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TELJES FELÜLETÛ LEJTÉSKÉPZÉS
VÍZSZINTES FÖDÉMSZERKEZET ESETÉN
Egyre gyakrabban elõforduló tervezési feladat, hogy a szerkezeti lejtéssel nem rendelkezõ tetõszerkezet
teljes felületû lejtését kell megoldani kõzetgyapot lejtésképzõ elemek segítségével.
A kõzetgyapot lejtésképzés elõnyei:
a lejtésképzés hõszigetelõ anyaga részt vesz a szerkezet hõszigetelésében
a tetõ lejtésképzése a mellékelt fektetési terv alapján rövid idõ alatt kivitelezhetõ
a lejtésképzés tömege minimális többletterhet jelent a szerkezetnek
az elemek kézi fûrésszel könnyen vághatóak
a jól megtervezett és kivitelezett lejtésképzésnek köszönhetõen elkerülhetõk a káros vízmegállásból eredõ
problémák (eltérõ hõfeszültség a szigetelésben, szennyezõdés felhalmozódása, növényzet
megtelepedése)
A teljes felületû lejtésképzés elvi megoldásai:
1, Szabályosan, sorban elhelyezkedõ lefolyók esetén készíthetünk a szerkezeten egy irányba lejtõ
ékelemekbõl alaplejtést a lefolyók vonalára, ami egy vonal menti vápát biztosít. A lefolyóközöket két
irányba lejtõ, úgynevezett pontra lejtõ elemsorral töltjük fel, ami megakadályozza a vonal menti vápában
a – pl. szerkezeti lehajlásból – eredõ káros vízmegállást.

a rendszer elõnye, hogy – fõleg egész, páros méterre lévõ lefolyók esetén –
gyorsan, hulladékmentesen beépíthetõ
hátránya, hogy többféle típusú - vonalra és pontra lejtõ - és méretû elem legyártása és beépítése
szükséges
2, Vannak helyzetek, amikor a lejtésképzést a teljes felületen egy irányba lejtõ ékelemekbõl célszerû
kialakítani. Ilyen esetben a kialakítandó vápát a helyszínen kell összevágni a kikonszignált ékelemekbõl.
A lejtésképzés jellemzõen két vagy három vágott elembõl és a kilépcsõzést szolgáló alátétlemezbõl
épül fel.

a rendszer elõnye, hogy a lejtésképzés viszonylag kevés vágott elembõl épül fel
hátránya, hogy a vápákat ékelemekbõl kell kialakítani, ami minden esetben helyszíni vágással jár

Ha tervezõként, kivitelezõként, forgalmazóként regisztrálni szeretne adatbázisunkban,
látogassa meg honlapunkat a www.knaufinsulationszigeteles.hu cím alatt!
Tisztelt címzett! E-mail elérhetõsége nyílt adatbázisból, szakmai találkozó alkalmával, vagy partneri
viszonyunk okán került levelezési rendszerünkbe. Amennyiben a jövõben nem kívánja a Knauf
Insulation szakmai hírleveleit e-mail címén fogadni, kérjük jelezze leiratkozási szándékát az
info.hu@knaufinsulation.com címen, és kérésének haladéktalanul eleget teszünk.
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