RENOLIT ALKORBRIGHT - kifehérlik a tömegből

KIVÁLÓ
A TETŐN

3 rétegű laminált PVC-P RENOLIT ALKORBRIGHT
vízszigetelő lemez mechanikai vagy ragasztott
rögzítési lehetőséggel

Felső réteg: extrém magas fényvisszaverő, lakkozott
fedő réteg a 96%-os fényvisszaverés érdekében
Középső réteg: poliészter hálóerősítés a kiváló
szakítószilárdság érdekében hófehér színben
Alsó réteg: hófehér hordozó réteg
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Maradjon hűs! RENOLIT ALKORBRIGHT
A
RENOLIT
ALKORBRIGHT
koncepciójának
kifejlesztésével a RENOLIT csapata egy igazán
környezetbarát és extrém magas energiahatékonyságú
tetőszigetelő anyagot hozott létre. Az új „hűs tető*”
kategóriájú vízszigetelő lemez a már jól ismert
RENOLIT
ALKORPLAN
tetőlemezek
termékválasztékát szélesíti.

A RENOLIT ALKORBRIGHT egyet jelent a tartóssággal
és az extra magas napfény visszaverési képességgel. A
hűs tetők olyan fedések, melyek képesek a napsugárzás
nagymértékű visszaverésére. A nyári időszakban a
napsugárzás minél nagyobb arányú visszaverése pozitív
hatással van a vízszigetelő lemezekre, a belső klímára és
az épület környezetének hőterhelésére is.

A RENOLIT ALKORBRIGHT terméket az teszi
különlegessé, hogy egyesíti a RENOLIT ALKORPLAN
termékek régóta ismert előnyeit és minőségét a nagyon
magas napfény visszaverő képességgel.

A "hűs tető" kifejezést - angolul cool roof - olyan tetőkre
használják, melyek sokkal nagyobb fényvisszaverődéssel
és sokkal kevesebb hőelnyeléssel működnek mint a
hagyományos tető burkoló anyagok.
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A szakkivitelező cégek azt tapasztalják, hogy ezen termék
használatakor nyári melegben is elviselhető hőmérsékletben
lehet dolgozni a tetőn.

Kultúrális központ (Franciaország)
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VÍZSZIGETELÉS
RENOLIT
VÍZSZIGETELÉS

4

RENOLIT ALKORBRIGHT rendszer
Termékinformáció
RENOLIT ALKORPLAN F (termék kód: 35276)
Hajlékony laminált PVC-P tető vízszigetelő lemez, szőtt
poliészter hálóerősítéssel és felső védőbevonattal.

RENOLIT ALKORPLAN A (termék kód: 35279)
Hajlékony laminált PVC-P tető vízszigetelő lemez,
filckasírozással és felső védőbevonattal.

CE engedély: 0749-CPD BC2-320-0295-0100-02
(EN 13956 szabvány szerint)

CE engedély: 0749-CPD BC2-320-0295-0100-02
(EN 13956 szabvány szerint)

A termékre vonatkozó tanúsítványokat megtalálja
weboldalunkon: www.renolit.com/roofing.
A termék megfelel az UEAtc irányelveknek. Igény esetén
tanúsítvány másolatot küldünk. (UEAtc: Műszaki irányelvek
tető vízszigetelő rendszerek értékeléséhez)
Külső tűzzel szembeni viselkedési osztály: megfelel a
BROOF(t1), BROOF(t3), és BROOF(t4)
követelményeknek, EN 13501-5 szabvány szerint*
* Lásd az érvényben lévő változatot
Termékadatok

Átlag termék érték
Átlag termék érték
UEAtc
UEAtc
Mértékegység
RENOLIT
követelmények RENOLIT
követelmények
ALKORPLAN A 35279
ALKORPLAN F 35276

Módszer

Húzószilárdság EN 12311-2 (A)

Szakadási nyúlás

L ≥ 800

1251

L ≥ 650

1121

N/50 mm

T ≥ 800

1196

T ≥ 650

1172

N/50 mm

L ≥ 15

18,1

L ≥ 40

77

%

T ≥ 15

19,9

T ≥ 40

91

%

T ≤ 0.5

-0,16

L≤1

-0,31

%

L ≤ 0.5

-

T≤1

-0,09

%

-25

-20
nincs törés

-25

°C

EN 12311-2 (A)

