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• 0°-10° TETŐHAJLÁS ESETÉN 
Bitumenes zsindelyfedés (dongaablakok fedésének kivételével) nem 
alkalmazható. 
Az alacsony hajlású tetők lapostetők vízzáró fedésére is alkalmas 
alátétlemezzel és a csatlakozó zsindellyel azonos színű zárólemezzel (Safety-
4) fedhetők a vonatkozó lapostető szigetelési szabályok betartása mellett. 
Íves tetőablakok 10° alatti felületénél a kötelezően beépítendő alátétlemez 
anyaga és rétegszáma az igénybevételektől és a szerkezeti kialakítástól 
függően határozandó meg (NINIVE A-3 UNI), a zsindelyek fektetését és 
rögzítését pedig a 10°-15° tetőhajlásszögre vonatkozók szerint kell készíteni. 
• 10°-15° TETŐHAJLÁS ESETÉN 
Bitumenes lemez alátétet (NINIVE A-3 UNI) kell a bitumenes lemezfedés 
szabályai szerint, 10 cm-es átfedéssel, szegezéssel rögzíteni. 
A zsindely zárófedést szegezés nélkül, láng- vagy hőlégfúvásos hegesztéssel 
kell rögzíteni. (Csak erre alkalmas zsindely esetén alkalmazható megoldás.) 
• 15°-60° TETŐHAJLÁS ESETÉN 
A zsindelyek rögzítése legalább 4 db szeggel történjen. A szegek tengelye a 
bitumenes ragasztósávok fölé essen úgy, hogy a szegezés az előző zsindelysor 
felső élét is rögzítse. 
• 60°-80° TETŐHAJLÁS ESETÉN 
A zsindelyek szélétől 2,5 cm távolságra 1-1 db szeg, valamint a közbenső 
szegezési helyeken duplázott (erősítő) szeg rögzítést kell alkalmazni. A 
kivitelezési hőmérséklettől függetlenül a zsindelyeket a felmelegített ragasztó 
csíkokkal a felületre nyomva kell egymáshoz rögzíteni. 
• 80°-90° TETŐHAJLÁS ESETÉN 
Az előzőeken felül a zsindelyelemek felső sarkában a szélektől 2,5 cm 
távolságra 1-1 db kiegészítő szeg rögzítést kell alkalmazni. A kivitelezési 
hőmérséklettől függetlenül a zsindelyeket a felmelegített ragasztó csíkokkal a 
felületre nyomva kell egymáshoz rögzíteni. Szükség esetén gyorskötő, hőre 
lágyuló műanyag pillanatragasztóval is rögzítendők a zsindelytagozatok. 
• CSOMÓPONTI RÉSZLETKÉPZÉSEKNÉL 
A más anyagú (fém, műanyag kiegészítő szerkezetekhez való csatlakozásnál, 
illetve a hajlított elemek helyzetbiztosításánál a rendszerhez tartozó 
hidegragasztót kell alkalmazni. 
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• ERESZSZEGÉLY 
Az ideiglenes jellegű építmények kivételével a választott vízelvezetés 
módjától függetlenül minden esetben szabványos ereszszegélyt kell képezni. 
A csatornatartó vasakat be kell süllyeszteni. 
Anyaga horganylemez, horganyzott acéllemez, alumíniumlemez, rézlemez 
vagy tüzihorganyzott és gyárilag rugalmas festékkel ellátott acéllemez. 
A szegélyt az anyagától függő dilatációs szakaszolást és rögzítési előírásokat 
betartva kell elhelyezni, a tetősíkban fekvő szélessége maximum 15 cm lehet. 
• ALÁTÉTLEMEZ 
A tetőmélység és a felület meredeksége által meghatározott esetben 
szükséges, javasolt anyaga NINIVE A-3 UNI bitumenes lemez. Alkalmazása 
esetén az ereszszegély felrakása után kell elhelyezni. 
• KEZDŐSOR 
"A" variáció: VÁGOTT ZSINDELYSOR 
Anyaga szabott zsindelyelem (a bemetszések felső végpontjai által alkotott 
vonal mentén levágva). 
Elhelyezése a normál fedéssel megegyező zsindely helyzetben, az 
ereszszegély élétől max. 1 cm távolságot tartva, a szegélyre legalább 10 cm 
átfedéssel, szaggatott vonalú kétsoros bitumenes hidegragasztással rögzítve, a 
szegély felett él mentén 4 db szeggel az aljzathoz erősítve. 
