
Fordított tető nagy vastagságú
RAVATHERM XPS hőszigeteléssel



RAVATHERM XPS
Zártcellás polisztirolhab hőszigetelés
előnyök, tulajdonságok

• Alacsony vízfelvétel: 
WL(T)0,7;  WD(V)3;  
30-280 mm FTCD1  

• Nagy nyomószilárdság:
CS(10\Y) 300 – 700 KPa

• Tartósan magas hőszigetelő érték:
λ= 0,033-0,035 W/mK  

• Fagyálló
• Mérettartó
• Korhadás és öregedésálló 
• Egyszerű beépítés és alkalmazás





• Balatonfűzfő
• 1991-2012
• 2014 január
• 2016 február

RAVATHERM XPS



RAVATHERM XPS
Gyártás



RAVATHERM XPS

Új technológia az XPS gyártásban - Hegesztett, többrétegű lemezek

Előnyök:
• Elérhető nagyobb hőszigetelés vastagság
• Kedvezőbb hővezetési tényező

λ= 0,035 W/mK



RAVATHERM XPS



RAVATHERM XPS
Fordított tető

A klasszikus rétegrend:

• leterhelés
• felületstab. elválasztó réteg

• XPS hőszigetelés:
RAVATHERM XPS 300SL

• csapadékvíz elleni szigetelés 
• teherhordó födém



RAVATHERM XPS
A fordított rétegrendű
lapostető előnyei

• Csapadékvíz elleni szigetelés védelme
(„IRMA” tető: Insulated Roofing Membrane Assembly)
 UV-sugárzás,
 mechanikai hatások (kivitelezés és/vagy használat során)
 napi és éves hőmérséklet ingadozás ellen.
 várható élettartam: 45-50 év

• Épületfizikai szempontból kedvező rétegfelépítés
 csapadékvíz elleni szigetelés a hőszigetelés meleg oldalán:
 egyidejűleg párazáró réteg

• Egyszerű, időjárástól független kivitelezés
 csapadékvíz elleni szigetelés feletti rétegek kedvezőtlen időjárási 

viszonyok esetén, téli időszakban is beépíthetők szerkezetbe zárt 
nedvesség kockázata nélkül

• Funkcióváltás, átépítés, javítás:
 egyszerű hibafeltárás és visszabontás, újrafelhasználás



RAVATHERM XPS
A fordított rétegrend -
épületfizikai  előnyök









RAVATHERM XPS
Mikor érdemes fordított 
tetőt tervezni?

• Nagy hőtároló tömegű tetők /vasbeton födém/
• Nagy köz-, irodaépületek
• Sok gépészet a tetőn /megnövekedett kivitelezési és 

karbantartási forgalom/
• Nehéz gépészeti berendezések
• Hasznosított tetők /zöldtetők, parkolótetők, nagy 

közönségforgalom/



RAVATHERM XPS
Mire érdemes figyelni a 
tervezés során?

• Legyen attika fal
• Belső vízelvezetés
• Megfelelő anyag kiválasztása /típus, vastagság/
• Megfelelő lejtésképzés
• Elválasztó réteg a hőszigetelés felett/leterhelés alatt

• Vízterelő fólia
• Geotextília



• Hőszigetelés
• Párazáró réteg közvetlenül a hőszigetelés felett lehetőleg kerülendő:

Ha nem kerülhető el, 
• Akkor vízterelő fólia alkalmazása
• Nagyobb lejtés kialakítása
• Vízzáró felület kialakítása

• Minimális szilárdsági követelmények:
• Normál terhelésű tetők, teraszok, zöldtetők:

CS(10\Y)300 I CC(2/1,5/50)90
 RAVATHERM XPS 300SL - 300/130 KPa

• Nagy terhelésű tetők, járművel járható födémek:
CS(10\Y)500 I CC(2/1,5/50)150
 RAVATHERM XPS 500SL - 500/180 KPa

