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A tetőépítés GAZDASÁGOS cserepe
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Érvényes: 2017. augusztus 1-től. Ezzel a korábbi 2013. június 1-től érvényes Alkalmazási útmutató hatályát veszti.

Megjegyzés: A katalógusban bemutatott termékek színei a nyomdatechnikai okok miatt a valóságostól esetleg eltérhetnek.
A gyártó a műszaki változás jogát fenntartja. A nyomdai hibákból eredő károkért felelősséget nem vállalunk.
A közreadott információk, csomóponti rajzok stb. nem helyettesítik a kivitelezési munkák szakszerű felügyeletét, és nem 
mentesítenek a tervező és a kivitelező konkrét épületre vonatkozó felelőssége alól.
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A Renova Plus termékvonal elemei

A Renova Plus termékvonal elemei nagy végszilárdságú, anyagában színezett betonból készülnek, felületi védőréteggel 
ellátva. A következőkben a termékvonalakhoz tartozó elemeket mutatjuk be. Az aktuális szín és termékkínálatról a minden-
kor érvényes termékismertetőből tájékozódhat.

Tető-
hajlásszög

 Legkisebb
átfedés

Legnagyobb
léctávolság

Ajánlott
ereszléctávolság

Ajánlott gerincléc-
távolság

Cserépszükséglet
(db/m2)

Tömeg
(kg/tető m2)

16–22° 10 cm 32 cm 33 cm 5,0 cm 10,42 46,89

22–30° 9 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,10 45,45

30° felett 8 cm 34 cm 33 cm 4,0 cm 9,80 44,10

Általános tudnivalók:
Tetőlécméret:  min. 30/50 mm
Fedési hossz, tetőléctávolság: max. 340 mm (hajlásszögtől függően)
Átfedés oldalirányban:  30 mm
Átfedés egymás felett:  min. 80 mm (hajlásszögtől függően)
Rögzítés:   lásd a Cseréprögzítések c. fejezetrész alatt

Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátéthéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat az Alátétfedés, alátétszigetelés tervezése című fejezet tar-
talmazza. 

Alapcserép: a fedés alapeleme, a tetőfelületek több mint 95%-ára kerül

Befoglaló méret: 330 x 420 mm
Fedési szélesség: 300 mm
Tömeg:  4,50 kg/db

Félcserép: a vápánál, élgerincnél, ferde oromnál felhasználható elem. Alkalmazásával elkerülhető az egészen apró mé-
retűre vágott cserépdarabok bizonytalan beépítése. Olyan geometriai adottságok esetén is alkalmazható, amikor egész 
cserépből nem rakható ki a fedési szélesség.

Méret:  180 x 420 mm
Fedési szélesség: 150 mm
Anyagszükséglet: igény szerint
Tömeg:  2,50 kg/db

Szellőzőcserép: az átszellőztetett tetőszerkezetekben a levegő kivezetésére szolgál. A gerinc alatti 2., illetve az eresz 
feletti 3. sorban ajánlott az elhelyezésük. Így a fedés alatt a levegő könnyen tud mozogni, és nem veszélyezteti a tetőszer-
kezet határain a cserepek mozdulatlanságát. Nagy tetőfelület esetén akár két sorban, eltolt helyzetben is beépíthető a 
szellőző. Minden egyes szarufaköz  szellőzéséről gondoskodni kell, így az élgerinc mentén is szükségessé válhat a szellőző-
cserepek elhelyezése. A nyílás előtt lévő háló a levegő szabad áramlását nem gátolja, viszont megakadályozza a bogarak, 
madarak bejutását a fedés mögé.

Méret:  330 x 420 mm
Fedési szélesség: 300 mm
Anyagszükséglet: 1,5 db/10 m2 sík tetőalak esetén
   (450 cm2=10 db/100 m2), 
  illetve szarufaközönként min. 1 db
Szellőzőfelület: ~30 cm2

Tömeg:  6,00 kg/db
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A Renova Plus termékvonal elemei

Szegélycserép: az oromszegélyek egységes és szakszerű kivitelezéséhez gyártott elem. A rögzítését minden eset-
ben korrózió- és viharállóan kell megvalósítani. A szegélydeszkától megfelelő távolságot kell hagyni, a mozgások és 
hőtágulások miatt. A Renova Plus cserép esetén a balos és jobbos elemek befoglaló méretüket tekintve egyenlőek.

Méret:  350 x 420 mm
Fedési szélesség: 320/350 mm
Fedési hossz: 305 - 340 mm
Anyagszükséglet: 2,9 - 3,3 darab/folyóméter
Tömeg:  7,50 kg/db
Alkalmazhatóság: 30,5 - 34 cm léctávolság esetén

Félnyeregtető cserép: félnyeregtetők lezárására szolgáló elem, rögzítését minden esetben korrózió- és viharállóan 
kell megvalósítani.

Méret:  330 x 420 mm
Fedési szélesség: 300 mm
Anyagszükséglet: 3,3 darab/folyóméter
Tömeg:  5,50 kg/db

Félnyeregtető szegélycserép: félnyeregtetők derékszögű sarkainak lezárására szolgál, rögzítését minden esetben 
korrózió- és viharállóan kell megvalósítani. Renova Plus cserép esetén a balos és jobbos elemek befoglaló méretüket te-
kintve megegyeznek.

Méret:  350 x 420 mm
Fedési szélesség: 320/350 mm
Tömeg:  9,50 kg/db

jobbos

jobbos

balos

balos
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A taréj- és élgerincképzés elemei

Kúpcserép: a taréj- és élgerincek fedőeleme. Tekintettel hazánk időjárási viszonyaira, a cserepek elhelyezésénél az ural-
kodó szélirányt figyelembe kell venni és minden elemet rögzíteni kell. Lehetőség szerint a szél ne kaphasson a kúpcserép 
alá, valamint a bekerülő csapadék mennyisége minimális legyen. A korrózióálló csavarozással a gerincléchez rögzített 
elem viharálló. A korábban szokásos habarcsolás/kikenés nem ajánlott eljárás. A gerincléc rögzítéséhez a gyártó által 
forgalmazott gerincléctartót használjuk. 