"B" variáció: FORDÍTOTT ÁLLÁSÚ ZSINDELYSOR 
Anyaga normál zsindelyelem. 
Elhelyezése a bemetszésekkel felfelé fordítva történik, az ereszszegély élétől 
max. 1 cm távolságot tartva, a szegélyre legalább 10 cm átfedéssel, szaggatott 
vonalú kétsoros bitumenes hidegragasztással rögzítve, a szegély felett 
elemenként 4 db szeggel. 
• SZABÁLYOS RAKÁSÚ SOROK 
Az első sor alsó éle egybeesik a kezdősor alsó élével. Rögzítése az "A" 
variáció esetén a rögzítési előírások szerint történik, a "B" variáció esetén az 
első zsindelysor alsó sávját szaggatott vonalú kétsoros bitumenes 
hidegragasztó kiegészítő rögzítéssel kell ellátni. 
A további sorok rögzítése mindkét variációnál azonosan, az általános rögzítési 
előírásoknak megfelelően alakítandó ki. 
10 cm-nél keskenyebb elem nem alkalmazható. Minden elemet legalább 2 db 
szeggel kell rögzíteni. 
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Az orom kialakításának megtervezésekor figyelembe kell venni az alacsony 
oromszegélyen esetlegesen átbukó csapadékvíz épületre való hatását. 
Ha az orom nem párhuzamos a tetőfelület esésvonalával és az oromszegély a 
lefolyó vizet „tereli”, attikacsatorna jellegű megoldást kell választani. Ilyen 
esetben javasolt konzultációt kérni. 
• ÉKFA (5/15 cm-es fenyőfa pallóból) 
Az orom kívánt vonalában egyenesre levágott deszka aljzat éléhez illetve, 15 
cm-enként ferde szegezéssel vagy csavarozással kell rögzíteni az 5 cm magas, 
15 cm széles, ék alakúra vágott, az élén tompaszögűre gyalult (lekerekítési 
sugár 2,0 cm) fenyőfa pallót. 
• FÉM VÍZORR 
Anyaga horganylemez, alumíniumlemez, rézlemez vagy tüzihorganyzott és 
gyárilag rugalmas festékkel ellátott acéllemez. Az elemek 1 vagy 2 m 
hosszúak. 5 cm átfedéssel, 10 cm-enként az aljzathoz rögzítve kell elhelyezni. 
• ALÁTÉTLEMEZ (NINIVE A-3 UNI bitumenes lemez) 
Amennyiben alkalmazásra kerül, akkor az ékfára felvezetve, annak felső éle 
mentén levágva és 10cm-enként szegezéssel rögzítve építendő be. 
• ZSINDELYFEDÉS LEZÁRÁSA 
A zsindelyeket az ékfára fel kell vezetni, és felső élének vonalában a túlnyúló 
zsindelyrészeket le kell vágni. Az ékfa szélétől 5 cm-re a zsindelyeket 
szegezéssel kell rögzíteni. 
• OROMSZEGÉS ZSINDELYANYAGBÓL 
Az oromszegésre alkalmas lemezeket normál zsindelyből, helyszíni szabással 
lehet kialakítani, úgy, hogy azt a bemetszések felső pontjából kiindulva, 
trapéz alakban levágva, négy részre kell szétválasztani. 
A szabott elemeket lánggal vagy hőlégfúvóval melegítve, hossztengelyük 
vonalában kb. 120°-ra meg kell hajlítani. 
Ezután a zsindelyfedés sorkiosztásával megegyező átfedésekkel rakott 
elemeket az orom hosszában, az ékfa tetején és oldalán szegezéssel rögzíteni 
kell. 
A függőleges oromfelületen célszerű a szegő zsindelyelemek tapadását 
lánggal hőlégfúvós melegítéssel vagy bitumenes hidegragasztó, illetve 
gyorsragasztó alkalmazásával elősegíteni. 
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Ha az orom nem párhuzamos a tetőfelület esésvonalával és az oromszegély a 
lefolyó vizet „tereli”, attikacsatorna jellegű megoldást kell választani. Ilyen 
esetben javasolt konzunltációt kérni. 

„A” variáció 
kialakítása az értelemszerű módosítások figyelembevételével megegyezik a 
fémlemez szegélyes, oromdeszka nélküli kialakítással. 