• CS(10\Y)700 I CC(2/1,5/50)200
 RAVATHERM XPS 700SL - 700/250 KPa

• Leterhelés
• Felúszás és szélszívás ellen – min. 5 cm, de méretezni kell

A fordított rétegrendű lapostető:
tervezési szabályok, követelméyek



Miért kell vízterelő fólia?
Fordított tető - ΔU 

ΔU – elfolyó víz által okozott hőveszteség

Jelenség

• Esővíz folyik a hőszigetelés és a vízszigetelés között
• Felmelegszik mire az összefolyóhoz ér (hőveszteség)
Hol? Mikor?
• Ha a hőszigetelés felett nyitott, jó vízáteresztő 

képességű a leterhelő réteg (Kavics, pontszerűen
alátámasztott betonlap)

• Fűtött terek felett
• Fűtési szezonban
Megoldás régen
• Hőszigetelés túlméretezése 1-2 cm-rel
Vonatkozó szabvány
• EN ISO 6946
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Miért jó a vízterelő fólia?
Fordított tető - ΔU 

ΔU – megoldás

Vízterelő fólia

• Lecsökkenti az elfolyó víz okozta 
hőveszteséget

• ∆U-érték ~ 0 W/m2K
• Elválasztó és vízterelő rétegként 

funkcionál
Tulajdonságai

• Páraáteresztő 
• Nem nedvszívó
• Vízzáró 

(20 cm-s átlapolással fektetve)
• Tűzv. Oszt. E



RAVATHERM XPS

RAVATHERM XPS 300WB
20-220 mm

RAVATHERM XPS 300SL
30-280 mm

AJÁNLOTT HŐSZIGETELÉSI 
VASTAGSÁGOK





RAVATHERM XPS
Fordított tető felújítása



Fordított tető 2 rétegben fektetett 
hőszigeteléssel

- Alsó réteg vastagabb, vagy ugyanolyan 
vastag

- Vízterelő fólia (páraáteresztő) 
- Megfelelő lejtéskialakítás
- Összefolyók karbantartása

Leterhelés
Vízterelő fólia
RAVATHERM XPS
RAVATHERM XPS 
Vízszigetelés
Födém, lejtésképzés

RAVATHERM XPS
Fordított tető felújítása



Fordított tető 2 rétegben fektetett 
hőszigeteléssel

IKEA felújítás

Tüske csarnok felújítás

Sorsok háza

RAVATHERM XPS
Fordított tető felújítása



RAVATHERM XPS
Fordított tető felújítása



RAVATHERM XPS
Fordított tető felújítása

Előnyök - Megmaradó, megtartható 
korábbi hőszigetelés

- Nincs hulladék-elhelyezési 
probléma

- Költséghatékony

Leterhelés
Vízterelő fólia
RAVATHERM XPS
RAVATHERM XPS 
Vízszigetelés
Födém, lejtésképzés



RAVATHERM XPS
Duó tető

• leterhelés
• felületstab. elválasztó réteg
• XPS hőszigetelés:

RAVATHERM XPS 300SL

• csapadékvíz elleni szigetelés
• Hőszigetelés
• Párazáró, párafékező rtg. 
• teherhordó födém





RAVATHERM XPS
Zöld tető „Plusz”

• vegetációs / vízmegtartó réteg

• elválasztó réteg
• RAVATHERM XPS 300 SL
• új vízszigetelés
• régi rétegfelépítés



Környezetirányítási és
Energiairányítási 
Rendszerek (ISO 14001, ISO 50001)

A RAVATHERM XPS gyártása az ISO 14001 környezet-

irányítási rendszer és az ISO 50001 energiairányítási 

rendszer által szabályozott előírások szerint történik.

• Ellenőrzött, szabályozott hulladékgazdálkodás
• Energia-megtakarítás
• Megfelelés a LEED és BREAM követelményeknek
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Reklám

info@ravatherm.com

www.ravatherm.com
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