Méretállandóság
EN 1107-2
(6 órán át 80 °C-on vizsgálva)

Hideghajlíthatóság

-20
nincs törés

EN 495-5

Szakítószilárdság EN 12310-1

L ≥ 150

574

L ≥ 150

373

N

T ≥ 150

598

T ≥ 150

381

N

≥ 80

179

≥ 80

89

N/50 mm

-

20.000

-

20.000

-

-

20

-

20

kg

Szétválási szilárdság EN 12316-2
Páradiffúziós ellenállás (μ) EN 1931
Statikus átszúródási ellenállás EN 12730

Vastagság

Szélesség

Tömeg

RENOLIT ALKORPLAN F 35276

1,5 mm

1,05 m

1,85 kg/m2

20 lm

ca. 41 kg

RENOLIT ALKORPLAN A 35279

1,5 mm

2,10 m

2,25 kg/m2

15 lm

ca. 71 kg

Termék megnevezés

Beépítési útmutató:
A RENOLIT ALKORPLAN rendszer beépítése
gyakorlatilag azonos a RENOLIT ALKORPLAN F
(mechanikai rögzítésű) és A (ragasztott) tető
lemezekével. Minimálisan 30mm/m tetőlejtést javaslunk
tartani (3%). Ez a tető tisztán maradása miatt javasolt.
RENOLIT VÍZSZIGETELÉS

Tekercs hossza

Tekercs tömege

Amennyiben napelemek is kerülnek a tetőre, 60 mm/m
minimális lejtés szükséges (6%). A RENOLIT
ALKORBRIGHT felületképzésének köszönhetően a
kivitelezés vagy karbantartás során kisebb a
csúszásveszély.
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A RENOLIT ALKORBRIGHT rendszer tulajdonságai
Kifehérlik a tömegből

gesztési varratok alig észrevehetőek, így tetszetős,
egyöntetű fehér tetőfelületet biztosítanak. A RENOLIT
ALKORBRIGHT termékünk beépítéséhez és a technikai
részletekhez keresse tájékoztatóinkat a RENOLIT
ALKORPLAN F és A tetőszigetelő lemez. Oldószeres
hegesztés nem megengedett ennél a terméknél. Az
RENOLIT ALKORBRIGHT felületének struktúrált
kiképzése segít abban, hogy a ráhelyezett napelemek
hatékonysága megnőjön, hiszen több irányba képes
szórni a napfényt.

Amikor hagyományos fehér tetőlemezt építenek be, a
hegesztési varratok kiállnak a fehér tetőfelület síkjából.

A RENOLIT ALKORBRIGHT rendszernél teljesen
egységes, felületbe simuló és alig látható hegesztési
varratok keletkeznek.

A RENOLIT azon kevés tetőszigetelő lemezt gyártók
egyike, aki teljesen hófehér PVC-P tetőlemezt tud
ajánlani felhasználóinak. A RENOLIT ALKORBRIGHT
lemezünkkel nagy fehér felületet lehet kialakítani, ezzel
nagymértékű napsugárzás visszaverés érhető el. A
megnövelt fényvisszaverődésen túl a kivitelezés során is
vannak előnyei az alsó réteg fehérségének. A fehér he-

Ghelamco futball stadion (Belgium)
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A RENOLIT ALKORBRIGHT rendszer előnyei
A hosszantartó fényvisszaverő képesség érdekében
Bármely gyárilag fehér vízszigetelő lemez viszonylag
rövid idő alatt elszennyeződhet. A telepítés
elkerülhetelenül nyomot hagy a tető vízszigetelő
lemezeken. A tetőfedők nem tudják úgy befejezni a
munkálataikat, hogy ne járkáljanak a már elkészült
tetőn. Mindemellett a tetők erősen ki vannak téve a
környezet szennyező hatásainak is. A napsugárzás
visszaverésének mértéke a telepítés pillanatától csökken.
Annak érdekében, hogy a környezet szennyező
hatásainak még jobban ellenálljon, a RENOLIT
ALKORBRIGHT lemezünket speciális

védőbevonattal láttuk el. Ennek a védőrétegnek
köszönhető, hogy a szennyeződés kevésbé tapad meg a
felületen, így a visszaverő képesség csökkenése nagy
mértékben késleltethető. A tetőlemez csapvízzel
egyszerűbben tisztítható, karbantartása nem igényel
speciális tisztítószert. Ezen felül az esőzés is segít a
felületi szennyeződések lemosásában. A bevonat további
védelmet biztosít az UV-sugárzással szemben is. A
RENOLIT ALKORBRIGHT tetőlemez oldószeres
hegesztése nem megengedett, mert az károsíthatja a
védőréteget.

