
RENOLIT ALKORSOLAR rendszer
Tervezés és kivitelezés - műszaki követelmények



Teherhordó szerkezet (fa, vasbeton, 
acél teherhordó lemez)

RENOLIT ALKORPLUS  
elválasztó réteg 
(ha szükséges)

RENOLIT ALKORSOLAR  
rugalmas extrudált PVC profil 
+ aluminium teherhordó betét

RENOLIT ALKORPLAN PVC-P 
vagy RENOLIT ALKORTEC 

EVA/EBA lemez

Hőszigetelés

RENOLIT ALKORPLUS 
páratechnikai réteg

RENOLIT ALKORSOLAR

A RENOLIT ALKORSOLAR tartószerkezetre bármilyen 
napelem könnyen, a szigetelés átszúrás nélkül rögzíthető. A 
vázszerkezetünk csak minimális többletsúlyt jelent a tetőre. A 
rendszer kevés elemből áll, a termékek egyesével kaphatóak,  
így nincs fölösleges, megmaradt elem.
 
A RENOLIT ALKORSOLAR rendszernek ugyan nem eleme, de 
javasolt aljzata az Alkorplan F PVC-P vagy az ALKORTEC F 
EVA mechanikai rögzítésű tető vízszigetelés, melyet ha nem 
egy időben telepítenek az ALKORSOLAR rendszerrel, 
mindenképpen kérje ki véleményünket arról, hogy a régi és az 
új szigetelőanyag, valamint az ALKORSOLAR PVC, vagy EVA 
profil megfelelően hegeszthető-e és ki fog-e tudni alakulni a 
kellően erős teherbíró kapcsolat.
Az extrudált PVC (EVA) profilt forró levegővel ráhegesztik a 
PVC (EVA) lemez szigetelésre úgy, hogy a profil a mechanikai 
rögzítés mellett fusson, mégpedig a lerögzített lemezhez 
hegesztve. Ezért amennyiben ALKORSOLAR rendszert tervez, 
már a szigetelőlemez rögzítési tervénél gondoljon az 
ALKORSOLAR megkívánt elrendezésére és annak terheire is! 
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Rendszerismertető



1. Extrudált profil: RENOLIT 
ALKORPLAN (PVC-P) 81600-002 
vagy ALKORTEC (EVA) 81590-003

2. Alumínium teherhordó betét:
RENOLIT ALKORPLUS 81601-004

3. Önfúró rozsdamentes csavar,
EPDM tömítésű alátéttel (SW8):
RENOLIT ALKORPLUS 81602-005

Hossz: 3 méter Hossz: 3 méter Átmérő: 6 mm

Profil szélesség: 80 mm Falvastagság 2 mm Hossz: 25 mm

PVC falvastagság: 3 mm Magasság: 25 mm Rozsdamentes 
acél minőség: A2

Magasság: 33 mm Szélesség: 20 mm

Szélesség: 30 mm Alumínium 
minőség:

EN6060  
T6-AIMgSi 0,5 F22

4. Többfunkciós szerelő profil:
RENOLIT ALKORPLUS 81631-005

5. Rögzítő karmantyú többfunkciós 
profil és alap profil összekötéséhez:
RENOLIT ALKORPLUS 81632-003

6. Toldó elem többfunkciós szerelő
profilhoz:
RENOLIT ALKORPLUS 81634-005

Hossz: 6,20 méter Hossz: 50 mm Hossz: 300 mm

Magasság: 54 mm Alumínium 
minőség EN AW 6060 T66 Magasság: 32 mm

Szélesség: 46 mm Szélesség: 28 mm

Alumínium 
minőség: EN AW 6063T66 Alumínium EN AW 6060 T66

RENOLIT ALKORSOLAR rendszeralkotói:

további rendszerelemek:
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RENOLIT ALKORSOLAR elemei

minőség:



Tervezési és kivitelezési előírások 

Geometriai követelmények 

• Az ALKORSOLAR rendszert alapvetően ALKORPLAN PVC, vagy ALKORTEC EVA vízszigetelő lemez 
együttes felhasználásával ajánljuk, amikor a szigetelőlemez min. 1,5 mm vastag kell legyen. Más lemez 
esetén a kivitelező felelőssége a tartós összeépítés, összehegesztés, kompatibilitás vizsgálata.

• A tető lejtése általános esetben legyen legfeljebb 5°, különben a rendszer nyírószilárdságát igazolni kell.

• Az ALKORSOLAR 81600 idomok iránya
és egyben az azok alatti vízszigetelés
hegesztett átfedéseinek rögzítési iránya
legyen merőleges a teherhordó acél
trapézlemezek bordáinak irányára. Az
ALKORSOLAR idomokat mindig a
vízszigetelés lerögzített, vízzáróan
összehegeszett szélei mellé helyezzük,
az átfedésen túli oldalra hegesztve.
Hegesztési varrat készítéséhez csak
folyamatos, min. 30 mm széles forró
levegős hegesztés elfogadott, folyékony
hideghegesztés THF-fel tilos!
Kérésre rögzítési tervet készítünk.

• Az ALKORSOLAR profil idomokat úgy helyezzük el a
vízszigetelés átfedése mellé, hogy azok 2 cm-nél ne
legyenek távolabb a vízszigetelés átfedési varratától. 

 Az ALKORSOLAR idomok alatt elhelyezendő mechanikai rögzítőelemek tengelytávolságát az EN 1991-1-
4 + Nemzeti kiegészítések szerint kell számítani. A darabszám legyen min. 2 db/m2. Egy sorban elhelyezve
a rögzítőelemek ne legyenek távolabb egymástól 500 mm-nél, vagy közelebb 120 mm-nél.

