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1.1 SZÁLLÍTÁS

1.2 RAKODÁS

A	Swedsteel-Metecno	Kft,	mint	 gyártó	 és	 forgalmazó	 vállalja	
a	 szendvicspanelek	 és	 egyéb	 kiegészítő	 termékek	 helyszínre	
történő	 szállítását.	 A	 helyszíni	 lerakodás	megfelelő	 feltételeit	
viszont	a	megrendelőnek	kell	biztosítania.	A	szendvicspanelek	
szállítása	 alapvetően	 olyan	 tehergépkocsik	 által	 történik,	me-
lyek	esetén	a	panelek	maximális	szállítási	hossza	13,5	méterre	
adódik.	Az	ettől	nagyobb	hosszúságú	panelek	szállítása	külön	
fuvarozási	és	útvonalengedélyt,	speciális	szállítóeszközt	és	kö-
rültekintőbb	rakodási	feltételeket	igényel.

A	 gyártás	 során	 kétoldali	 felületvédő	 fóliával	 ellátott	 szend-
vicspaneleket	 a	 kamionra	 emelés	 előtt	 rakatokba	 rendezik.	
Számos	 tényező	 befolyásolja,	 hogy	 egy	 rakatba	 hány	 darab	

és	milyen	hosszú	panel	kerül.	 Ilyen	tényezők	többek	között	a	
szendvicspanel	felhasználási	területe	(tető	vagy	fal),	vastagsá-
ga,	 illetve	a	hőszigetelő	 töltet	 típusa	 (PUR,	PIR,	kőzetgyapot,	
üveggyapot).	A	rakatokat	élvédő-,	merevítő-	és	távtartó	elemek-
kel	ellátva,	alaposan	körbecsomagolva	készítik	elő	annak	érde-
kében,	hogy	a	panelok	rakodás	és	szállítás	alatt	ne	szenvedjen	
mechanikai	sérülést.

A	panelrakatokat	kb.	1.50	–	2.50	méterenként	kell	 rögzíteni	a	
teherautó	 rakodóterén	 oly	 módon,	 hogy	 a	 panelek	 peremei,	
szélső	bordái	ne	sérüljenek	(1.ábra).	A	rögzítések	és	rakatok	ál-
lapotát	a	szállítási	folyamat	során	javasolt	ellenőrizni	(a	szállítási	
idő	és	távolság	függvényében,	akár	több	alkalommal	is).

A	helyszíni	 lerakodás	előtt	célszerű	egy	utolsó	ellenőrzést	vé-
gezni	és	meggyőződni	arról,	hogy	a	szállítmány	sérülések	nél-
kül	érkezett,	illetve,	hogy	az	élvédő-,	merevítő-	és	távtartó	ele-
mek	a	megfelelő	helyükön	vannak	a	biztonságos	mozgatáshoz.	
A	 lerakodás	történhet	többféle	gépi	eszközzel	és	módszerrel.	
Ezeket	elsősorban	olyan	tényezők	befolyásolják,	mint	a	szend-
vicspanel	hossza,	 fegyverzet	alapanyaga	 (acél,	alumínium)	és	
a	rakaton	belüli	elrendezés,	összetétel.	A	szűkebb	fogószéles-
séggel	 rendelkező	 (1,0-1,5m)	 villástargoncákkal	 történő	pako-
lás	hozzávetőleg	maximum	6,00m	széles	panelek	esetén	java-
solt.	 Nagyobb	 panel-	 és	 rakathosszak	 esetén	már	 célszerű	 a	

nagyobb	kapacitású	daruk	alkalmazása,	mely	során	a	rakatokat	
két	(2.	ábra)	vagy	több	(3.	ábra)	ponton	(a	hossz	függvényében)	
hevederekkel,	 illetve	 emelő	 himbák	 segítségével	 emelik	 ki	 a	
szállító	jármű	rakodóteréből.

A	kamionról	leemelt	paneleket	nagyobb	felületi	egyenetlensé-
gektől	mentes,	sík	fogadófelületen	kell	elhelyezni	annak	érde-
kében,	hogy	a	tárolás	ideje	alatt	ne	szenvedjenek	maradó	alak-
változásokat,	 torzulásokat.	 (lemezhorpadás,	 panel	 görbülés,	
csavarodás	a	hossz	mentén).

1,5-2,5m

(1. ábra)

L ≤ 12 m L > 12 m

(2. ábra) (3. ábra)

1. Általános tudnivalók

alátámasztás

alátámasztás

segédszerkezet

támasztó rúd

emelő gerendamegtámasztó
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1.3 TÁROLÁS

1.4 SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

Az	építmény	megvalósítási	folyamata	során	gyakran	előfordul,	
hogy	 az	 építési	 ütemezés	 úgy	 alakul,	 hogy	 a	 szendvicspanel	
nem	rögtön	a	helyszínre	érkezését	követően	kerül	a	végleges	
beépítési	helyére.	 Ilyen	esetekben	a	 rakatokat	bizonyos	 ideig	
tárolni	 szükséges.	 Annak	 érdekében,	 hogy	 a	 panel	 a	 tárolási	
időszak	alatt	ne	szenvedjen	károsodást,	be	kell	tartani	a	követ-
kező	előírásokat:

• A	rakatok	tárolása	lehetőleg	száraz,	zárt	helyen	történjen

• A	rakat	ne	kerüljön	közvetlen	kapcsolatba	a	fogadófelület-
tel	(talaj,	beton,	aszfalt	vagy	egyéb	terep)

• A	 rakat	alá	kerüljön	min.50mm	magas	és	200mm	széles	
távtartó	(pl.	polisztirol	lap	vagy	fa	deszkázat)	egymástól	kb.	
1.00-1.50m	kiosztásban

• A	távtartókat	úgy	helyezzük	el,	hogy	az	a	panelrakatnak	egy	
minimális	5%-os	lejtést	adjon.	Ennek	az	a	célja,	hogy	a	pa-
nelek	felületén	keletkező	kondenzációs	folyadék	szabadon	
elfolyhasson.	(4.	ábra)

• Maximálisan	 3	 rakat	 helyezhető	 egymás	 felé,	 amelyek	
közé	ugyancsak	távtartókat	kell	elhelyezni.	(5.	ábra)

• Ha	nem	lehetséges	a	zárt	térben	történő	tárolás,	akkor	a	
rakatokat	 védeni	 kell	 a	 külső,	 meteorológiai	 hatásoktól,	
mert	nem	kívánt	károsodásokat	szenvedhetnek.	Így	példá-
ul	a	hosszú	távú	UV	sugárzásnak	kitett	panel	PUR	hab	töl-
tete	elszíneződhet,	a	csapadéknak	kitett	kőzetgyapot	töltet	
pedig	összeroskadhat.	Ezen	kívül,	ha	a	panelek	között	fel-
halmozódó	csapadék	és	kondenzációs	folyadék	megfelelő	
elfolyása	nem	biztosított,	 akkor	 az	 a	 fém	 fegyverzet	 kor-
rózióját	eredményezheti.	Ebből	kifolyólag,	ha	szabadtéren,	
több	ideig	(2-3	hét)	történik	a	tárolás,	akkor	célszerű	a	raka-
tokat	védőponyvával	ellátni.

• Kültéri	 tárolás	esetén,	 amikor	 a	panelek	UV	sugárzásnak	
vannak	kitéve,	a	szendvicspanelek	felületén	gyárilag	elhe-
lyezett	védőfóliát	legkésőbb	30	napon	(nyári	hónapokban	
15	napon)	belül	el	kell	távolítani.

Annak	 érdekében,	 hogy	 a	 szendvicspanel	 és	 kiegészítői	mű-
szaki	 és	 esztétikai	 szempontból	 kifogástalanul	 kerüljenek	 be-
építésre,	nagyon	fontos	a	megfelelő	szerszámok	és	segédesz-
közök alkalmazása. 

A	szerelés	során	alkalmazandó	szerszámok:

• Kézi	 fúró	gép	optimálisan	1500	 -	3000	fordulatszám/perc	
kapacitással	és	megfelelő	spirál	fúróheggyel	

• Kézi	 csavarbehajtó	 gép	 és	 speciális	 csavarbehajtó	 fej,	

amely	alkalmas	a	hosszúszárú	kötőelemek	megfelelő,	túl-
húzásmentes	behajtására

• Gépi	fémfűrész,	amely	finom	fogazatú	vágóéllel	van	ellátva

• Kézi	lemezvágó	ollók

• Kézi	szegecselő	gép

• Egyéb	eszközök:	vízmérték,	fogó,	gumifejű	kalapács,	mé-
rőszalag

minimu
m 5% lejtés minimum 5% lejtés

~1,0m ~1,0m

(4. ábra) (5. ábra)

1. Általános tudnivalók
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2. Szerelési útmutató

2.1 ELŐKÉSZÍTŐ LÉPÉSEK

2.2 TETŐPANELEK SZERELÉSE

A	burkolatszerelési	munkálatok	elkezdése	előtt	érdemes	meg- 
győződni	 arról,	 hogy	 a	 körülmények	 megfelelőnek	 bizonyul-
nak-e	a	panel	beépítésére	vagy	sem.	Javasolt	ellenőrizni	a	fo-
gadószerkezet	geometriai	méreteit	és	szerkezeti	állapotát.	

A	következő	 lépéseket	 javasolt	megtenni	a	szerelés	előkészí-
tése	során:

• Ha	közvetlenül	a	főtartószerkezetre	kerül	a	panel,	akkor	el-
lenőrizni	kell,	hogy	az	oszlopok	és/vagy	gerendák	fogadó	
síkja	alkalmas-e	a	panelek	elhelyezésére

• Ha	másodlagos	tartószerkezeti	rendszerre,	azaz	szeleme-
nekre	kerül	a	panel,	akkor	ugyancsak	ellenőrizni	kell,	hogy	

a	 szelemenek	 rendszere	 megfelelő	 síkot	 képez	 a	 panel	
fogadására	 (nem	szenvedtek	 a	 szerelés,	 szállítás	 közben	
nem	kívánt	alakváltozásokat,	csavarodást,	görbülést)

• Javasolt	 ellenőrizni,	 hogy	 maguk	 a	 szendvicspanelek	 al-
kalmasak-e	a	beépítésre;	nem	szenvedtek	a	tárolás	során	
mechanikai	 sérülést,	 nem	 indult	 el	 korróziós	 folyamat	 a	
fegyverzeten