Méret:  250/230 x 420 mm
Fedési hossz: 370 mm (5 cm-es átfedéssel)
Anyagszükséglet: 2,7 db/m (5 cm-es átfedéssel)
Átfedés:  min. 5 cm
Rögzítés:  a rendszerhez tartozó 
  kúpcseréprögzítő elemmel
Tömeg:  4,70 kg/db

Kezdő kúpcserép: az élgerinc megfelelő lezárására alkalmas, beépítésével nincs szükség fém kúpcseréplezáró elemre. 
Kiemelten fontos a viharálló rögzítése, ellenkező esetben erős széllökéseknél elmozdulhat helyéről. A taréjgerinc végén 
nem javasolt az alkalmazása. Helyette a kúpcseréplezáró elemet használjuk, melyet a gerinc mindkét végére a kúpcserép 
helyzetétől függetlenül  be lehet építeni.

Méret:  240/225 x 370 mm
Fedési szélesség: 230 mm
Fedési hossz: 320 mm (5 cm-es átfedéssel)
Anyagszükséglet: 1 db/élgerinc
Átfedés:  min. 5 cm
Rögzítés:  a rendszerhez tartozó rögzítőszeggel
Tömeg:  3,20 kg/db

3-as elosztó kúpcserép: kontyolt tetőknél a taréjgerinc, valamint a két élgerinc csatlakozásának lezárására alkalmas 
elem. A taréjgerinc és a csatlakozó élgerinc egymással bezárt szöge vízszintes vetületben 135°. Az elem az ettől eltérő 
szögeknél is használható, ha a megfelelő átfedés biztosított.

Méret:  320 x 360 mm
Anyagszükséglet: 1 db/kontycsúcs
Átfedés:  min. 5 cm, minden irányban
Rögzítés:  a rendszerhez tartozó rögzítőszeggel
Tömeg:  6,00 kg/db

4-es elosztó kúpcserép: A kontyolt tetőknél az egy pontba összefutó négy élgerinc csatlakozására szolgáló elem. A 
négy csatlakozó élgerinc egymással bezárt szöge vízszintes vetületben 90°.

Méret:  508 x 508 mm
Anyagszükséglet: 1 db/kontycsúcs
Átfedés:  min. 5 cm, minden irányban
Rögzítés:  a rendszerhez tartozó rögzítőszeggel
Tömeg:  12,00 kg/db
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A tetőrendszerhez tartozó kiegészítő elemek
A RENOVA Plus cserepekből készült fedésekhez tartozó kiegészítő elemek beépítése egyrészt az épületszerkezettani kö-
vetelmények teljesítése miatt szükséges, másrészt a biztonságot, komfortosságot, tartósságot biztosítják. A kiegészítők 
anyaga a legtöbb esetben nem beton, hanem speciális műanyag, alumínium, illetve horganyzott acél. A kísérletek ered-
ményeképpen csak olyan elemek kerülnek forgalomba, amelyek élettartama közel azonos a betoncserép élettartamával. 
Kérjük a megrendelés időpontjában aktuális termék- és színválasztékról érdeklődjön a kereskedőknél vagy a gyártónál.

Kúpalátét: A taréj- és élgerinc fedőeleme, a tetőfedésben alkalmazott elem. UV-álló lakkal bevont, alumíniumból készült 
szalag. A felület két széle hullámosított a tetőcserép profilgeometriájának kiegyenlítéséhez, a széleken mindkét oldalon ön-
tapadó butilcsíkkal. Hosszirányban bordákkal ellátott a taréjmetszet töréseinek megfelelően. Felületén perforált, a héjazat 
mögötti átszellőzés biztosítására. A perforáció peremezett a csapóeső és porhó beszivárgásának megakadályozására. 
Kizárólag száraz, portól, zsírtól, olajtól mentes cserépfelületre lehet ragasztani, a ragasztás általános szabályainak figye-
lembevételével.

Szélesség:   280 mm
Hossz:   5 m
Anyagszükséglet:  1 tekercs/5 gerincfolyóméter 
Szellőző-keresztmetszet: ~60 cm2/folyóméter
Rögzítés:   gerincléchez tűzőkapoccsal illetve csavarozással,
   cseréphez öntapadó butilcsíkkal
Tömeg:   0,7 kg/tekercs

Kúpcseréprögzítő elem: a kúpcserép geometriájához igazodó profilú alumínium elemmel a kúpcserép biztonságosan rögzít-
hető. Beépítésével a gerinc a szél szívó hatásának ellenáll, ezért minden kúpcserepet ezzel az elemmel rögzítsünk!

Anyagszükséglet:  1 db/kúpcserép
Anyaga:   alumínium
Rögzítés:   csavarozással két ponton a gerincléchez,
   egy ponton a kúpcserépnél
Tömeg:   0,01 kg/db

Kúpcseréplezáró elem: a kezdő kúpcserép helyettesítésére szolgáló elem a taréjgerinc végein. Esztétikailag zárttá teszi a 
gerincet, a szellőzés a perforált felület miatt mégis biztosított. 

Befoglaló méret:  220 x 190 mm
Anyagszükséglet:  1 db/taréjgerinc-végződés
Anyaga:   szinterezett alumínium
Rögzítés:   egy ponton, szegezéssel vagy csavarozással
Tömege:   0,05 kg/db

Rögzítőcsavar: 
Anyagszükséglet:  1 db/kezdő élgerinccserép v. elosztó kúpcserép
Felületvédelem:  tűzihorganyzott, színezett

Lezárófésű: az eresz vonalába kell beépíteni, amennyiben kettőzött tetőlécre fekszik fel a legalsó cserép. A fésűk követik a 
cserép alsó felületének vonalát, beengedik az átszellőző levegőt, a madarak, nagyobb bogarak azonban nem tudnak bejutni a 
fedés alá. Anyaga rugalmas műanyag, rögzítése szegezéssel, csavarozással történhet, kb. 20 cm-es tengelytávokkal. 

Méret:   85 x 1000 mm
Fésűhossz:   55 mm
Anyagszükséglet:  1 db/ereszfolyóméter
Anyaga:   PP
Teljes szellőző-keresztmetszet: max. 325 cm2, cserépprofiltól függően
Rögzítés:   tetőléchez szegezéssel, méterenként öt ponton
Tömeg:   0,08 kg/fmz
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Szellőzőszalag: az átszellőztetett légrés eresz oldali lezárását biztosító elem, amely a levegőt beengedi, a madarak, nagyobb 
bogarak azonban nem tudnak bejutni a fedés alá. Hullámos cserepeknél a lezárófésűvel együtt alkalmazzuk. Anyaga rugalmas 
műanyag, rögzítése szegezéssel történhet, a jó felfekvés érdekében kb. 20 cm-enként. 

