
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASíTÁS 
(az ALKORPLAN F, L, LA, A PVC-P tetőszigetelő anyagokhoz) 

 
 
 
A RENOLIT ALKORPLAN F, L, LA, A nevű termékkel készült tetőszigetelés a „szokásosnál” nagyobb 
karbantartást nem igényel. A tartós, beázásmentes szigetelés működéséhez az alábbiakat kell 
betartani: 
 
- A lágyított PVC alapanyagú tetőszigeteléshez nem csatlakozhat olyan anyag, amely azzal vegyileg 

nem összeférhető. Jellemzően ilyen anyagok a bitumen-, kátrány- és olajszármazékok, 
olajszármazékú hőszigetelő, vagy tömítő műanyag habok, oldószertartalmú festékek, bevonatok, 
kittek, és bármilyen szerves, vagy szervetlen oldószer, a vizet kivéve. Amennyiben az ALKORPLAN 
tetőszigetelő anyag előbbiek szerinti anyagra, vagy ahhoz csatlakoztatva kerülne beépítésre, akkor 
a kettő közé mindig megfelelő, a RENOLIT rendszerleírásokban szereplő elválasztó réteget kell 
előzetesen beépíteni. 
 

- Mivel az ALKORPLAN vízszigetelő lemezek nem teherhordó szerkezetek, ezért megfelelő, állékony 
és tartós alátámasztásukat meg kell tervezni, és annak kialakításáról gondoskodni kell! 

 
- Az ALKORPLAN szigetelőlemezek rögzítése csak a RENOLIT által elfogadott módon és mértékben 

engedélyezett. Ettől való eltérés a szavatossági és jótállási kötelmek elvesztésével jár. 
 

- Az ALKORPLAN tetőszigetelés készítésekor be kell tartani az ÉMSZ irányelveit, valamint a 
vonatkozó hazai szabályozás előírásait. 

 
- A tetőszigetelés lejtése minden esetben el kell érje az 1,5 %-ot. Ez az összes terhelés 

(meteorológiai terhek, egyéb állandó és ideiglenes terhek) megléte és feltételezése esetén is 
biztosítandó. 

 
- A tetőre időnként, legalább félévente fel kell menni. A szigetelés és a csatlakozó szerkezetek 

állapotát meg kell vizsgálni. A tetőösszefolyókat és a vízelvezető csatornákat ki kell tisztítani. A 
tetőn megjelent, összegyűlt szennyeződést, levelet, ágakat – a szigetelés megsértése nélkül – el 
kell távolítani. A tetőszigetelésen szennyezett, lefolyás nélküli felületdarabok, és szennyeződések 
nem maradhatnak. 

 
- Az ellenőrzés az esetlegesen különösen mostoha időjárás esetén (erős jégeső, szélvihar) 

megismétlendő. A keletkezett hibák azonnal kijavítandók. 
 
- Amennyiben a szigetelésen sérülés található, azt a szigetelés anyagából (Alkorplan F, L, LA) 

készített folttal kell kijavítani úgy, hogy előzőleg a felületet megtisztítjuk, majd a foltot forró levegős 
hegesztéssel körbehegesztjük. A folt mérete legalább 10-10 cm-rel nyúljon túl a hibás felületi 
darabon. 

 
- A tetőn éghető anyagokat, oldószereket tárolni tilos! Tüzet gyújtani, bármilyen lángot, szikrát okozó 

tevékenységet végezni a szigetelésen, annak környezetében tilos! 
 
- A tetőre utólag felépítményeket, antennákat csak megfelelően erős, szilárd védőrétegre szabad 

elhelyezni. Az ALKORPLAN lemezre közvetlenül történő bárminemű anyag rá-, vagy elhelyezése 
előtt ellenőrizni kell, hogy annak anyaga a lágyított PVC-vel összeférhető-e. Csak a 
szigetelőanyaggal összeférhető tulajdonságú anyag használata megengedett. 
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- Munkavégzés, ellenőrzés közben be kell tartani a mindenkor érvényben lévő biztonsági, 
munkavédelmi rendszabályokat.  

 
- Mivel az Alkorplan F, L, LA lemezekkel készült tető közvetlenül a vízszigetelés felületén nem járható 

tető, ezért munkavégzés, ellenőrzés közben csak sima, gumitalpú cipővel szabad rajta ideiglenesen 
közlekedni. Tartós közlekedés esetében megfelelően szilárd és állékony járóréteget kell alkalmazni. 

 
- Amennyiben a tetőn meghibásodást, sérülést tapasztalnak, akkor annak elhárítási, kijavítási 

módjáról kérjük, hogy előzetesen konzultáljanak cégünkkel, hogy ez ne okozhassa közben sem a 
garancia elvesztését. 

 
- A vis-maior okozta károk nem tartoznak a felelősségi körünkbe, garanciális kötelmeinkbe. 

Különösen olyan viharok esetében nem, amikor az Országos Meteorológiai Intézet által 
dokumentáltan a létesítmény 10 km-es körzetében a szélsebesség értéke elérte, vagy meghaladta 
a 100 km/órás értéket, amely által a szélerő károsíthatta az épületet, vagy annak szigetelését.  

 
A jelen utasítás be nem tartása az általunk vállalt jótállás és felelősség elvesztésével jár. Kétséges 
esetben, vagy ha az anyag használatával, esetleges javításával kapcsolatban bárminemű kérdés 
merülne fel, keressék képviseletünket: 
 
Cím: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. 
Tel:    (061) 457 8164      
Fax:  (061) 457 8160     
E-mail: renolit.hungary@renolit.com   
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