„B” variáció 
• OROMDESZKA 
Igény szerinti mérettel kialakítva, úgy, hogy felső éle 15 cm-rel kerüljön a tető 
síkja fölé. Az oromdeszka vastagságát a fémlemez szegélyhez alkalmazott 
rögzítési módot is figyelembe véve kell megválasztani. 
• ÉKLÉC (24 mm-es gyalult fenyődeszka) 
Az oromdeszka és a tetősík közötti 45°-os átmeneti sík biztosítására, 
szegezéssel rögzítve, 10 cm befogó hosszúsággal. 
• ALÁTÉTLEMEZ (NINIVE A-3 UNI bitumenes lemez) 
Amennyiben alkalmazásra kerül, az éklécre és az oromdeszka belső oldalára 
felvezetve, az oromdeszka felső éle mentén levágva és 10 cm-enként 
szegezéssel rögzítve kell elhelyezni. 
• ZSINDELYFEDÉS KIALAKÍTÁSA 
Az oromszegélyhez eső zsindelyek meghajlítva, az éklécre és az oromdeszka 
belső felületére felvezetve és ott szegezéssel rögzítve. A zsindelyeknek az 
oromdeszka fölé nyúló részét le kell vágni. 
• FÉMLEMEZ SZEGÉLY 
Anyaga horganylemez, alumíniumlemez, rézlemez vagy tüzihorganyzott és 
gyárilag rugalmas festékkel ellátott acéllemez. 
A választott fémanyagtól függően, vízzáró és hőmozgást lehetővé tévő módon 
kell a szegélyt kialakítani és rögzíteni. 
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Az átvezetett zsindelysoros vápa csak azonos hajlásszögű tetősíkok által 
közrezárt vápánál alkalmazható! 
• VÁPA ALÁTÉTLEMEZ 
minden esetben szükséges, ha a vápa lejtése kisebb, mint 20° (a csatlakozó 
tetősíkok dőlésszöge <28°), vagy ha a vápa hossza nagyobb, mint 8 m. 
Anyaga NINIVE A-3 UNI bitumenes lemez, a vápa vonalában fektetve. A 
lemezek rögzítése mechanikusan, a szélek mentén közvetlenül az aljzathoz 
való szegezéssel, toldása 10 cm átfedéssel történik. 
• ZSINDELYFEDÉS KIALAKÍTÁSA 
Az összefutó felületekről érkező zsindelysorok felváltva kerülnek egymással 
takarásba. (Az azonos magasságban lévő sorok közül az azonos felületről 
érkezők mindig alul, vagy mindig felül vannak a másik oldalihoz képest. Az 
átfűzés irányát egy vápán belül megváltoztatni nem szabad.) 
Az elemeket a középső 30 cm-es szegmentes sávban nem szabad rögzíteni, az 
öntapadó sávok a napsugárzás hatására tapadnak le. A tökéletes vízzárás 
érdekében bitumenes hidegragasztót kell alkalmazni.  
A vápa élétől mérve 30-30 cm-nél jobban túlnyúló elemeket, avval 
párhuzamosan le kell vágni. 
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A bitumenes vápaszalagos vápa képzése az eltérő hajlásszögű tetősíkok 
találkozásánál kialakult vápa fedéséhez ajánlott, de az azonos dőlésszögű 
csatlakozásnál is alkalmazható. 
• VÁPA ALÁTÉTLEMEZ 
Minden esetben szükséges NINIVE A-3 UNI bitumenes lemez 
alkalmazása, a vápa vonalában fektetve. A lemez rögzítése mechanikusan, 
a szélek mentén közvetlenül az aljzathoz való szegezéssel, toldása 10 cm 
átfedéssel történik. 
• VÁPASZALAG 
Safety-4, nem szövött poliészter hordozó rétegű bitumenes zárólemez, 
min. 45 cm szélességben, a vápa irányában fektetve. A lemezt 20°-nál 
alacsonyabb vápalejtés esetén szegezés nélkül, láng- vagy forró levegős 
hegesztéssel kell elkészíteni, de esztétikai szempontok miatt lehetőleg a 
toldást kerülni kell. 20°-nál nagyobb vápalejtés esetén a szegmentes 30 
cm-es sávon kívül szegezéssel is rögzíteni kell a vápaszalagot. 
• ZSINDELYFEDÉS KIALAKÍTÁSA 
Az összefutó felületekről érkező zsindelyelemek toldás nélkül fussanak rá 
a vápaszalagra, azaz a vápánál lévő utolsó elem legalább két alapelem 
széles legyen. Az elemeket a vápaéllel párhuzamosan, attól 3 cm-re, de 
legfeljebb 6 cm-re kell levágni. A tökéletes vízelvezetés érdekében a 
sorok irányára merőlegesen a szabott zsindelyek felső sarkát kb. 60°-os 
szögben, 5 cm hosszan le kell vágni. 
A zsindelyek rögzítése a szegezés mellett, a közbenső szegmentes sáv 
biztosításával, láng- vagy hőfúvásos hegesztéssel vagy bitumenes 
hidegragasztóval történjék. 
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• ALKALMAZÁSI KÖRE 
Élgerinceknél, felépítménytetők rövid gerinceinél, illetve olyan helyeken, ahol 
a tető átszellőztetését a gerinctől függetlenül, pl. szellőzőelemekkel vagy az 
oromfalon keresztül oldják meg. 
• UTOLSÓ SOR 
Gerinc esetében a legfelső, a gerincélen túlnyúló kétoldali zsindelysort az él 
vonalában le kell vágni. 
Élgerinc képzésekor a ferde élen túlfuttatott zsindelysorokat az él vonalában 
kell levágni.  
• GERINCELEMEK 
Helyszíni szabással, a normál zsindelyelem trapéz alakú lemetszésével történő 
negyedeléssel kell kialakítani. Az így kapott gerincelemeket hossztengelyük 
vonalában 15°C feletti munkavégzés esetén fokozatos hajlítgatásokkal kell az 
alakítást elvégezni. 
Az élgerincek fedését alulról felfelé, a gerincekét az uralkodó széliránnyal 
ellentétesen haladva kell elvégezni. 
A zsindelyfedés sorkiosztásával megegyező átfedéssel rakott elemeket, a 
ragasztópontok vonalában és az oldalélektől 25-25 mm távolságban 2-2 db 
szeggel kell rögzíteni. A kezdő és záró elemek rögzítéséhez a szegezésen 
kívül bitumenes hidegragasztót is használni kell. 
• RÉTEGELT ZSINDELYEK  
Ezek a típusok (nagy merevségük miatt) csak enyhe törésű tompaszögű élek 
lefedésére alkalmasak. Általában azonos színű, egyrétegű, téglány elemekkel 
történik az éllezárás. 
• HÓDFARKÚ ZSINDELYEK 
Ezeknél a típusoknál az éllefedés kétpikkelyes elemekkel történik. A 
bemetszés miatt sűrített sortávolság szükséges, ami többlet anyagfelhasználást 
jelent. Az élek kialakítása történhet azonos gyátójú, tipusú és színű, téglány 
elemekkel is. 
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• ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
Beépítetlen tetőtér esetén 100 m2 tetőfelületenként 5 db szellőző beépítése 
szükséges. Beépített tetőtérnél az átszellőztető levegőréteg minimális 
vastagságát, valamint a be- és kilépő levegő minimális mennyiségét a 24. 
oldal táblázatának megfelelően kell biztosítani. 
Tetőtérbeépítés esetén, ha a megfelelő puffertér nem biztosított, minden 
szarufaközt ki kell szellőztetni. A szellőztetés minden paraméterét méretezni 
kell. 
A beépítésnél ügyelni kell arra, hogy a szellőző szabad keresztmetszete alatt a 
már kész fedést, az esetlegesen alkalmazott alátétlemezt és az aljzatot ki kell 
vágni. Más segédanyag beépítésére az elemen kívül nincs szükség. 
• MŰANYAG PONTSZELLŐZŐ 
Csak 30°-nál meredekebb hajlásszögű tetők esetén alkalmazható. A viharnak 
kitett helyeken csak 40° felett javasolt. 
A szellőző keresztmetszet 153 cm2 
Beépítése: a szellőzőt a hozzá tartozó zsindelysor segítségével helyezzük el. A 
szellőző keresztmetszet kijelölése után azt teljesen kivágjuk (zsindelyt, 
alátétlemezt, deszkaajzatot) és a szellőző elemet 5 db szeggel az aljzathoz 
rögzítjük. A ráfedő zsindelyt a szellőzőtalpra három oldalról, és a fedélre 
felhordott hideg bitumenes ragasztóba ágyazzuk. Európai gyártójú téglány 
zsindelytípus esetén a beépítés akkor megfelelő, ha a szellőzőre felvezetett 
zsindely és a szellőzőfedél egy vonalban ér véget. A vízelvezető csatornát 
eltömíteni tilos! 