Méret:   100 x 5000 mm
Anyagszükséglet:  1 tekercs/5 folyóméter
Anyaga:   PP
Teljes szellőző-keresztmetszet: ~475 cm2/fm (teljes magasságában)
Rögzítés:   szegezéssel a nyílás két oldalán, kb. 20 cm-enként
Tömeg:   0,5 kg/tekercs

Vápaelem (acél): a negatív élek, hajlatok biztonságos lezárását teszi lehetővé. A fedéshez színben igazodó, esztétikus csa-
padékzárás alakítható ki.

Méret:   500 × 2000 mm
Anyaga:   0,55 mm vastag acéllemez
Anyagszükséglet:  kb. 1 db/1,8 vápafolyóméter
Átfedés:   20 cm
Rögzítés:   rögzítőfülekkel, 40 cm-enként
Tömeg:   4,35 kg/db

Vápaszegély: a cserép és vápa közötti hézag megszüntetése miatt építjük be. Így nem jut be a fedés mögé káros mennyi-
ségben a vápában lefolyó csapadék, valamint a porhó. A cellás, szivacsos anyagszerkezete révén kevés vizet vesz fel, könnyen 
kiszárad.

Hossz:   1000 mm
Magasság:   30 mm, illetve 60 mm
Szélesség:   0–30 mm
Anyaga:   poliuretán hab
Anyagszükséglet:  2 db/vápafolyóméter (kétoldali elhelyezés)
Rögzítés:   öntapadó felülettel a vápaelemhez
Tömeg:   0,03 kg/m

Műanyag (átvezető) alapcserép: Antennakivezető-adapter, illetve csatornaszellőző-adapter fogadására és rögzítésére 
alkalmas – kemény PVC anyagú – cserép. Rögzítése a cserépléchez hajlított dróthuzallal történhet. A kapcsok helyét az adap-
tereken kell kifúrni. 

Méret:   330 x 420 mm 
Átvezethető átmérő:  100 mm
Fedési szélesség:  300 mm
Anyaga:   speciális PVC (UV-álló)
Anyagszükséglet:  átvezetésenként 1 db

Antennakivezető-adapter: Az átvezető műanyag alapcseréphez illeszkedő, elsősorban kör keresztmetszetű antennatar-
tó, vagy elektromos tartóoszlop fedésen történő átvezetésére használhatjuk, 20–50° közötti tetőhajlásnál. A kivezetésnél a 
megfelelő keresztmetszetben el kell vágni a csonkot. A hézagot rugalmas tömítőanyaggal töltsük ki, hogy a csapadék ne tudjon 
bejutni. Anyaga kemény PVC, rögzítése a cserépléchez hajlítot korrózióálló dróthuzallal történhet. A kapcsok helyét az antenna-
kivezető-elemen kell kifúrni. A kivezetőt az alapcseréphez egy pattintással tudjuk rögzíteni. 

Anyaga:   speciális PVC (UV-álló)
Anyagszükséglet:  antenna-kivezetésenként 1 db
Átvezethetó csőátmérő: Ø 22 - 77 mm
Tömeg:   0,3 kg/db
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Csatornaszellőző-adapter: Az átvezető műanyag alapcseréphez illeszkedő, a szennyvíz-ejtőcsövek szellőzőinek levegőz-
tetésére szolgáló elem, melyet 20–50° közötti tetőhajlásnál használhatunk. A csövet letakaró sapka meggátolja a csapadék 
bejutását, a cső végén található rács pedig a madarak, rovarok beköltözését akadályozza meg. Anyaga kemény PVC, rögzítése a 
cserépléchez hajlított korrózióálló dróthuzallal történhet. A kapcsok helyét a szellőzőelemen kell kifúrni. 

Anyaga:   speciális PVC (UV-álló)
Anyagszükséglet:  csatornaszellőzőnként 1 db
Átmérő:   DN 100
Tömeg:   1,2 kg/db

Gégecső: A csatornaszellőző-adapter és az ejtővezeték csatlakoztatására szolgáló elem. A beköthető csőátmérő Ø 110 mm, 
illetve Ø 75 mm.

Anyaga:   PVC
Anyagszükséglet:  átvezetésenként 1 db
Rögzítés:   bilinccsel
Beköthető csőátmérő:  Ø 110 mm, illetve Ø 75 mm

Átvilágítócserép: padlásterek egyszerű megvilágítására szolgál. Formája biztosítja a felületbe való besimulást, mérete egye-
zik az alapcserepekével. Rögzítése nem szegezéssel, hanem külön tartókapcsokkal történhet két ponton. Az átlátszó műanyag 
ellenáll a cserépfedést érő mechanikai, időjárási hatásoknak. 

Méret:   330 x 420 mm
Fedési szélesség:  300 mm
Anyagszükséglet:  min. 1 db/megvilágítás
Rögzítés:   két ponton, tartókapoccsal
Tömeg:   0,75 kg/db

Univerzális tetőkibúvó-ablak: elsősorban a tetőre való egyszerű kijutást teszi lehetővé. Ezenkívül biztosítja a fény beáram-
lását a tetőtérbe, illetve szellőztető szerepe is lehet. A polikarbonát ablakszárny a helyszíni beállítástól függően bármelyik irány-
ba vagy felfelé nyitható, a pántok kiakasztásával a teljes nyílást szabaddá lehet tenni. Célszerű a kibúvót a kémény közelében 
elhelyezni, hogy annak tisztításakor a megközelítés egyszerű legyen. Rögzítése mindenképpen az ácsszerkezethez történjen, 
az ablakra szerelt hevederekkel. Az ablak körül a vízzárást gondosan kell elkészíteni. A Rundo, a Zenit és a Dual fedés esetén az 
ablak körüli szivacsot el kell távolítani.