• Biztosítani	kell	a	munkavédelmi	előírások	betartását

• Biztosítani	kell	minden	szereléshez	szükséges	szerszámot	
és eszközt

Megszokott	eljárás	a	tetőburkolat	szerelésének	folyamata	so-
rán,	hogy	a	szendvicspanel	rakatokat	emelődaru	segítségével	a	
tető	vázszerkezetére	helyezik	el	(6.	ábra).	Ekkor	nagyon	fontos,	
hogy	a	rakat	elhelyezése	ne	két	főtartó	keretállás	közötti	mező-
ben	történjen,	mert	ebben	az	esetben	a	legkedvezőtlenebb	ter-
helési	helyzet	alakul	ki	a	szelemenrendszert	tekintve.	Ebből	ki-

folyólag	mindig	a	főtartó	keretállás	fölé	vagy	lehetőség	szerint	
minél	közelebb	hozzá	helyezkedjen	el	a	panelrakat.	Ezen	kívül	
fontos	megjegyezni,	hogy	egyszerre	 több	 rakat	nem	kerülhet	
egymásra.	Miután	felkerült	a	panelköteg	a	tetőszerkezetre,	biz-
tosítani	kell	annak	megfelelő	stabilitását,	azaz	meg	kell	előzni	a	
köteg	elmozdulását,	lecsúszását	(7.	ábra).

Ha	adottak	az	előzőekben	leírt	körülmények,	akkor	elkezdődhet	
a	panelek	egyenkénti	beemelése	a	végleges	helyükre.	Kisebb	
hosszak	esetén	(hőszigetelő	magtól,	ezáltal	a	panel	tömegétől	
függően)	 lehetséges	 a	 panelek	 kézi	mozgatása	 is.	 Ekkor	mi-
nimum	két	ember	egyidejű	 jelenléte	szükséges	a	panel	moz-
gatásához.	Nagyobb	hosszak	esetén	emelő	daru	alkalmazása	
szükséges.	Maximum	~12,00m	hosszig	elegendő	2	megfogá-

si	 ponton	 szorítóelemekkel	 rögzíteni	 és	megemelni	 a	 panelt,	
jellemzően	 a	 panelhossz	 harmadoló	 pontjaiban	 (8.	 ábra).	 A	
12,00m-nél	nagyobb	hosszak	esetén	már	célszerű	több	meg-
fogási	ponton	rögzíteni	a	panelt	és	egy	közvetítő	gerenda	se-
gítségével	helyére	emelni	azt	(9.	ábra).	Minden	esetben	ügyelni	
kell	arra,	hogy	a	panelszorítók	helyesen	legyenek	rögzítve,	azok	
elmozdulása	gátolva	legyen.	

Tetőpanelek mozgatása és elhelyezése

0,2
0 L

 

0,2
0 L

L

L ≤ 12m L > 12m

(6. ábra)

(8. ábra)

(7. ábra)

(9. ábra)
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A	panelek	lefektetése	előtt	meg	kell	határozni	(már	a	tervezés	
során)	egy	kitüntetett	fektetési	irányt,	amelyet	alapvetően	a	fő	
szélirány	jelöl	ki.	A	szerelési	irány	kijelölése	a	fő	szélirány	áram-

lásával	 ellentétesen	 történik	 annak	érdekében,	hogy	az	 adott	
irányból	ható	szélterhelés	az	illesztésekbe	belekapva	ne	tudja	a	
panelsávokat	felszakítani	a	helyükről	(12.	ábra).

Sok	esetben	előfordul,	hogy	a	tetősík	olyan	hosszú,	hogy	azt	
egy	darab	panel	 alkalmazásával	 nem	 lehet	 lefedni.	 Ekkor	 két	
vagy	több	panel	átfedéses	illesztésével	lehet	megoldani	a	fel-
adatot.	Ilyen	esetben	a	felülről	átfedő	panel	visszavágott	végé-
ből	el	kell	távolítani	a	hőszigetelő	töltetet	(13.	ábra).	Ugyancsak	

így	kell	eljárni	az	ereszvonal	mentén	is,	ha	a	panel	végein	kb.	
80-300mm	hosszban	csak	a	külső	lemezt	szeretnénk	az	függő	
ereszcsatornába	vezetni	(14.	ábra).	Igény	szerint	a	visszavágott	
panelvégekből	gyárilag	is	történhet	a	hőszigetelő	mag	eltávo-
lítása. 

Mielőtt	a	panel	a	végső	beépítési	helyére	kerülne,	el	kell	távo-
lítani	 a	 védőfóliát	 a	 fegyverzet	 alsó	 felületéről.	A	 tetőpanelek	
oldalirányú	 illesztésének	módját	 a	 következő	ábra	 szemlélteti	
(10	és	11.	ábra).

