési Rendszerek
A Megrendelő Biztonságáért



Hibásan  kivitelezett tetők

  Az épületek lapostető felületei kiváló lehetőséget ad-
nak azok hasznosítására, különböző felhasználására 
függetlenül attól, hogy szabadon fektetett vagy eltakart 
rendszerekről (pl. terasztető, vagy zöld tető stb.) beszé-
lünk. A tető különböző hasznosításával tudjuk megnö-
velni a rendelkezésünkre álló életteret, és akár a nagy-
városokban is élhetőbbé tudjuk tenni a környezetünket 
ha hasznosan tudjuk beépíteni azokat. 
  A jól kivitelezett lapostető már önmagában is impo-
záns látványt nyújt, de az igazi értéke a tetőrendszer 
tartós vízszigetelő képességén túl  a tető megfelelő 
hasznosításával biztosítható.

  Manapság a tetőszigetelési rendszerek közül az egyik 
legkedveltebb szigetelési forma a műanyaglemezes 
szigetelési rendszer, amely a műanyaglemezek kiváló 
műszaki tulajdonságain kívűl számtalan előnyős tulaj-
donságot (pl. hosszú élettartamú újrahasznosítható 
környezetbarát szigetelési forma) hordoz magában. 
  Egy elvárásoknak megfelelő tetőszigetelés ,tetőhasz-
nosítás megvalósítása mind megrendelői, tervezői és 
kivitelezői oldalról közös elemző és egyetértő munkát 
igényel. A megrendelői műszaki és gazdaságossági  
igény felmérése után egy a tervező által az adott feladat-
ra részleteiben is megfelelően megválasztott és részle-
teiben is megtervezett szigetelési rendszer megfelelően 

A vihar által okozott kár.
A nem szakszerűen rögzített vízszigetelés 
miatt

A vihar által okozott kár.
A nem szakszerűen rögzített vízszigetelés 
miatt

Az UV sugárzás által okozott kár.
A nem megfelelően kiválasztott alapanyag 
miatt

Az anyagzsugorodás által okozott kár.
A nem megfelelően kiválasztott alapanyag 
miatt

tölti be a szerepét, ha ez társul a kivitelezés megfelelő 
szoros ellenőrzésével. Ahhoz, hogy a lapostető nyújtot-
ta előnyök maradéktalanul élvezhetőek legyenek nem 
elég az igényünk szerinti megfelelő szigetelési rendszert 
kiválasztani. Bizonyosság kell arról, hogy a kiválasztott 
szigetelőrendszer alkotórészei kiváló minőségű alap-
anyagokból, készüljenek, és megfelelő műszaki háttér-
rel rendelkező kivitelezők által kerüljenek beépítésre.
Amennyiben ezeknek az összetevőknek bármelyik alko-
tója is hiányzik, akkor az számtalan problémával szem-
besülhet a megrendelő. 

Mivel a tetőszigetelés nem csak a benne található ér-
tékek megörzésére szolgál, illetve óvja az egész épület-
szerkezetet, hanem  a tető hasznosításának lehetősé-
gét is magában hordozza. Így kiemelkedő fontosságú, 
hogy a beépített termék megfelelően ellenörzött körül-
mények között, a helyszín adottságainak és tervezett 
használatának figyelembe vételével készüljön el. Ezáltal 
biztosítva, hogy a szigetelés maradéktalanul teljesítse a 
vele szembentámasztott követelményeket.



   A Sika® cégcsoport számos ingyenesen elér-
hető szolgáltatással biztosítja a kiváló minő-
ségű tetők tervezését és kivitelezését melyek 
közül a legfontosabbak:

  A Sikaplan® és Sarnafil® név a kiváló minő-
ségének köszönhetően mára már összefort a 
műanyaglemezek gyártásával és forgalmazá-
sával. 
  A Sika® a szigetelőlemezek gyártásá-
ban és forgalmazásában piacvezető, a 
magyarországon forgalmazott lemezeink 
mind a mai napig svájcban a híres „svájci ala-
possággal” készülnek. A Sika® kiváló leme-
zeinek köszönhetően már nem csak külföldön 
de magyarországon is hagyományt teremtett 
a hosszútávon is jól működő szigetelési rend-
szerekkel. Ezeknek köszönhetően már Ma-
gyarországon is több száz darab húsz évesnél 
is idősebb tetőszigetelési rendszer látja el ma-
radéktalanul a feladatát. 