Méret:   704 x 783 mm
Szabad nyílásméret:  475 x 520 mm
Anyaga:   műanyag
Szükséglet:  tetőmérettől függően, de legalább 1 db
Rögzítés:   hevederekkel a tartószerkezethez, csavarozással
Tömeg:   4,90 kg/db

Biztonsági (járó)rács, rácstartó és korlát szett: használatával a tetőn való közlekedés biztonsága megnő. Termé-
szetesen esztétikai okokból nem kell a tetőn mindenhova elhelyezni, de a kémény közelében az ellenőrzésekhez célszerű 
beépíteni. A rács a járóelemhez hasonló szerelvénnyel erősíthető a tartószerkezethez. A tartónak a cserepek völgyrészébe 
kell feküdnie. A vízszintes járófelület csavarokkal könnyen beállítható. A járórácsot a rácstartóhoz rögzíteni kell! 

Méret (járórács):  250 x 800 mm vagy 250 x 400 mm
Rácsszükséglet:  igény szerint, a kéménynél legalább 1 db
Rácstartó-szükséglet:  2 db/biztonsági rács
Korlátszett-szükséglet: 1 szett / 80 cm-es biztonsági rács
Anyaga:   szinterezett acél
Rögzítés:   rácstartó-hevederenként négy ponton,
   külön deszkához szegezéssel; a járórácsot négy ponton
   csavarozással a rácstartóhoz
Szögtartomány:  15–60°
Tömeg (rácstartó):  1,45 kg/db
Tömeg (rács):  4,40 kg/db vagy 2,20 kg/db



9

Tetőhajlásszög Alátéthéjazat

12° - 16° Vízzáró alátétszigetelés (aljzatra)

16° - 22°
Szabadon fekvő v. szabad

átlapolású alátétfedés

22° felett Szabadon fekvő alátétfedés

Fém hófogóelem: a hó megcsúszásának megelőzésére szolgál. Elsősorban az ereszhez közeli cserépsoroknál célszerű be-
építeni, hatásos megfogást nagyobb felületen, sűrű elhelyezéssel eredményez. A hullámos cserépnél a hófogóelemnek a cserép 
völgyrészére kell felfeküdnie. Meredek tető, nagy épületmagasság esetén inkább a hófogórács alkalmazása javasolt.

Hófogófelület:  34 x 55 mm
Hossz:   380 mm
Anyaga:   acéllemez
Hófogószükséglet:  lásd Hófogás c. fejezetben
Tömeg:   0,17 kg/db

Páraáteresztő tetőfólia: háromrétegű alátétfedés, amely közvetlenül a hőszigetelésre fektethető, páraáteresztő képessége 
miatt nem kell tartani a fólia alsó felületén a páralecsapódástól. Elsősorban beépített tetőtereknél ajánlható, használatával elég 
csak a fedés és alátéthéjazat közötti légrést kialakítani. Az adott cserépre előírt vízzárósági hajlásszög alatt is alkalmazható 
(α ≥ αk-6°).

Szélesség:   1,50 m
Tekercshossz:  50 m
Tekercsfelület:  75 m2

Anyagszükséglet:  tető m2 + 15%
Anyaga:   PP-flíz
Rögzítés:   ellenlécek szegezésével
Tömeg:   120 g/m2

Színe:   szürke
Sd:   ~0,02 m
UV-stabilitás:   4 hónap
Hőállóság:   -40 °C  – +80 °C
Szakítószilárdság:   260 N/180 N/50 mm 
Tűzvédelmi besorolás:  E

Tervezési és alkalmazási előírások

Vízzáró, esőbiztos fedés
Cserépfedéssel vízzáró, esőbiztos héjazat alakítható ki. A vízzáróság cseréptípustól függően, egy meghatározott előírt 
hajlásszög (αk) felett biztosítható. A vízzáró, esőbiztos fedés olyan fedés, amely alá a vízlefolyás gyorsasága folytán a 
szokásos körülmények között számottevő csapadék nem juthat be (dr. Gábor László: Épületszerkezettan III.). Ez máskép-
pen megfogalmazva azt jelenti, hogy a szélnyomás hatására bizonyos mennyiségű csapadék (csapóeső, porhó) bejuthat 
a fedés mögé, amely azonban természetes úton  szellőzéssel maradéktalanul eltávozik, ideiglenes jelenléte a szerkezetet 
nem károsítja. 

Az előírt hajlásszög alatt is készíthető fedés, ekkor azonban a héjazat vízzáróságát kiegészítő intézkedésekkel kell fokozni: 
a héjazaton átjutó többletnedvességet az alátéthéjazatnak kell levezetnie. 

Fokozott követelményeket támasztunk az alátéthéjazattal szemben, amennyiben az alábbiak külön-külön vagy együttesen 
fennállnak:
– Beépített vagy beépíthető tetőtér;
– Összetett tetőidom;
– 10 méternél hosszabb szarufák;
– Különleges időjárási feltételek (hó, szél, porhó);
– Különleges rendeltetésű belső tér.

Több feltétel együttes fennállása esetén magasabb alátéthéjazati fokozat választása ajánlott, a vonatkozó alátéthéjazati  
irányelv szerint.
A Renova Plus hullámos profilú hornyolt tetőcserépnél a 
vízzáró (esőbiztos) fedéshez szükséges minimális tetőhaj-
lásszög 22°. A cserepek azonban az alátéthéjazat megfe-
lelő megválasztásával ez alatti hajlásszögnél is alkalmaz-
hatók, a vonatkozó alátéthéjazati irányelv előírásainak 
maradéktalan betartásával.
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Vízhatlan alátétszigetelés kialakítása (ÉMSZ 2006)

Alátétfedés, alátétszigetelés tervezése

Általános követelmények
Nagyon fontos, hogy minden beépített tetőtér, illetve padlástér esetén megfelelő minőségű alátéthéjazat, illetve alátét- 
szigetelés készüljön. Alátéthéjazatként beépíteni csak építési célra alkalmas minősített anyagokat szabad. 
Az alátéthéjazatot vagy alátétszigetelést, valamint annak aljzatát (kiegészítő intézkedések) a tervezés során meg kell hatá-
rozni. A tervezéshez az Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ), valamint a gyártói alkalmazási feltételek 
nyújtanak részletes tájékoztatást. A tervezett alátéthéjazattól, illetve alátétszigeteléstől a kivitelezés során eltérni csak a 
felelős tervezővel történt egyeztetést követően, az építési naplóban dokumentált módon, a kivitelezéskor érvényes előírá-
sok betartása mellett szabad.