GLAMET

Típus:

Beépítés:

T

-
Eresz 2

-Rögzítés : Méretarány: 1:10; 1:5 2015

szerelési irány

fő szélirány

panel visszavágás

visszavágás

(10. ábra)

(13. ábra)

(12. ábra)

(11. ábra)

(14. ábra)

2. Szerelési útmutató
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2. Szerelési útmutató

Az	előzőekben	említett	hossztoldás-	és	ereszvisszavágás	ese-
tén	fontos	egy	kitüntetett	szerelési	irányt	megjelölni.	Ekkor	ál-
talában	 sima	 nyeregtetős	 épületeknél	 beszélhetünk	 „jobbos”	
és	 „balos”	 fektetésű	 tetőpanelről,	 amelyet	 az	 itt	 látható	 ábra	
szemléltet.	Nem	feltétlenül	kötelező	kifejezetten	a”jobbos”	és	
„balos”	 elnevezés,	 mivel	 bonyolultabb	 geometriájú	 tetőfelü-
let	esetén	nem	ilyen	egyszerű	a	beazonosítás.	Ezért	érdemes	
megjegyezni,	hogy	a	tervezés	során	nagyon	fontos	a	követke-
zetes	konszignáció	és	jelölésrendszer	(15	és	16.	ábra)

"A" Típus "B" Típus

Ur
alk

od
ó s

zé
lirá

nyPanel
visszavágás

A	rögzítőcsavarok	elhelyezését	és	kiosztását	alapvetően	meg-
határozza	a	tetőfelületre	ható	szélterhelés,	többnyire	a	szívó	jel-
legű	szélhatás.	Egy	általánosnak	nevezhető	geometria	esetén	
(nyereg,	félnyereg	forma)	a	tető	peremei	egy	adott	sávban	na-
gyobb	mértékű	szélszívó	tehernek	van	kitéve,	mint	a	belső	me-
zők	 (17.	 ábra).	 Ebből	 kifolyólag	 általánosságban	 elmondható,	

hogy	a	peremeken	három	darab,	a	belső	mezőkben	két	darab	
rögzítőcsavart	kell	alkalmazni	 folyóméterenként	az	alátámasz-
tó	gerendákon.	Fontos	megjegyezni,	hogy	a	jelen	megemlített	
rögzítési	módok	és	szabályok	csak	 javaslatként	szolgálnak.	A	
pontos	és	részletes	megoldási	módszerek	kidolgozásához	sta-
tikus	tervezői,	illetve	gyártói	együttműködés	ajánlott.	

A	tetőpanel	rögzítéséhez	alkalmazott	csavar	típusát	alapvetően	
meghatározza	(18.	ábra):

• a	panel	vastagsága

• a	fogadószerkezet	alapanyaga	és	típusa:	vékonyfalú	vagy	
vastagfalú	acél,	vasbeton,	fa

• a	csatlakozó	elemek	alapanyaga	azonos	vagy	eltérő:	acél-
acél,	alumínium-acél,	stb.

Panelek illesztése és rögzítése

„A” Típus

„B” Típus

sarokfelület

peremfelület

peremfelület

(16. ábra)

(17. ábra)

(18. ábra)

(15. ábra)

szerelés iránya

sz
er

el
és
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zé
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y

„Balos”	vagy
„A”	típus

„Jobbos”	vagy
„B”	típus
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A	tartószerkezethez	való	rögzítés	alapvetően	a	panel	magasbordáin	keresztül	történik,	
de	ha	a	terhelési	körülmények	megkövetelik,	akkor	a	közbenső	alacsonybordákat	is	rög-
zíteni	szükséges	(20.	ábra).	Önmetsző	rögzítőcsavar	esetén	az	első	lépés	a	panel	síkjára	
merőleges	furat	elkészítése.	(Nagyon	fontos,	hogy	a	furat	a	burkolat	síkjával	lehetőleg	
90	 fokos	 szöget	 zárjon	be,	mivel	 így	 a	 leghatékonyabb	a	 rögzítés,	 a	 legmagasabb	a	
teherbírás.	Ezen	kívül,	ha	nem	megfelelő	szögben	 történik	a	csavar	behajtása,	akkor	
hő-,	lég-	és	vízzárási	problémák	jelentkezhetnek)	Önfúró	csavar	esetén	nem	szükséges	
előfúrni	a	csavar	útját,	mivel	a	rögzítőelem	vége	speciális	vágóéllel	van	ellátva.	A	rög-
zítés	fontos	része	a	csavarfej	alá	kerülő	teherelosztó	nyereg,	mely	illeszkedik	a	borda	
geometriájához	és	nevéből	adódóan	a	csavarra	ható	terheket	osztja	szét	a	panel	ma-
gasbordájára.	Ebből	kifolyólag	hatékonyabb	a	rögzítés	és	kiküszöbölhető	az	esetleges	
lemezhorpadás	a	csavarfej	környezetében.	A	csavar	behajtásakor	mindig	figyelni	kell	
arra,	hogy	elkerüljük	az	alapvető	csavarozási	hibákat	(19.	ábra).

