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Méret: 500 x 700 x 200 mm
Alapanyag: NEOPOR®
Hõátbocsátási tényezõ: 
U=0.14 W/m²K
A legószerű kapcsolódási pontok minden oldalon 
pontosabb, stabilabb összeszerelést biztosítanak. Terhelhe-
tősége akár 800 kg/m².

IsoteQ® PROFESSIONAL födémelem elõnyei:

- Vendégfödém építésére kiválóan alkalmas
- Alátámasztás nélkül is beépíthetõ (vendég-
födém esetén)
- Kevesebb vas- és beton anyagigény
- Kiváló hõszigetelés
- Nincs anyagmozgatási költség (daruzás)

- Tetõtér-ráépítésekre kiválóan alkalmas
- Egyszerû, gyors, tiszta kivitelezhetõség

800 kg

IsoteQ®
PROFESSIONAL

Födémelem



Méret: 900 x 600 x 170 mm
Hõátbocsátási tényezõ: 
U=0.18 W/m²K
Alapanyag: NEOPOR®
29-34 cm léctávolságú cserépre alkal-
mazható.

IsoteQ®
Tetõelem

NEOPOR®

Tetõtérbeépítések állandó problémája a tetõ szigetelése, melyre 
megoldást nyújtanak legújabb fejlesztéseink, a megújult IsoteQ® 
tetõelem fajták. A hagyományos rétegrendhez képest elkerülhetõ a 
fóliázás, lécezés, szigetelés folyamata - mindezeket egy lépésben 
megoldják rendszerelemeink, közvetlenül a szarufára erõsítve.
Ajánlott szarufakiosztás: 90 cm
Tetõelemek hármas kapcsolódása vízzáró kialakítást tesz lehetõvé, 
ezáltal a cserépfedések alá alátétfólia nem szükséges.
Tetõelemeinkbõl építhetõ tetõ hajlásszögét a még megfelelõ csapadék 
elleni védelmet biztosító biztonságos cserép - átfedés illetve a külön 
rögzítés nélkül használható cserép fajtája határolja be, így 
a forgalomban lévõ cserepekkel 29-45°-os dõlészögû tetõk tervezését 
javasoljuk. A kémény körül, a tetõkibúvó és a tetõablakok beépítésénél 
a nyílás méretének megfelelõ fakeretet kell elhelyezni. A kisebb 
áttörések (strangszellõzõk, antennák, vezetékek, lehorgonyzások) 
esetén csupán a tetõelem megfelelõ méretû átfúrásáról kell gondos-
kodni. A tetõelemek mindig az eresztõl a gerincelemek felé haladva és 
a viharoldalon kell elhelyezni. A tetõcserepet úgy kell felhelyezni az 
elemekre, hogy az elemen végigfutó víz - illetve páracsatornák  a 
cserép közepénél illetve a szélénél heyezkedjenek el.
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