Alátétfedések, alátétszigetelések fokozatai
Szabadon fekvő alátétfedés: Aljzat nélkül, a szarufák felett laza átlapolással fektetett, belógatott alátétfólia vagy a 
vonatkozó irányelvnek megfelelő egyéb megoldás.
Szabad átlapolású alátétfedés: Teljes felületű aljzatra (pl. 
deszkázatra vagy lépésálló hőszigetelésre) szabad átlapolással ké-
szített alátéthéjazat, vagy a vonatkozó irányelvnek megfelelő egyéb 
megoldás.
Szélzáró alátétfedés: Teljes felületű aljzatra (pl. deszkázatra 
vagy lépésálló hőszigetelésre) hegesztett, ragasztott vagy tömített 
átlapolással készített alátéthéjazat, vagy a vonatkozó irányelvnek 
megfelelő egyéb megoldás.
Vízzáró alátétszigetelés: Teljes felületű aljzatra, vízhatlan 
csatlakozásokkal készített, ellenléc alatt vezetett bitumenes vagy 
műanyag lemez. Az ellenléc alá a vízzáróságot biztosító szögtömítő 
szalagot kell elhelyezni. 
Vízhatlan alátétszigetelés: Teljes felületű aljzatra, vízhatlan 
csatlakozásokkal készített, ellenléc felett vezetett bitumenes vagy 
műanyag lemez. 

Cseréprögzítések
Azokon a helyeken, ahol a betoncserép súlya nem ad elegendő leterhelő erőt az emelőszél hatásával szemben, ott a csere-
peket korrózióálló megoldással kell rögzíteni.
Általános felület: 45°-os tetőhajlásszög fölött minden második-harmadik, 60°-os tetőhajlásszög fölött minden egyes cse-
rép rögzítendő. A földrajzi adottságoktól és az épület geomeriájától függően alacsonyabb tetőhajlásszög esetén is szüksé-
ges lehet a cserepek általános felületen való rögzítése. Hajlásszögtől függetlenül rögzíteni kell a szegély-, kúp-, félnyereg-, 
és félnyeregszegély cserepeket, továbbá az ezek szomszédságában elhelyezkedő cserepek rögítése is szükséges lehet 
(peremzónák). A vágott cserepek minden esetben rögzítendők.
Az ereszeknél alsó deszkázattal kell mérsékelni a szél cserépre ható emelőerejét, ezen túlmenően szükség esetén az eresz 
menti cserepek ereszkapoccsal, illetve csavarozással rögzítendők. Különösen kedvezőtlen a helyzet a manzárdtetők hajlás-
szögváltásainál, így ott az  alacsonyabb hajlásszögű szakasz ereszzónájának cserepei is rögzítendők.
A szélörvényekből származó emelőerő kritikus lehet még a kontyfelületeken, vápák mentén, a tetőfelépítmények (tetőab-
lak, loggia, kémény stb.) környezetében.
A rögzítés korrózióálló viharkapoccsal, ereszkapoccsal, csavarokkal, illetve ezek kombinációjával oldható meg. A szegezett 
megoldás kerülendő. Az alkalmazható csavarátmérő min. 4,5 mm. A csavart legalább 24 mm-nyire be kell hajtani a tartó-
szerkezetbe. Viharkapocs, illetve ereszkapocs esetén rozsdamentes acél vagy ötvözött anyag jöhet szóba (pl. cink-alumí-
nium). A vihar- és ereszkapocs a cserép alsó részén biztosítja a leszorítóerőt, ez statikailag általában jobb megoldást ad és 
a karbantarthatósága is jobb. 45° feletti hajlásszögek esetén azonban a csavarozás nem váltható ki vele teljes mértékben.
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Tetőléc
A felhasznált tetőléceknek meg kell felelniük az MSZ 17300/2 szabvány szerinti I. oszt. minőségnek. A fűrészelt faáruk le-
gyenek jó minőségűek, alaktartók és károsodásmentesek. A rovar- és gombakártevők ellen vegyszeres védelem is ajánlott.
Lécezést és ellenlécezést nemcsak fa anyagú fedélszerkezetre kell fektetni, hanem acél- és vasbeton gerendákra, kopor-
sófödémre is célszerű rögzíteni, ezzel a szokványos készítési módot tudjuk követni.
A tetőléc minősége mellett a keresztmetszete a leglényegesebb tulajdonság, hiszen kis keresztmetszet esetén a szarufák 
között a léc behajlik, esztétikai és szerkezeti problémákat okozva ezzel. Ezért az alábbi értékeknél kisebb léckeresztmet-
szetet ne építsünk be a tetőszerkezetbe:

(120 cm feletti szarufatengely-távolság nem ajánlott!)

Ellenléc - átszellőztetett légrés
Az alátétfólia beépítésénél minden esetben ellenlécet kell alkalmazni a héjazat és az alététhéjazat közötti réteg megfelelő át-
szellőztetésének biztosítására..
Az átáramló légmennyiség csökken a tetőhajlásszög csökkenésével, valamint a szarufahossz növekedésével. A kedvezőtlenebb 
áramlástechnikai helyzetet az átszellőztetett légréteg vastagságának növelésével kell ellentételezni.
Részletes áramlástechnikai méretezés helyett az alábbi szabványértékeket vehetjük figyelembe:

A feltüntetett értékek irányadóak, nem minden esetben azonosak a kereskedelemben kapható járatos lécméretekkel. Az ajánlott értékek zárójelben kerültek feltüntetésre.

A fedéshez szükséges léctávolságok meghatározásakor vegyük figyelembe, hogy a feltüntetett fedési hosszak számításánál a 
szarufa hosszához hozzáadtuk az ellenléc vastagságából keletkező hossznövekedést. Ez meredek tető és 50 mm-es ellenléc 
esetén már akár 10–20 cm-t is jelenthet! A következő táblázatban feltüntettük három járatos méret hossznövekedését a haj-
lásszög függvényében:

A segédletben számos helyen ajánljuk tetőlécek helyett deszkák beépítését. Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy az ereszték 
és a horony kapcsolódása ne legyen túl szoros, az a hőtágulással mozogni tudjon. A deszkák szélessége ne legyen több 
14 cm-nél, a vastagság legalább 2,4 cm legyen. Deformálódott, vetemedett deszka beépítése nem ajánlott.