ÖNMETSZŐ CSAVAROK
Jelölési  kulcs

ÖNMETSZŐ CSAVAROK

EJOT önmetsző csavarok horganyzott acél kivitelben JA2-JZ2
EJOT önmetsző csavarok A2 korrózióálló nemesacél kivitelben JA3-JZ3
EJOT önmetsző csavarok A5 korrózióálló nemesacél kivitelben JA1-JZ1
EJOT önmetsző csavarok A2 korrózióálló nemesacél kivitelben JZ7
EJOT Szolár önmetsző csavarok korrózióálló nemesacél kivitelben JA3-SB, JZ3-SB
EJOT különleges önmetsző csavarok korrózióálló nemesacél kivitelben JA3-S, JA3-LT, JA3-FR

Minőségi jellemzők:

Előnyei:

Csavarozási hibák:

Csavarhossz:
Önmetsző csavar hosszának meghatározása:
L= a + 20 mm helyes csavarozás

túlhúzott csavar

Jelölési kulcs

Önmetsző csavar J Z 3  - 6,3 x 19 E 16  
Árumegnevezés
Gyártói jel (EJOT)
Csavarforma*
Alapanyag**
Csavarátmérő
Csavarhossz
Tömítőalátét alapanyag ***
Tömítőalátét átmérő

**Alapanyag ***Tömítőalátét alapanyag
2: horganyzott acél V: horganyzott acél
3: korrózióálló nemesacél E: korrózióálló nemesacél

• Széleskörű alkalmazási lehetőségek
• Méretválaszték 19-290 mm-es hosszig
• Nagy tömítőalátétválaszték 16-51 mm-es átmérőig

Az EJOT önmetsző csavarok bevált kötőelemként szolgálnak acél és alumínium profillemezek, 
valamint pala, illetve műanyag táblák rögzítésére.

• Az SW3/8" fejkialakítás optimális erőátvitelt biztosít a csavar behajtásakor már alacsony 
indítónyomatéknál is hatékony a menetformálás
• Alapanyaga lehet alumínium, horganyzott acél, és korrózióálló nemesacél
• Az elveszíthetetlenül rászerelt EPDM alátéttel vízzáró kapcsolatot biztosít 
• Az EPDM kimagasló időjárás- és ózonálló képeséggel rendelkezik
• A felhasználható acél, alumínium és fa szerkezetre

Z: finom menet tompa véggel

*Csavarforma
A: ritka menet heggyel 

laza csavarozás

ferdén behajtott csavar
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Méretarány: 1:10

Rögzítés a gerincnél:

- minden völgybe egy-egy darab rögzítő önfúró csavar kerüljön

Rögzítés általános belső mezőkben:

- minden oldalirányú toldásnál a bordákon keresztül egy-egy rögzítő önfúró csavar + teherelosztó nyereg kerüljön beépítésre

- ezeken felül plusz egy rögzítő önfúró csavar + teherelosztó nyereg kerüljön elhelyezésre szintén bordán keresztül úgy, hogy szelemen
soronként különböző bordán keresztül történjen a rögzítés

Rögzítés a tető szélső mezőiben (oromfalak melle ):

- a tetőfelület szélső paneljeit minden bordában le kell rögzíteni egy-egy rögzítő önfúró csavar + teherelosztó nyereg segítségével

2015 november

Glamet/Hipertec Roof/Hipertec Roof Sound

Alkalmazás:

Beépítés:

Tető

Tetőpanel rögzítése 2

Rögzítés : Látszó

Lejtés
irányú

4

2

2a

2b

Rögzítés az eresznél és hosszirányú toldásnál:

- minden bordába egy-egy rögzítő önfúró csavar + teherelosztó nyereg kerüljön

1 3
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Tető

Tetőpanel rögzítése 2

Rögzítés : Látszó

Lejtés
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(20. ábra)

(19. ábra)

2. Szerelési útmutató
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2. Szerelési útmutató

2.3 FALPANELEK SZERELÉSE

A	falpaneleket	az	elhelyezés	és	szerelés	módjától	függően	két	nagy	csoportba	sorolhatjuk:	

A	falpaneleket	további	két	csoportra	bonthatjuk	a	rögzítés	módja	szerint:

Vízszintes fektetésű falpanel

Ez	esetben	általában	nincs	vízszintes	másodlagos	teherhordó	
falvázrendszer,	így	a	falpanelt	közvetlenül	a	függőleges	főtartó-
szerkezeti	elemekre	rögzítjük,	melyek	többnyire	a	vázszerkezet	
főtartó	oszlopai.	Innen	jön	a	„vízszintes	fektetés”	kifejezés,	mi-
vel	a	függőleges	helyzetű,	általában	egymástól	nagyobb	távol-
ságban	elhelyezkedő	(3,00-6,00m)	oszlopokra	merőleges	hely-
zetben,	vízszintesen	kerül	elhelyezésre	a	panel	(lásd	21.	ábrán).

Látszó rögzítésű panel

Ilyen	esetben	látszik	az	átmenő	rögzítőcsavarok	feje	két	panel	oldalirányú	csatlakozásánál,	illesztésnél	(lásd	23.	és	24.	ábrán).

Rejtett rögzítésű panel

Ilyen	panelek	esetén	a	csatlakozó	élek	olyan	kialakításúak,	hogy	rögzítőcsavar	feje	a	panel	külső	síkjához	képest	süllyesztett	hely-
zetben	van,	illetve	a	külső	fegyverzetből	kialakított	perem	rátakar	a	csavarra,	így	az	nem	látható	az	oldalirányú	csatlakozásoknál,	
illesztésnél	(25.	és	26.	ábra).