  A Sika® cégcsoport már több 100 éves ta-
pasztalattal rendelkezik az építőipari anyagok 
gyártásában, amely önmagában is megfe-
lelő garancia a minőségre. A Sika® nem csak 
tetőszigetelési rendszerek, hanem az egész 
épületet érintő anyagrendszerek (pl. ragasz-
tók, tőmítők, habarcsok, betonadalékok stb.)  
gyártásával foglalkozik, így a lapostetőt nem 
külön épületrészként, hanem az épület szer-
ves egységeként kezeli. Javaslatot ad a szi-
getelést közvetlenül, vagy közvetett módon 
érintő kérdések megoldására is mint például 
a szerkezetmegerősítés, a felületkiegyenlítés, 
vagy tűzvédelmi részletképzések megoldásai-
ra. Békéscsaba Könyvtár

Üllő, Raktárcsarnok

Hódmezővásárhely, Hotel

  A Sikaplan® és Sarnafil® szigetelőlemezek 
gyártása csúcstechnológiájú automatizált 
gépsoron történik.
  A Sika szakemberek közvetlenül felügyelik és 
ellenörzik a gyártási eljárás során készülő szi-
getelő anyagot így biztosítva, hogy a kivitele-
zés helyszinén már csak a minőségileg kifogás-
talan szigetelő lemezek épülhesenek be.

  A Sika® cég vegyész szakemberei gondoskod-
nak arról, hogy a gyártósorra csak kiváló minő-
ségű alapanyagok kerüljenek.
 A kiválóan felszerelt laboratóriumunk bizto-
sítja a késztermék minőségi ellenörzését a 
célirányosan végzett tesztekkel. Továbbá lehe-
tőséget biztosít arra hogy anyagaink további 
fejlesztésével szigetelési rendszereink még 
hosszabb élettartammal rendelkezzenek.

  Cégünk elsődleges szempontjai között a kör-
nyezet megóvása is szerepel ennek köszönhe-
tően fejlesztettük ki a Sikaplan® és Sarnafil® 
vízszigetelési rendszereinket. 
  A Sikaplan® és Sarnafil® szigetelőlemezek 
beépítésével, csökkenthető a környezeti ter-
helés. Az anyag élettartama során nem bocsájt 
a környezetébe szennyező anyagokat. A szige-
telés élettartamának végén, a tetőfelületről a 
régi szigetelőanyag 100 %-ban eltávolítható és 
újrahasznosítható.
    A Sika® tagja a ROOFCOLLECT programnak, 
amely a műanyag tetőszigetelőlemezek kör-
nyezetbarát módon történő újrahasznosításá-
ért felelős.

Specifikációk készítése tervezők, építé-
szek részére
Szélterhelés számítások, rögzítési tervek 
készítése
Komplett csomóponti megoldások
Helyszíni mérnök tanácsadás
Minősített szakkivitelezők ajánlása
Kivitelezők képzése
Kivitelezés közbeni helyszíni ellenörzések
Sika garancia



Mechanical fastening calculation Code  HR 

S i k a  R o o f i n g  S y s t e m s

Project: Musterhaus

Installer: Muster Verlege GmbH
Nibelungenstr. 15
10015 Musterhofen

Building: 07Sep0011
Musterhaus
Roofarea 5728m²
Sarnafil TS 77 TS77
Sarnafast KT-82x40+SF-4.8

Roof construction

ROOF BUILD-UP Material Manufacturer Type Thickn./Weight

trapezoidal profile galv. steel n.s. E 106 0.75 mm
vapour barriere PE-foil Sika-Trocal DS-PE 0.25 mm
thermal insulation PS n.s. PX 20 SE 120 mm
separating layer glass fibre n.s. n.s. 0.25 mm
waterproofing high polymer Sika AG Sikaplan 15G 1.5 mm
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Mechanical fastening calculation Code  HR EMA07Sep0011

INTERN

Project: MusterhausTable overview
Building: 07Sep0011

Musterhaus
Roofarea 5728m²
Sarnafil TS 77 TS77
Sarnafast KT-82x40+SF-4.8

Windload: 1.030 [kN/m²] CPI: 0.30 cpimax: 0.8 S = 1.5
Roof Zone Zone Area

[m²]
CPE

[-]
Wind Suction

[kN/m²]
Wind Force

[kN]