Fedési szélesség
A tető túlnyúlásainak meghatározása már az ácsszerkezet készítésekor elengedhetetlen, csak így hozható létre pontos alap-
szerkezet. A mellékelt rajzok és az előre kiszámolt értékek segítik a beépítést. 
A következőkben a fedési szélesség alatt a cseréppel lefedhető szélességet értjük. A fedési szélességet a cserepek számából 
tudjuk meghatározni. A szerkezeti szélesség  alatt a szegélydeszkák külső síkjainak távolságát értjük.
Vegyük figyelembe, hogy a gyártástechnológiája miatt adódhatnak 1 mm-es méreteltérések a cserép méretében, így a feltün-
tetett értékek tájékoztató jellegűek.

Szarufatengely-távolság
(cm)

Léckeresztmetszet
(mm)

80–100 cm között 30/50 vagy 38/48

100–120 cm között 40/60 méretre vágással

Szarufahossz Az átszellőztetett légrés minimális vastagsága a tetőhajlásszög függvényében:

20°-ig 20°-25° 25°-30° 30° felett
10 m-ig 5,0 cm 4,0 cm (5,0 cm) 3,0 (5,0 cm) 3,0 (5,0 cm)

10–15 m között 6,5 cm 5,0 cm 4,0 (5,0 cm) 3,0 (5,0 cm)

15–20 m között 10,0 cm 6,5 cm 5,0 cm 4,0 (5,0 cm)

Ellenléc-vastagság
(mm)

Hossznövekedés (cm), ha a hajlásszög:

15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
50 1,34 1,82 2,32 2,88 3,50 4,18 5,00 5,96 7,14 8,66

60 1,61 2,18 2,80 3,46 4,20 5,04 6,00 7,15 8,57 10,39

100 2,68 3,64 4,64 5,76 7,00 8,36 10,00 11,92 14,28 17,32
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Tető-
hajlásszög

Legkisebb
átfedés

Legnagyobb
léctávolság

Ajánlott
ereszléctávolság

Ajánlott gerincléc-
távolság

Cserépszükséglet
(db/m2)

16–22° 10 cm 32 cm 33 cm 5 cm 10,42

22–30° 9 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,10

30° felett 8 cm 34 cm 33 cm 4 cm 9,80

Fedési hossz, léctávolságok
A Renova Plus tetőcserép hosszmérete 42 cm. Az átfedés a tető hajlásszögétől függően változik, ami különböző léctávol-
ságot eredményez. Ennek függvényében a cserépszükséglet sem pontosan 10 db/m2.

FIGYELEM! Az alkalmazandó alátéthéjazatra és annak aljzatára vonatkozó előírásokat az Alátétfedés, alátétszigetelés tervezése című fejezet tartalmazza. 

A három kategória léctávolságainak számításakor általánosan 33 cm ereszléctávolságot és a tető hajlásszögétől függő 
gerincléctávolságot is figyelembe vettünk. Az eredményeket az alábbi képletből kaptuk:

 Fedési hossz = e + (n - 1) x LT + g.
  Ahol:  e az ereszléctávolság (cm);
   n a cserépsorok száma (db);
   LT a léctávolság (cm);

   g a gerincléctávolság (cm).

Figyelem! A fedési hosszhoz hozzá kell adni az ellenléc méretéből
adódó hossznövekedést is.

LT= léctávolság

A hajlásszög és a szarufahossz függvényében max. 34 cm.

fedési szélesség = (sorok száma x 30 cm) + 7 cm

szerkezeti szélesség = (sorok száma x 30 cm) - 1 cm

nyers falméretszegélytúlnyúlás szegélytúlnyúlás
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Szellőzés

Alapelvek:
A héjazat alatt lévő légréteg(ek)et épületfizikai megfontolások miatt át kell szellőztetni. Átszellőzés akkor jön létre, ha a 
megfelelő keresztmetszetű és kialakítású légtérben a hőmérsékletkülönbség következtében  a kéményhatás elve alapján, 
illetve az épület körüli nyomáskülönbségek következtében általában felfelé irányuló légmozgás jön létre. A légmozgás 
intenzitása nagyban függ a légréteg egyes részleteinek kialakításától, valamint a tető hajlásszögétől. A légréteg átszellőz-
tetéséhez megfelelő mértékű ki- és beszellőző nyílásokat kell kialakítani a DIN 4108-3 szabvány szerint, lehetőség szerint 
a tető magas és mélypontjain. A tető átszellőztetését a tető minden egyes szakaszán biztosítani kell, különös figyelmet 
fordítva a tetőáttörések, vápák, csonka szarufaközök kialakítására.

A DIN 4108-3 szabvány követelményei szerint 10°-nál meredekebb tetők esetében a következő szellőző-keresztmetsze-
teket kell biztosítani:

– Az eresznél kialakítandó szabad szellőzőnyílás-méret a hozzá tartozó tetőfelület min. 0,2%-a, de minimum  200 cm2/m,
– A tetőfelületen a szabad szellőző-keresztmetszet az általános részeken min. 200 cm2/m legyen, 
– A taréj- és élgerincnél a kialakítandó szabad szellőzőnyílás-méret a hozzá tartozó tetőfelület 0,05%-a. 

Szarufahossz (I) Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság (sd,min)

0 - 10 m 2 m

10 - 15 m 5 m

> 15 m 10 m

A gerinc két oldalát külön-külön kell számításba venni.
A be- és kiszellőző nyílásokhoz tartozó tetőfelületek:
El lehet tekinteni a részletes páradiffúziós számítástól, ha teljesül az alábbi követelmény:
A páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság számítási módja: 
  sd =  η  x  s
Ahol:
η a páradiffúziós ellenállási tényező, 
s a szerkezet vastagsága [m].