Függőleges fektetésű falpanel

Ekkor	az	elsődleges	teherhordó	szerkezeti	rendszeren	kívül	van	
vízszintes	másodlagos	teherhordó	falvázrendszer	is.	Ilyen	eset-
ben	a	panelek	teherhordási	fesztávolsága	kisebb	(1,00-2,00m).	
Ekkor	a	falpanel	függőleges	helyzetben,	a	falváz	tengelyvonalá-
ra	merőlegesen	kerül	beépítésre	(lásd	22.	ábrán).

Monowall 30-80 Monowall 80-120

Hipertec Wall/Hipertec Wall Sound
/Me l

H-Wall 8P HF Superwall ML HF

Superwall HF
/Me l

Falpanel csatlakozás, rögzítés

Falpanel általános részletek

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés :
Látszó vagy

rejte

Függ. vagy
vízszintes

Méretarány: 1:5 2015 november

Monowall 30-80 Monowall 80-120

Hipertec Wall/Hipertec Wall Sound
/Me l

H-Wall 8P HF Superwall ML HF

Superwall HF
/Me l

Falpanel csatlakozás, rögzítés

Falpanel általános részletek

Alkalmazás:

Beépítés:

Fal

Rögzítés :
Látszó vagy

rejte

Függ. vagy
vízszintes

Méretarány: 1:5 2015 november

főtartó oszlop

falvázgerenda

vízszintes panel

függőleges panel

főtartó oszlop

rögzítőcsavar

szendvicspanel

szendvicspanel

rögzítőcsavar

rögzítőcsavar

szendvicspanel

szendvicspanel

rögzítőcsavar

(21. ábra)

(22. ábra)

(23. ábra)

(25. ábra)

(24. ábra)

(26. ábra)
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A	falpanelek	vízszintes	fektetésű	szerelése	során	meghatározó	tényező	az	alátámasztó	függőleges	szerkezetek	(oszlopok)	ten-
gelytávolsága.	Ettől	függően	egy	szendvicspanel	áthidalhat	egy	vagy	több	fesztávot	is	(27.	ábra).

A	panel	elhelyezése	előtt	biztosítani	kell	a	vízszintes	inditóelemet.	Ez	lehet	egy	lábazati	falon	elhelyezett	zártszelvény,	szögacél,	
vagy	vékonyfalú	hajlított	profil.	Egy	általános	kialakítási	módot	szemléltet	az	(28.	és	29.	ábra),	mely	során	a	lábazati	falba	rögzített	
szögacél	és	a	rajta	elhelyezett,	hajlított	U	profil	a	vízszintes	indítóelem.	A	falpanelek	elhelyezése	előtt	fel	kell	szerelni	a	lábazati	
vízvető	szegélyeket,	illetve	a	főtartószerkezet	külső	síkjára	el	kell	helyezni	az	öntapadó	tömítőcsíkot,	mely	a	megfelelő	párazárást	
biztosítja.

Ezt	követően	alulról	felfelé	haladva	ellehet	indítani	a	falpanelek	szerelését.	Az	első	panelt	az	U	profilra	kell	ültetni	és	a	vízszintes	
helyzet	biztosítása	mellett	a	panel	felső	élét	hozzá	kell	csavarozni	a	tartószerkezethez	(30.	ábra).

Vízszintes panelek szerelése

vízszintes panel

tartószerkezet

indítóelem

tartószerkezet

indítóelem

lábazat

fogadószerkezet

lábazati fal

rögzítőcsavar

szendvicspanel

vízvető

vízvető

vízvető

lábazatlábazat

L	acél

szendvicspanel

indítóelemindítóelem

szendvicspanel

tömítőszalag tömítőszalag

(27. ábra)

(28. ábra) (29. ábra)

(30. ábra)

2. Szerelési útmutató
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2. Szerelési útmutató

A	második	sor	esetében	célszerű	a	panelt	vízszintes	helyzetben	
beleültetni	az	előző	panelsor	éleibe,	így	biztosítva	a	megfelelő	
csatlakozást	és	elkerülve	az	esetleges	panelsérülést	(31.	ábra).	
Ha	a	paneldarab	a	helyére	került	ugyancsak	rögzíthető	csavarral	

a	főtartószerkezethez	(32.	ábra).	Az	ezt	követő	további	panelsor	
esetén	az	eljárás	azonos.	Fontos	a	vízszintes	helyzet	folyama-
tos	biztosítása,	a	fúrás	során	keletkező	fémforgács	eltávolítása	
és	a	csatlakozó	élek	illeszkedésének	ellenőrzése.

A	panelek	függőleges	éleinek	a	csatlakozása	között	javasolt	kb.	
20mm	távolságot	hagyni,	melyet	a	helyszíni	beépítés	során	szi-
getelő	anyaggal	kell	kitölteni.	A	függőleges	csatlakozást,	és	az	
utólag	szigetelt	hézagot	eltakaró	szegélylemez	több	kialakítású	

is	lehet,	melyet	alapvetően	az	határoz	meg,	hogy	a	rögzítőcsa-
var	látható-e	vagy	sem	a	falpanel	külső	síkján	(azaz	a	panel	lát-
szó	vagy	rejtett	illesztésű).	A	két	alapvető	kialakítást	az	(33.	és	
34.	ábra)	szemlélteti.