 A napelemek rögzítésére igénybevett
tetőfelület legyen legalább 100 cm-rel
bentebb, mint a tetőfelület széle, és
tartsunk legalább 50 cm-es távolságot
bármely tetőelemtől, idomtól, az
Alkorsolar-nál magasabban kiálló
tetőszerkezeti, felépítményi elemtől,
hogy annak szerelése, karbantartása
biztonságosan elvégezhető legyen.
További beárnyékolási védőtávolság
igényről kérdezzék a napelem gyártót!



 Tetőlejtésre merőlegesen elhelyezett ALKORSOLAR
idomok esetén azok között 3 m-enként legalább 15 cm
szabadon hagyott sávot kell tartani a biztonságos
csapadékvíz lefolyásának biztosíthatósága érdekében.

 Az ALKORSOLAR idomok egymástól mért
tengelytávolsága nem haladhatja meg az 1,50 m-t. Ebből
következően az alatta lévő szigetelőlemez szélessége
legfeljebb 1,60 m lehet. Amennyiben egy már meglévő
szigetelésre, vagy új vízszigetelésre kerül az
ALKORSOLAR rendszer, és annak tekercsszélessége
meghaladja az 1,60 m-t, akkor kiegészítő rögzítési sávot
kell készíteni ALKORPLAN vagy ALKORTEC 150 mm
széles szigeteléssel lezárva, hogy az ALKORSOLAR
idomok tengelytávolsága ezen a méreten belül
maradhasson. Ezzel lentebb külön pont foglalkozik. 1 m-
esnél rövidebb idom használata tilos!

 Ha az ALKORSOLAR idomokat a tetőszigetelés tekercsszélessége, vagy más geometriai adottság miatt
nem lehet egymástól legfeljebb 1,50 m-es tengelytávolságra elhelyezni, akkor többlet, azaz kiegészítő
rögzítési sávot kell alkalmazni. Ilyen kiegészítő rögzítési sávokat szöveterősített ALKORPLAN vagy
ALKORTEC lemezből kell kialakítani, és vízzáró hegesztéssel kell a tető vízszigetelésére rögzíteni. Erre
kerülhet az ALKORSOLAR 81600 jelű PVC kalap-profil, szintén forró levegős hegesztéssel rögzítve a kép
szerinti:



• Egy egységként kezelhető napelem mező mérete 
lehetőleg legyen legfeljebb 12 m x 12 m 
megszakítás nélkül, hogy a hőtágulásból adódó 
többletterheket elkerüljük. Azaz legfeljebb 4 darab 
3 m-es ALKORSOLAR idom kerülhet egymás 
után folyamatosan lerögzítve. Minden ilyen 12 m-
es egység után 5 cm távolságot kell legalább 
hagyni az idomok között.
Természetesen bármennyi ilyen napelem mezőt 
képezhetünk egymás mellett. 

• Az első napelemsor alatti tetőszigetelés külső perem mezőként veendő figyelembe.
• Napelemek dőlése legfeljebb:  fekvő téglalapként 30°, álló téglalapként 15°
• Napelemek legnagyobb megengedett szélessége ALKORSOLAR rögzítés esetén ≤ 1,46 m.

Szilárdsági követelmények

• Az aljzatként alkalmazott hőszigetelés nyomószilárdsága legyen > 70 kPa,
melynél kisebb szilárdság a vízszigetelés korábbi károsodásával járhat.
Kőzetgyapot hőszigetelés esetén ajánlatos a keményebb felső rétegű,
legalább 650 N pontszerű terhelhetőségű anyag használata.

• Minden ALKORSOLAR kiépítést - legyen az meglévő vízszigetelésre vagy újra - statikailag igazolni kell. A
statikai számítások az EN 12311-2 szabvány szerint végzendőek és készültek.

• A tetőszigetelő lemez (ideálisan ALKORPLAN, vagy ALKORTEC) és egyben az ALKORSOLAR
rendszerhez használt rögzítőelem kihúzó szilárdsága legyen legalább: R d, rögzítőelem ≥ 564 N/rögzítés

• A vízszigetelés hegesztési varratának nyírószilárdsága legyen legalább: Rd, szigetelési varrat ≥ 1100 N/50 mm

• A vízszigetelés és az ALKORSOLAR idom elválási szilárdsága legyen:  Rd, profilkapcsolat ≥ 507 N/50 mm

Mindezen szilárdsági adatokat célszerű ellenőrizni kivitelezéskor. Az Rd feletti értékek megfelelőek.

• Amennyiben a szakító vizsgálatok eredményeként a tönkremenetel minden esetben a varratokon kívülre,
azaz a szigetelés mechanikai rögzítése környezetébe esik és a lemez szakad, akkor a kapcsolatok jók.

• A rögzítéshez használt mechanikai rögzítőelem ETA 06/2003 minősítéssel kell rendelkezzen.

• A tetőszerkezet legyen képes elviselni a napelem-telepítés többletterheit.

• A multifunkciós alumínium profilokat (81631) az alap
kalap-profilra (81600) merőlegesen kell a rendszer-
tartozék önfúró csavarral (81602) és karmantyúval
(81632) rögzíteni. Természetesen előzőleg a kalap-
profilba az 81601-es jelű alumínium zártszelvényt még
be kell húzni, mert ez adja a merevséget, ebbe
rögzítjük a multifunkciós profilt az önfúró csavarral.
Amennyiben ez a profilkeresztezés nem merőleges,
akkor előbb kérje ki szaktanácsadó szolgálatunk külön
véleményét!
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