Az egyes építőanyagok páradiffúziós ellenállási tényezője:

Építőanyag Páradiffúziós ellenállási tényező (η)

Habarcs 15 - 35

Gipszkarton 10

Beton, vasbeton 70 - 150

Fa 20 - 40

Kőzetgyapot 1

Bitumenes csupaszlemez 2.000 - 3.000

PVC-fólia 20.000 - 50.000

Polietilén fólia 100.000
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Kétszeresen átszellőztetett tető Egyszeresen átszellőztetett tető

Megkülönböztetünk egyszeresen, illetve kétszeresen átszellőztetett tetőszerkezeteket. Amennyiben lehetséges és ész-
szerű, úgy egyszeresen átszellőztetett tetőszerkezetet kell kialakítani. Egyszeresen átszellőztetett tetőszerkezet pára-
technikai számítások alapján létesíthető. Elmaradhat a részletes páratechnikai számítás, ha a belső tér légállapotjellemzői 
a 22 °C-ot és a 65%  relatív páratartalmat nem haladják meg, továbbá ha a belső oldali párafékező réteg és a külső oldali 
alátéthéjazat között az alábbi összefüggés fennáll: sdi ≥ sde x 6

Tetőhajlásszög Tengerszint feletti
magasság (m)

15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

H
ót

eh
er

 a
la

pé
rt

ék
e 

kN
/m

2

0,8 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 ≤ 300

1,0 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 ≤ 400

1,2 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 ≤ 500

1,4 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 ≤ 600

1,6 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 ≤ 700

1,8 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 ≤ 800

2,0 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 ≤ 900

2,2 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 ≤ 1000

Hófogás
Hazánk időjárási körülményei szükségessé teszik, hogy a tetőkön megfelelő védelmet alakítsunk ki a téli hatások ellen. 
Ezek közül az egyik leglényegesebb a hó formájában lehulló csapadék megfelelő tetőn tartása olvadáskor. A lecsúszás 
megakadályozása jogszabály által előírt kötelezettség is egyben: a 25°–75° közötti hajlásszögű tetőt hófogósorral kell 
ellátni, ha az eresz élvonala közlekedésre szolgáló területtel határos, vagy ilyen fölé nyúlik. A 10 m-nél hosszabb esésvo-
nalú tetőt egymás feletti több hófogósorral kell ellátni. A hófogó rendszert meredek tetőknél kiegészíthetjük, vagy teljes 
egészében kialakíthatjuk hófogórácsokkal is, amelyek a hatékonyságot növelik. A hófogókat, hófogórácsok tartóit Renova 

Plus tetőcserepek völgyrészbe kell helyezni.
A cserepek a nagy tömegű hó lecsúszását nem akadályozzák meg, ugyanis a tetőfedő anyagon a belső melegebb levegő 
következtében egy vékony jégréteg alakul ki, így a hó megcsúszik a felületen. A hatás azonban jelentősen csökkenthető az 
elhelyezett hófogókkal. Nagy mennyiségű havazás esetén a havat célszerű lekotorni a megroskadása előtt, ezzel a kisebb-na-
gyobb károsodások megelőzhetők. Az alábbiakban a fém hófogók  minimális mennyiségét mutatjuk be, a tető hajlásszögének 
függvényében.

1 m2-hez szükséges hófogómennyiség (db)

A kétszeresen átszellőztetett tető hőszigetelt tetőszerkezet esetén kerülendő, hő- és páratechnikailag korszerűtlen, szá-
mos hibalehetőséget hordozó konstrukció.
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Egyszeresen átszellőztetett tető

– Ha a hófogókat csak beakasztják, úgy a szükséges darabszám 20%-kal megnő.
– A darabszám meghatározásakor a tervezőknek illetve kivitelezőknek külön figyelembe kell vennie a helyi, extrém hóvi-
szonyokat, a tető különleges formáját, valamint a tetőablakok, napkollektorok és szellőztető készülékek feletti területeket.
– A hófogókat a tető egész felületén, egyenletesen elosztva kell felszerelni.
– Olyan tetők esetében, melyek szarufahosszúsága 10 m alatt van, az első és második csepegősorra kétszer annyi hófogót 
kell felszerelni.
– Olyan tetők esetében, melyek szarufahosszúsága 10 m felett van, s a tető hajlása 45°-tól nagyobb, a tető közepén két 
sorban kétszer annyi hófogót kell felszerelni. Biztonsági okokból a bejáratok, járdák és közutak felett lévő tetők esetében 
hófogórácsot is fel kell szerelni a csepegősorra.

Statikai méretezés, általános szempontok
A számítógépes tervezéssel az egyre bonyolultabb fedélszerkezeteket ma már könnyen és gyorsan lehet méretezni. A pon-
tosságnak csak a gépre felvitt szerkezeti váz, illetve a megadott terhelési esetek szabnak határt. A tervezés során azonban 
soha nem szabad megfeledkeznünk a kapott eredmény legalább közelítő ellenőrzéséről. Ezzel könnyen kiszűrhetők az eset-
leges hibák.
A részletes számítási menet bemutatására terjedelmi okok miatt nincs lehetőség, ezeket a vonatkozó szabványok rögzítik. 
Az útmutatóban inkább a fedésből adódó terheket mutatjuk be, ezek felhasználhatók a méretezés során. Megemlítünk 
továbbá még néhány fontos tervezési elvet is, amelyek figyelembe vétele ajánlott.
A legfontosabb ilyen a fedés súlyának alapértéke. Itt szeretnénk eloszlatni a betonfedéshez kapcsolódó egyik tévhitet, misze-
rint a fedés túl nehéz és ez problémát okozhat. A hornyolt betoncserepekből készült héjazat közepes súlyú, könnyebb fedés 
választásával a súlykülönbség azonban a teljes fedélszerkezet terhének csak 15–25%-ára vonatkoztatva jelent csökkenést. 
Azaz, egy fele olyan könnyű fedésnél is a tető teljes terhe csak 7–12%-kal csökken, a tető hajlásszögétől és a beépített anya-
goktól függően.A Renova betoncserepek névleges tömegértéke: 4,5 kg/db

Technológia
A fogadószerkezet
A betoncserépfedések fogadószerkezetének méretezése statikus tervező feladata, a kivitelezésnél a vonatkozó szerke-
zetek sajátosságait kell figyelembe venni. A fedés önsúlyának számításakor az útmutatóban megadott terhelési értékek 
használata ajánlott. Nemcsak tervezéskor, de kivitelezéskor is vegyük figyelembe a betoncserépfedés sajátosságait.
A fedés elkészítése előtt ellenőrizzük a fogadószerkezetet (kapcsolatok, állékonyság) legalább szemrevételezéssel, külö-
nösen ha hosszabb idő telik el a két munkafázis között. Az alátétfólia fektetése előtt helyezzük el az ereszlemezt, a szüksé-
ges helyeken a deszkázatot, valamint az esetleges kiegészítő bádogozásokat.