Telepítéskor hagyott cipőnyomok a vízszigetelő lemezen

Tiszta, nedves ruhával könnyen eltávolítható

A védőbevonat látható előnyei
A környezet szennyező hatásait az ISO 11378/2 szabvány
szerint lehet szimulálni. A vizsgálat során a tetőlemezt
víz, sár, szilikagél, cement és korom keverékével szenyÚj termék

Tisztítás előtt

Tiszta vizes
takarítás után

Vízzel könnyen tisztítható

nyezik négy órán keresztül. A más vízszigetelő
lemezekkel történt összevetés az alábbi eredményt hozta:

Új termék

Tisztítás előtt

RENOLIT ALKORBRIGHT

Fehér TPO tetőszigetelő lemez

Bitumenes tetőlemez felső, vényvisszaverő akril
védő bevonattal

Fehér PVC-P vízszigetelő lemez
védőbevonat nélkül
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Tiszta vizes
takarítás után
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A RENOLIT ALKORBRIGHT rendszer előnyei
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Standard white
PVC-P
> SR ± 90%

roofing membrane
> SR ± 78,4%

RENOLIT ALKORBRIGHT
> SR ± 90%
Grey roofing membrane
> SR ± 38%

Sztandard fehér PVC-P

tetőlemez védőbevonat nélkül

Black roofing membrane
> SR ± 5%

>SR ± 78,4%

Solar spectrum
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Szürke tetőlemez

2300nm

> SR ± 38%
Fekete tetőlemez
> SR ± 5%
A Nap sugárzási hullámhossza

90%-os napsugárzási visszaverődési hányaddal (97%
CIGS*), a RENOLIT ALKORBRIGHT fehér tetőszigetelő
lemeze a "hűs tetők" csúcstermékének számít.
Grijze
dakbaan
Általánosságban
elmondható, hogy minél sötétebb egy
> SR ± 38%
tetőfelület színe, annál kisebb a fényvisszaverési
képessége.

Zwarte dakbaan
> SR ± 5%

A nagyvárosi
hőszigetek kialakulásának
Solar
spectrum
elkerülése

Ahol kevesebb hő képződik a tetőn, ott természetesen
kevesebb hő kerül a környezetbe is. Városi és ipari
területen ezért a RENOLIT ALKORBRIGHT-tal felépített
tető előnyös hatással van az épület közvetlen
környezetének hőmérsékletére.
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A RENOLIT ALKORBRIGHT rendszer előnyei
A tető körüli hőmérséklet
A magas fényvisszaverő képességnek köszönhetően csak
a napsugárzás csekély hányada alakul át hővé. Egy fekete
és egy RENOLIT ALKORBRIGHT fehér tető között nem
szokatlan a 45°C-os hőmérsékletkülönbség sem. Az
alacsonyabb felületi hőmérsékletnek köszönhetően a
RENOLIT ALKORBRIGHT tetőlemez is kisebb
hőmérsékletingadozásnak van kitéve.
Oudenaarde-i
(Belgium)
központunkban
45°C
hőmérsékletkülönbséget mértünk egy szénfekete és egy
RENOLIT ALKORBRIGHT fehér tetőfelület között.
Fekete tetőlemez
Szürke tetőlemez
RENOLIT ALKORBRIGHT

A RENOLIT ALKORBRIGHT, mint
energiahatékony és ökológiai szempontból
előnyös rendszer
A RENOLIT ALKORBRIGHT alkalmazása a tetőn nagy
hatással van az épület belső hőmérsékletére és a
légkondicionálás költségeire is. Az épületen belül a
hőmérsékleti csúcs sokkal lassabban alakul ki, így a
hőtermelés is kevesebb lesz. A fehér és hűs tetőknek ez a
jótékony hatása különösen a dél-európai országokban
fontos, azonban a globális felmelegedés és az energia
árak alakulása miatt egyre nagyobb figyelmet fordítanak
erre az északabbra fekvő országokban is. Már pár fokos
hőmérséklet
különbség
is
sokkal
élhetőbb
munkakörnyezetet eredményez, a légkondicionálás
költsége és vele együtt a CO2 kibocsájtás pedig
jelentősen csökkenthető.