Corner (F) 212.74 2.08 3.67 780.34
Perimeter (G) 1'005.87 1.68 3.05 3'068.22
Field (H) 3'987.89 0.90 1.85 7'390.96
Field (I) 521.44 0.60 1.39 724.80

Total 5'727.94 - 2.09 11'964.31

Membrane Sarnafil TS 77 TS77 1.5 fd = 0.93
Roof Zone Membrane Width

[m]
Membrane Area

[m²]

Corner (F) 2.00 434.76
Perimeter (G) 2.00 1'070.90
Field (H) 2.00 4'171.42
Field (I) 2.00 629.28

Total - 6'306.35

Strips 6'704.46 m

Fastener Sarnafast KT-82x40+SF-4.8,  des.L.: 0.8 [kN] Amin:  120 [mm]
Roof Zone Fastener Density

[pcs/m²]
Fastener Distance (horiz./vert.)

[mm]
Fastener Amount

[pcs]

Corner (F) 6.38 1'358.00 626.67 x 250.00
Perimeter (G) 4.26 4'281.00 940.00 x 250.00
Field (H) 4.26 16'544.00 940.00 x 250.00
Field (I) 2.13 1'110.00 1'880.00 x 250.00

Total 4.07 23'293.00 -
5.00 [pcs/m]Perimeter 2'028.00 20.00

Substrate Material Manufacturer Type Thickness/Weight
trapezoidal profile galv. steel n.s. E 106 0.75 mm
vapour barriere PE-foil Sika-Trocal DS-PE 0.25 mm
thermal insulation PS n.s. PX 20 SE 120 mm
separating layer glass fibre n.s. n.s. 0.25 mm
waterproofing high polymer Sika AG Sikaplan 15G 1.5 mm
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Mechanical fastening calculation Code  HR EMA07Sep0011

Installation in area: F 1 Project: Musterhaus
Building: 07Sep0011, Musterhaus, Roofarea 5728m², Sarnafil TS 77 

TS77, Sarnafast KT-82x40+SF-4.8

Laying Direction
Profile's direction

Perimeter fasteners*
Seamfastening, Intermediate Fastening

Roof Plan
Overlap [mm]

70 40 10

*) Perimeter fasteners:

Continuous

d [mm] = 200

Roof Zones
Fastening distances

Corner (F)

Perimeter (G)

Field (H)

106

250

Fastening in area: F 1, G Intermediate fastening
Membrane width [m] Centres of fastener rows 

[mm]
Fastening schemesRoof zone

Corner (F) 2.00 627 1 - 1
1 - 1Perimeter (G) 2.00 940

Where a high uplift zone exists next to a lower rated one, the first row of fasteners that falls outside of the calculated width, and runs parallel to the edge  
of that zone, must be installed at the same centres as those falling inside the higher uplift area
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Sika® 25 év tetőgarancia

Tulajdonos:

Projekt:

Cím:

Beépítés tipusa

Aláírás

Sika
25 év 

garancia

Sika Hungária Kft. 
H - 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel: +36 1-371 2020 / Fax: +36 1-371 2022  

info@hu.sika.com / www.sika.hu 1

Si
ka

 Sa
rn

af
il A Sika 

rendszerek karbantartása
1. 

lemezek külön 

 található szokásos vegyianyag-
,-

– ilyenkor szükség 
szerint el kell távolítani a lehullott faleve

2. Tisztítás
 szükség esetén lemoshatóak vízzel és háztartási 

alaposan le kell öblíteni. Semmilyen más kezelésre nincs szükség. 
A -

- vagy FPO-lemezekre káros 

vetni a Sika vegyszerállósági táblázatával.
Ha ezzel kapcsolatban kérdés merülne fel, hívja fel a Sika Hungária Kft. 

 a +36-1-371-2020-
as telefonszámon, vagy küldjön e-mailt a info@hu.sika.com email-címre.

3. Hóeltakarítás

meghagyni, mely megvédi a a hóeltakarító eszközök által 

4.  vegyszerek

esetben az érintett területet alaposan le kell mosni mosószeres oldattal a 2. 
pontban leírtaknak megfele , majd le kell öblíteni, hogy a vegyszer 

Ha ezzel kapcsolatban kérdés merülne fel, hívja fel a Sika Hungária Kft. 
 a +36-1-371-2020-

as telefonszámon, vagy küldjön e-mailt a info@hu.sika.com email-címre.