Látszó rögzítés: Rejtet rögzítés:

Ha	 a	 falpanelek	 felkerültek	 a	 végleges	 helyükre,	 felszerelhe-
tőek	a	különböző	hajlított	szegélylemezek,	mint	a	 falsarok-,	a	
függőleges	csatlakozást	takaró-,	a	nyílásszáró	perem-	és	egyéb	
szegélyek.

A	 falpanelek	 függőleges	helyzetű	 szerelése	 során	ugyancsak	
alapvető	 fontosságú	 az,	 hogy	 a	 fogadószerkezet	 vízszintes	
helyzetű	 legyen.	 A	 fogadószerkezet	 sokféle	 kialakítású	 lehet,	
többek	között	egy	szögacél	vagy	zártszelvény,	amely	a	lábaza-

ti	 falba	van	rögzítve,	vagy	 lehet	a	panelt	alátámasztó,	 legalsó	
vízszintes	helyzetű	falvázgerenda	(35.	és	36.	ábra).	Mielőtt	el-
kezdődne	a	falpanel	felszerelése,	célszerű	elhelyezni	a	lábazati	
vízvető	szegélyeket.

Függőleges panelek szerelése

1

MONOWALL

Típus:

Beépítés:

F

F
Lábazat

1

MONOWALL

Típus:

Beépítés:

F

F
Lábazat

tartószerkezet

lábazati fal

rögzítőcsavar

szerelés 
iránya

tartószerkezet

rögzítőcsavar

szendvicspanel

takaró szegélylemez

helyszíni szigetelés

tömítőszalag

tartószerkezet

tömítőszalag

takaró szegélylemez

szendvicspanel

rögzítőcsavar

helyszíni szigetelés

20mm

szendvicspanel

vízvető
lábazat

vízvető

lábazat

fogadószerkezet fogadószerkezet

szendvicspanel

(31. ábra)

(34. ábra)

(35. ábra)

(33. ábra)

(36. ábra)

(32. ábra)
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A	következő	falpanel	elhelyezése	esetén	biztosítani	kell	a	csat-
lakozások	 tisztaságát,	 a	 fém-	 és	 habforgácsoktól	 való	 men-
tességét,	mivel	 ezek	 nem	megfelelő	 illeszkedést,	 és	 később	
víz-	és	párazárási,	valamint	korróziós	problémákat	okozhatnak.	
A	második	falpanel	alsó	sarkát	a	már	rögzített	panel	alsó	sar-
kához	támasztjuk	és	folyamatos,	 lassú	mozgatással	az	éleket	
egymáshoz	 illesztjük.	Fokozottan	ügyelni	 kell	 arra,	hogy	az	 il-
lesztési	 folyamat	 során	 a	 fémfegyverzetű	 élek	 ne	 sérüljenek,	
horpadjanak.	Miután	helyére	került	a	panel,	javasolt	ellenőrizni	
a	 függőleges	helyzetét	és	ezt	követően	az	előzőekben	 leírtak	
alapján	rögzíteni	az	alátámasztó	szerkezethez	(39.	ábra).

A	panel	helyére	illesztése	során	ügyelni	kell	arra,	hogy	ne	szen-
vedjen	sérülést	a	nem	megfelelő	szállítás,	mozgatás	és	emelés	
miatt.	Az	elhelyezés	során	ellenőrizni	kell	a	panel	 függőleges	
helyzetét.	Ha	ez	biztosított,	akkor	ideiglenesen	rögzíteni	kell	a	

falpanelt	az	alátámasztó	szerkezethez,	így	előkészítve	a	végle-
ges	rögzítést	 (37.	ábra).	Ha	mindez	megvan,	akkor	a	függőle-
ges	helyzetű	falpanelek	csavarokkal	rögzíthetőek	az	alátámasz-
tó	szerkezetbe	(38.	ábra).

Amint	a	vízszintes	fektetésű	paneleknél	is	tapasztalható,	az	ol-
dalirányú	illesztéseken	kívül	gondos	figyelmet	kell	biztosítani	a	
rövidebb	peremek	csatlakozására	is.	Gyakran	előfordul,	hogy	az	
épület	magassága	nagyobb,	mint	az	egy	ütemben	legyártható	
panel	hossza.	A	panelek	függőleges	szerelése	során	ekkor	több	
panelsáv	alkotja	a	végső,	egybefüggő	falburkolatot.	A	rövid	ol-

dalak	csatlakozásánál	hasonló	a	helyzet,	mint	a	vízszintes	fek-
tetésű	panelek	esetén.	Ekkor	ugyancsak	hagyni	kell	kb.	20mm	
hézagot	a	csatlakozó	élek	között,	melyet	utólag	a	helyszínen	kell	
szigeteléssel	kitölteni.	Függőleges	szerelés	esetén	ugyancsak	
több	kialakítási	módja	van	a	csatlakozásokat	eltakaró	szegélye-
zésnek.	A	különböző	típusokat	az	(40.	és	41.	ábra)	szemlélteti.

függőleges

rögzítőcsavar

falvázgerenda

falvázgerenda

falvázgerenda

lábazati fal lábazati fal

lábazati fal

rögzítőcsavar

tartószerkezet
takaró takaró

szerelés 
iránya

szerelés 

iránya

szerelés 
iránya

ideiglenes

függőleges

függőleges

rögzítés

panel

panel

szegélylemez szegélylemez

szerkezet

panel

függőleges

szendvicspanel

szendvicspanel

tömítőszalag
tömítőszalag

alátámasztó

helyszíni szigetelés
rögzítőcsavar

helyszíni szigetelés

(37. ábra)

(40. ábra)

(38. ábra)

(41. ábra)

(39. ábra)

Látszó rögzítés: Rejtett rögzítés:

2. Szerelési útmutató
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3. Hasznos tudnivalók

• A	gyárilag	elhelyezett	védőfóliát	a	belső	oldalon	felszere-
lés	előtt	közvetlenül,	a	külső	oldalon	felszerelés	után	rövid	
időn	belül	el	kell	távolítani.