Fekete tetőlemez fedett
tető: tető külső felületi
hőmérséklete: 80°C,
az épületen belüli
hőmérséklet: 30°C
RENOLIT VÍZSZIGETELÉS

. 45
12 h

15

5
h. 1

.
10 h

RENOLIT
ALKORBRIGHT tető:
tető külső felületi
hőmérséklete: 40°C,
az épületen belüli
hőmérséklet: 25°C
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RENOLIT ALKORBRIGHT vízszigetelő lemez RENOLIT ALKORSOLAR
rendszerrel kombinálva nagyszerű energiahatékonyságú és környezetkímélő tetőt
eredményez
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A RENOLIT ALKORBRIGHT rendszer előnyei
A RENOLIT ALKOTBRIGHT növeli a napelemek energiatermelési hatékonyságát
A napelemek által megtermelt elektromos áram
mennyisége és így megtérülésük pozitív összefüggést
mutat a tetőlemezek fényvisszaverő képességével.

Napelem

A megtermelt áram mennyiségére
kétszeresen is hatással van a fehér és hűs tető
A napelemek által termelt elektromos áram egy kis
hányada a tetőfelületről visszavert napfényből származik.
A visszaverődési mutatót albedónak nevezik. Azok a
felületek, melyek albedó értéke 0,2, 1%-kal növelik a
napelem teljesítményét. Olyan anyagnál, mint a
RENOLIT ALKORBRIGHT, amelynek az albedó érték a
0,8 is meghaladja, az energia többlet elméletileg 4-5 % is
lehet. Még a gyakorlati méréseink is 3-4%-kal nagyobb
elektromos áram termelést mutatnak az alacsonyabb
fényvisszaverésű tetőkhöz képest. A tetőfelület magasabb
hőmérséklete kedvezőtlenül befolyásolja a kristályos
napelemek teljesítményét.

RENOLIT ALKORBRIGHT

2°C-os
hőmérséklet
növekedés
kb.
1%-os
teljesítménycsökkenéssel
jár.
Egy
RENOLIT
ALKORBRIGHT-hoz hasonló fehér fényvisszaverő
tetőfedőlemez, alacsonyabb hőmérsékletet eredményez a
napelemek környezetében. Az albedó vagy másként
fényvisszaverődési érték a visszavert napsugárzás és a
beeső napsugárzás közötti arányszám.

A RENOLIT ALKORBRIGHT legfőbb előnyei:
• Az épület belső hőmérsékletére gyakorolt
kedvező hatás a nyári időszakban
• A napelemek hatékonyságát növeli
• Nagyfokú és tartósan magas napfény
visszaverés
• Alacsonyabb energiaigényű légkondicionálás,
alacsonyabb CO2 kibocsájtás
RENOLIT VÍZSZIGETELÉS

• Nagyvárosi hősziget csökkentése
• A RENOLIT ALKORPLAN vízszigetelő lemez
előnyeivel azonos kimagasló tulajdonságok és
előnyök
• Vastagabb tetőlemez alkalmazása akár húsz év
jótállást is jelenthet
• Hosszú várható élettartam
11
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The British Board of
Agrément have assessed the
life expectancy of RENOLIT
ALKORPLAN F used in the
United Kingdom to be in
excess of 35 years.
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RENOLIT ALKORPLAN
roofing products and system
have a standard guarantee
of 10 years, and are installed
by approved contractors and
installers who are trained
and assessed by RENOLIT.

All RENOLIT
waterproofing
membranes for roofing
are part of the
ROOFCOLLECT®
collection and recycling
programme.

The RENOLIT Iberica
S.A. factory at
Barcelona is approved
to
ISO 9001/14001.

https://renolit.com/roofing

RENOLIT Magyarország Kft
1016 Budapest Hegyalja út 7-13
Tel.: (+36 1) 457 8164 Fax: (+36 1) 457 8160
e-mail: renolit.hungary@renolit.com
A jelen kiadványunkban szereplő adatokat legjobb tudásunk, és a gyártó által kiadott dokumentációk, valamint
nemzetközi bevizsgáló intézetek mérései alapján állítottuk össze. Fenntartjuk az adatok és műszaki jellemzők
megváltoztatásának jogát. Készséggel adunk bármikor tájékoztatást az aktuális, érvényben lévő műszaki adatokról.
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