5. Fizikai sérülések
 is 

lemezek sérülései azonban általában könnyen beazonosíthatóak, 
lokalizálhatóak és a Sika által jóváhagyott szakvállalkozók 

S i k a  R o o f i n g  S y s t e m s Code  HU 12351

Baja Lidl

Bajcsy Zsilinszky u.9
2660  Baja
Hungary aláírás: dátum:

2012.04.18. 
Mechanikai rögzítési méretezés

project: épület:

Baja Lidl Baja Lidl

tető felület 150m²
Sarnafil (FPO) TS77
Standard Standard

Bajcsy Zsilinszky u.9
2660 Baja

Felelősségi kizárás a mechanikai rögzítési tervdokumentumot illetően

Ezen mechanikai rögzítési tervdokumentum és minden más tanácsadás rendesen a kiadási időpontban a legjobb tudásunk és 
tapasztalataink alapján, a termékeink ajánlásainknak megfelelő, normál körülmények közötti korrekt kezelés, tárolás és felhasználás 
esetére alapszik.
Az adatok kifejezetten csak az említett felhasználásokra és termékekre vonatkoznak. A méretezési alapadatok változása esetén új 
mechanikai rögzítési tervdokumentum készítendő. Az itt mellékelten megadott termék-információk a termék felhasználóját nem 
mentesítik attól, hogy ne vizsgálja a termék alkalmasságát a tervezett felhasználásra és a tervezett célra. A kivitelezés az érvényes 
fektetési előírások figyelembe vételével kell, hogy történjen. Egyebekben az aktuális Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.

Információk a műszaki eljárási módra

A közölt mennyiségek figyelembe veszik a vízszintes felületek fektetéséhez szükséges mennyiségeket, ide értve a szigetelési lemezek 
átlapolásait és szintén beleértve a tetőszélek mentén történő rögzítéseket. A szig. lemezek hosszanti fejcsatlakozásainál lévő átfedést 
a számítás nem tartalmazza. 
Ugyancsak nincsenek figyelembe véve a tetőfelületen lévő nyílások és tetőfelépítmények körüli szükséges rögzítések, az építéshelyi- 
és az adott objektum sajátosságaiból adódó ráadások, a csatlakozó- és lezáró szakaszok menti szig. lemezsávok, a felülvilágító 
kupolák, - sávok, - nyílások lábazati felvezetéseihez és a csőáttörések kialakításához szükséges anyagmennyiségek. A sarok- és 
peremrészek méretezése a külső tetőszél alapján történik, az esetlegesen a tetőszéli felhajtásokból adódó lemezszélességek ide 
értendők. Azon hőszigetelő táblák elcsúszásának és felemelkedésének megakadályozása érdekében, amelyek a csapadék elleni 
szigetelési lemezek rögzítése révén nem kerülnek megfelelően lefogásra, ezen minden egyes táblát legalább kettő rögzítő elemmel 
biztosítani szükséges ( az adott hőszigetelési gyártó fektetési irányelvei is figyelembe veendők ). A szigetelési lemezek mindig az 
acéllemez bordákra ill. a fafödém esetén az alátét héjazati faelemek ( pl. deszka ) irányára merőlegesen futnak.
Ezen konkrét objektumra vonatkozó mechanikai rögzítési tervdokumentum az optimalizálás révén az adott felületre vonatkozóan 
kevesebb rögzítési számot eredményezhet, mint amit az adott  országra jellemző műszaki szabályok szükségessé tennének. A 
mechanikai rögzítési számítás elkészült állapotban lévő épületre vonatkozik. Félkész állapotú épületnél a rögzítő elemekben vagy a 
szigetelési lemezekben esetlegesen keletkező károsodásért, amely az építési időszakban, tehát akkor vagy korábban keletkezik  - pl. 
az épület nyitottsága vagy a tetőn történő szakszerűtlen munkavégzés miatt - felelősséget nem vállalunk. 
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   Helyszíni mérnök tanácsadás

Szélterhelés számítások, rögzítési 
tervek készítése

   Sika® által képzett szakkivitelezők

Sika garancia akár 25 év

Sika átvételi dokumentáció

   Kivitelezés közbeni helyszíni ellenörzések

Sika Szolgáltatások a megrendelő biztonságáért



Sika® által gyártott szigetelő lemez 
12 000 órás UV sugárzási vizsgálat után 50 x 
nagyításban:

Egyéb gyártók által gyártott szigetelő lemezek 
12 000 órás UV sugárzási vizsgálat után 50 x 
nagyításban:


