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Ferde síkú tetőszerkezet párazárása
Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a tető nedvesedését, a tetőszerkezetbe párazáró réteget (pl. Isover Varlo KM Duplex UV) 
kell beépíteni. A párazáró réteget a hőszigetelés belső oldalán kell elhelyezni.
A párazáró réteg felszerelésekor rendkívül fontos, hogy a teljes felület feszes és hézagoktól vagy kihagyásoktól, szakadásoktól, 
vágásoktól mentes legyen. Minőségét az határozza meg, hogy milyer a párazáró réteg eldolgozása, hogyan csatlakoznak az egyes 
sávok. A párazáró réteg egyes darabjainak toldása az erre előírt, a párazáró réteg gyártója által javasolt ragasztószalagok (pl. Isover 
Varlo KB1) segítségével végezhető el. A párazáró réteget a tetőszerkezet elemeihez és az oromzatra ragasztóval (pl. Isover Vario 
DoubleFit) ha szükséges plusz acélkapcsokkal lehet rögzíteni. Az oldalsó falhoz léccel vagy UD-profillal kell odaszoritani.

A párazárás szerelésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyes párazáró fólia sávokat legalább 150 mm átfedéssel kell 
elhelyezni, az átfedésnél a sávokat a gyártó által javasolt ragasztószalaggal (pl. Isover Vario KB1) össze kell ragasztani. Könnyű külső 
szerkezetek esetén a párazárás általában a hőszigetelő rétegek közé is elhelyezhető, ennek lehetőségét azonban célszerű hötechnikai 
számításokkal igazolni. Amennyiben a hőtechnikai számítás másképpen nem rendelkezik, úgy a párazárás előtt (a belső tér irányába) 
a hőszigetelés teljes vastagságának maximum '/> része helyezhető el. Mivel a mai egyre szigorodó hötechnikai előírások miatt a 
fedélszerkezet belső oldalán egyre vastagabb hőszigetelés elhelyezésére van szükség, az "a)" pontban leírt megoldás csak ritkán 
megvalósítható.

Figyelem!
A párazárás szerelésénél az egyes sávok átfedését oly módon javasolt elhelyezni, hogy az esetleges lecsapódott víz a belső 
burkolóréteghez (illetve a belső terekbe) ne juthasson be.
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Ferde tetők esetében a párazáró réteget kétféle módon lehet elhelyezni
a) a tetőszerkezet elemei (szarufák) és a gipszkarton burkolat tartószerkezete közé a párazáró réteget acélkapcsok segítségével a 

fedélszék faszerkezeteihez (szarufák) kell rögzíteni. Fontos, hogy a párazáró réteg a teljes felületen hézagoktól és kihagyásoktól 
mentes legyen.

b) a gipszkarton burkolat tartószerkezete és a gipszkarton burkolat között. Ebben az esetben a párazáró réteget a gipszkarton burkolat 
tartószerkezetéhez pl. kétoldalú ragasztószalagból készült tárcsa segítségével kell rögzíteni.

párazárás csatlakoztatása:
•/ közvetlenül egymáshoz - az e célra szolgáló szalaggal (pl.Isover VARIO KB1),
•Z az alapszerkezetre (a tetőszerkezet elemeire és az oromzatra) szigetelő-tömítőanyaggal (pl. Isover VARIO DoubleFit).

Ezt a csatlakoztatási megoldást leszorító léccel vagy UD-profillal keli megerősíteni.
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