• SPECIÁLIS PONTSZELLŐZŐ 
Hógáttal ellátott, vagy a tető síkjából kiemelkedő pontszellőzőt alkalmazása 
30° tetőhajlásszög alatt kötelező, az erős hóterhelésű területeken ajánlott. 
Beépítésük a műanyag pontszellőzőével azonos. 
• GERINCSZELLŐZŐ 
Hosszú gerincek és tetőtérbeépítés esetén a hógáttal és rovarhálóval ellátott 
gerincszellőző biztosítja a legmegfelelőbb szellőzés. 
Beépítésekor a deszka aljzatot a gerictől 5-5 cm-re be kell fejezni, s a fedésnél 
a felső sor ragasztósáv nélküli zsindelylappal záródjon. A gerincszellőző 
tetejét a szellőztetés nélküli gerinccel azonos módon kell szabott 
gerincelemekkel befedni. 
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A kémény körüli fedés kialakításánál a kémény eresszel párhuzamos mérete 
és a kémény fölötti vízgyűjtő terület nagyságától függően kell a vízelvezetést 
megtervezni. Közepes vízterhelés esetén a kémény esésvonali oldalán 
állókorcos vízterelősávot kell kialakítani. Nagy vízterhelés esetén "disznóhát" 
vízterelő beépítése javasolt. 
• ALÁTÉTLEMEZ 
A tetőmélység és a felület meredeksége által meghatározott esetben 
szükséges, ajánlott anyaga NINIVE A-3 UNI bitumenes lemez. Alkalmazása 
esetén a fémlemez szegély és az alátétlemez csatlakoztatása az általános 
bitumenes fedés szabályai szerint történjen. 
• FÉMLEMEZ SZEGÉLY 
Anyaga horganylemez, alumíniumlemez, rézlemez, műanyag vagy 
tüzihorganyzott és gyárilag rugalmas festékkel ellátott acéllemez. 
A palafedésnél használatos méretekkel készült szegélyek alkalmasak, a két 
esésvonalban futó elemen a vízterelők általános esetben elhagyhatók. 
Az aláfutó fedés elkészültéig rögzítés nélkül, lazán felhelyezve, elkészülte 
után a kéményhez, ill. rögzítőnyelvekkel legalább 25 cm-enként az aljzathoz 
rögzítve kell beépíteni. 
• ZSINDELYFEDÉS KIALAKÍTÁSA 
A kémény magasságáig elkészített fedésre kell a kéményszegélyt elhelyezni, 
és a végleges állapotában rögzíteni. A zsindelyek ragasztópontjai ne 
jelenjenek meg a felületen. 
A további zsindelysorok a fémlemezre ráfuttatva, bitumenes hidegragasztó 
sávba helyezve, a függőleges lemezszegélytől illetve a vízvetőtől 25 mm-re 
elmaradva alakítandók ki. 
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• ALÁTÉTLEMEZ 
A tetőmélység és felület meredeksége által meghatározott esetben szükséges, 
javasolt anyaga NINIVE A-3 UNI bitumenes lemez, mechanikailag rögzítve. 
• ZSINDELYFEDÉS KIALAKÍTÁSA 
A kitűzési hálót az ereszvonalon a választott zsindelytípus tagozat méretének 
megfelelő szakaszolás, illetve ennek felezési pontjai, a kúp csúcsa, és a 
sorosztások adják. 
Helyszíni szabással, a normál zsindelyelem trapéz alakú lemetszésével 
kialakíthatók a megfelelő fedési elemek, melyek soronként változó méretűek. 
A ferde lemetszés szögét (α) a kúp nyílásszöge határozza meg. 
Az elemek rögzítése a szélektől 25 mm-re, 1-1 db szeggel történik. 
Lehetőség van a 100 mm-nél kisebb elemek használati határánál, vagy 10 
soronként a duplázott elemnagyságra való váltásra (mint azt az ábra mutatja). 
Ebben az esetben az elemek levágási szöge, és a fedés megjelenési hatása 
változik. 
• LEZÁRÁS 
A kúp nyílásszögének megfelelő, legalább 10 cm alkotójú, forrasztással vagy 
korcolással zárttá tett, bitumenes hidegragasztóba ágyazott és mechanikusan 
is rögzített fém lezáró sapkával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