Az alátéthéjazat beépítése
Az alátéthéjazatot úgy kell kivitelezni, hogy a részletképzéseknek is (tetőáttörés, vápa, él stb.) meg kell felelniük az alátét-
héjazatra vonatkozó előírásoknak. Be kell tartani az Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvek (ÉMSZ) részletes 
előírásait. Az alátétfóliát mindig az eresszel párhuzamosan fektessük, általános esetben 10 cm, 30° alatti hajlásszög 
esetén 15 cm átfedéssel. Átfedésnél mindig a felső fóliát kell rávezetni az alsóra, hogy az esetleges nedvesség ne a két 
fólia közé kerüljön, hanem akadálytalanul le tudjon folyni. Hosszirányú toldás csak a szarufáknál készíthető, különben a 
fólia lehajlik és rátapad a hőszigetelésre. A szabadon fektetett fóliákat időjárástól függően kb. 1–2 cm-es belógással kell 
fektetni, így nem jönnek létre káros feszültségek, illetve nem tapad a fólia a hőszigetelésre. A páraáteresztő fólia közvetle-
nül a hőszigetelésre, illetve deszkázatra fektethető.
Eresznél ügyelni kell arra, hogy a fólia a páracseppentő ereszlemezre takarjon rá. Fontos, hogy az alátéthéjazatot minden 
esetben rá kell vezetni cseppentőlemezre a fóliánál jellemző méretű átfedéssel. Szélzáró, vagy ennél fokozottabb vízzárást 
adó alátéthéjazat esetén azt a cseppentőlemezhez ragasztással kell csatlakoztatni. Az eresz megfelelő kialakítása azért 
fontos, hogy az esővíz akadálytalanul el tudjon távozni. 
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A betoncserepek elhelyezése
A Renova Plus tetőcseréppel készített héjazat elkészítésekor a cserepeket hálósan kell a tetőre fektetni. A cserepek be-
építése előtt meg kell vizsgálni az alátéthéjazat sértetlenségét, valamint a tetőlécek épségét. Hiba esetén a szükséges 
javításokat, cseréket el kell végezni. A cserepeket az eresz elkészülte után alulról kezdjük rakni a gerinc felé. Sorról sorra 
haladva eljutunk egészen a taréjig. Különleges helyeken, ahol a fedés megszakad, a kiegészítő elem(ek) azonnali beépí-
tése ajánlott, hogy a későbbiekben ne kelljen visszatérni ide. Vonatkozik ez különösen a szellőzőelemekre, a hófogásra, 
tetőlépcsőre, antenna- és csatornakivezetésre, fal- és kéményszegélyekre. Az említettek miatt célszerű előre eltervezni, 
kiszámolni és felmérni ezen elemek helyét. 
A cserepeket beépítéskor ellenőrizzük szemrevételezéssel, a repedt, törött, esetlegesen minőségi hibás elemeket ne épít-
sük be. A tetőléceket ne terheljük pontszerűen!

A fedésre vonatkozó minőségi előírások

A kész tetőfedés vizsgálata az MSZ-04-803-11:1990 (Építő- és szerelőipari épületszerkezetek, Tetőfedő szerkezetek) 
szabvány tartalmazza. Ennek fontosabb megállapításai:
- A tetőfedő szerkezet felső síkjából kiálló szerkezetek (pl.: kémények, szellőzők), szerkezeti elemek (pl.: hófogórácsok, 
antennák, kéményseprőjárdák állványai) csatlakozása az áttöréshez elégítse ki a tetőszerkezetre előírt vízzárósági kö-
vetelményeket.
- Ha a tetőtérben lakást alakítanak ki, a tetőszerkezetet fokozottan vízzáróvá kell tenni.
- A tetőfedő szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy szélvihar vagy egyéb elemi erő hatására ne essenek le szerkezeti elemek 
a tetőről.
- A fedés elemei között törött vagy repedt elemek nem megengedettek.
- A fedés elemein hajszálrepedés nem megengedett.
- A tetőfedő elemek alakhűsége és mérettűrése feleljen meg a vonatkozó termékszabvány előírásainak.
- A tetőfedő elemek szilárdsága, vízzárósága, fagyállósága feleljen meg a vonatkozó termékszabvány előírásainak.
- A tetőfedés teherhordó szerkezete a vonatkozó előírásoknak megfelelően szilárd, állékony és merev legyen.
- A fedés a csatlakozó szerkezetekkel együtt vízzáró legyen.
- A kész fedés felületi síkja, élei – külön előírás hiányában – feleljenek meg az MSZ 7658-2:1982 szabvány I. osztály 
követelményeinek.

Garancia
Renova Plus termékünk vízzáróságára, méretpontosságára, fagyállóságára 30 év garanciát vállalunk.

Garanciaszolgáltatások teljesítésének feltételei, lebonyolítása:
– A tetőszerkezet és tetőfedés feleljen meg az építés idején érvényes műszaki előírásoknak, vonatkozó irányelveknek és 
szabványoknak, valamint a gyártó alkalmazási útmutatójának.
– A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, számla, szállítólevél és garancialevél mellékelésével.
– A bejelentett kárt szakértőnk a helyszínen megtekinti és dokumentálja a kárigényt.
– A Gyártó az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azok eredményéről, észrevételének elbí-
rálásáról.
Az eredeti tartozékok fel nem használása következtében keletkező, illetve kivitelezési hibákra visszavezethető károk, 
hónyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatti károsodások, valamint elemi károk nem minősülnek ga-
ranciális hibának.
A garanciaszolgáltatások nem vonatkoznak a műanyag- és a fém kiegészítőkre, továbbá a törvényes rendelkezéseket meg-
haladó kárigényekre, időjárási hatás következtében a felületen bekövetkezett átmeneti jellegű kivirágzásokra, színeltéré-
sekre, mohásodásra, mert ezek a tetőcserepek használati értékét nem befolyásolják.



H - 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.
Tel.: 06-20/9690-530
ugyfelszolg@renovatetocserep.hu
www.renovatetocserep.hu

A tetőépítés GAZDASÁGOS cserepe