• A	panelek	egyenkénti	emelése	és	szállítása	során	ügyelni	
kell	arra,	hogy	azok	ne	görbüljenek,	horpadjanak.

• A	keletkező	fémforgácstól	mindig	meg	kell	tisztítani	a	pa-
nel	felületét.

• A	szendvicspanel	magas	fordulatszámú	csiszolóval	 törté-
nő	vágása	tilos,	mivel	az	roncsolja	a	bevonati	réteget.

• A	csavarok	elhelyezése	során	figyelni	kell	a	megfelelő	be-
hajtásra.

A	 szükséges	 karbantartási	 intézkedések	 tekintetében	2	 fázist	
különböztetünk	meg:	

• a	szendvicspaneles	burkolat	beépítéséig	eltelt	időszakot,	

• majd	a	beépítés	utáni	szakaszt,	az	épület	üzemszerű	 fel-
használásának	ideje	alatt.

Az	első	fázisban,	azaz	a	burkolat	beépítéséig	szükséges	karban-
tartási,	termékmegóvási	előírások	tulajdonképpen	megfelelnek	
a	szállítójárműről	történő	lerakodásra,	szállításra,	beemelésre,	
szerelésre,	 rögzítésekre	 vonatkozóan	 az	 1.	 fejezetben	 leírtak	
betartásával,	amely	a	kivitelező	feladata.

A	második	 fázisban,	 azaz	 az	 épület	 üzemszerű	 felhasználása	
alatt	 szükséges	 karbantartási,	 megelőző	 intézkedések	 végre-
hajtása	–	a	szendvicspaneles	burkolatok,	ezáltal	a	teljes	épület	
hosszútávú,	tartós	megfelelősége	érdekében	–	már	a	tulajdo-
nos	illetve	az	üzemeltető	feladata,	amelyre	viszont	a	kivitelező-
nek	fel	kell	hívnia	a	figyelmet	az	átadás-átvételkor.	Ezen	karban-
tartási	előírások	az	alábbiak:

• Legalább	évente	egyszer,	javasoltan	tavasszal,	szemrevé-
telezéssel	 felül	 kell	 vizsgálni	 a	szendvicspaneles	 tető-	és	
falburkolatok	felületét,	 illesztéseit,	rögzítő-	és	fűzőcsavar-
jait,	tömítéseit,	szegélyezéseit.	Célszerű	szakember	meg-
bízása	a	feladatra.

• Amennyiben	a	panel	felületén,	 illesztéseinél,	csomópont-
jainál	 szennyeződés,	 por,	 kosz,	 levél,	 stb.	 lerakódások	
tapasztalhatók,	 azokat	 el	 kell	 távolítani	 (állagtól	 függően	
lesepréssel,	 vízzel	 történő	 lemosással,	 nagynyomású	 ví-
zsugárral,	stb.),	mert	a	színbevonatos	felületen	megtapadt	
szennyeződés	hosszútávon	korróziós	károkat	okozhat.

• A	színbevonaton	keletkezett	kisebb	sérülések,	karcolások	
javítása	a	felület	megtisztításával	és	javítófestékkel.

• A	 rögzítő	 és	 fűzőcsavarok	 EPDM	 alátéteinek	 vízzárását	
ellenőrizni	kell,	esetleges	kilazulás	esetén	meg	kell	húzni.	
Nem	megfelelő	állapotban	 lévő	 (pl.	nem	 jól	 záró,	 rosszul	
behajtott)	csavarokat	rövid	időn	belül	ki	kell	cserélni	szak-
ember	megbízásával.	

• A	 tömítőprofilok,	 szigetelőcsíkok	 állapotát	 is	 ellenőrizni	
szükséges,	és	amennyiben	nem	tömít,	nem	zár	megfele-
lően,	tönkrement,	akkor	ki	kell	cserélni.	A	nem	megfelelő	
tömítések	hosszú	távon	beázáshoz,	a	hőtechnikai	tulajdon-
ságok	 romlásához,	ezáltal	energiaveszteséghez	vezethet-
nek.

• A	szendvicspanelek	nagymértékű	deformációja,	mechani-
kai	sérülése	esetén	(pl.	jégverés),	különösen,	ha	az	illesz-
tés	 vagy	 a	 kapcsolatok,	 csomópontok	 megnyílnak,	 nem	
zárnak	 megfelelően,	 teljes	 panelelemek	 cseréje	 válhat	
szükségessé.

3.1 HASZNOS KIVITELEZÉSI TANÁCSOK

3.2 KARBANTARTÁSI ELŐÍRÁSOK
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