
Tetőtitkok, amikről hallgatnak, mint a sír...
     Vagy csak egyszerűen nem tudják...  
Mert míg a világ változott, megmaradtak a múlt században tanultaknál...

Miért kell átszellőztetni a tetőt?

És hogyan?
     

     Kérlek, engedj meg egy nagyon friss történetet. Igaz, a történet visszanyúlik úgy 
hét-nyolc évet.

     Az egyik kedves megrendelőmnél volt egy kis felújítás, többek között egy kis tetőt 
kellett becsatlakoztatni a meglévő tetőbe az új helyre költöztetett bejárati ajtó fölé.

     Hamár úgyis meg kellett bontani a tetőt, az volt a kérés, hogy át kellene rakni a 
cserepeket, letisztítani a mohát, kitisztítani a falcokat a portól.

     Emlékszem, próbáltam rábeszélni, hogy szedjük le a léceket is, terítsünk tető fóliát, 
és úgy cserepezzük újra. Határozottan emlékszem, mondtam nekik, hogy a tető fólia 
többek között arra jó, hogy:

• a fölötte lévő légrés is szigetel, 
•  nem a padlásra hordja be a porhót a szél a régi cserepek között, 
• (mivel akkor még csak nyaralónak használták az épületet) nem akkor vesszük 

észre, ha eltörik egy cserép az épületen, amikor már becsöpög a szobába az 
eső. Mindennap ugye nem nézegetjük a tetőt, a fólia, ha jól van felhelyezve, 
levezeti a vizet, az esetleges vizet az ereszcsatornába, vagy a tető széléig.



Miért esetleges vizet?

     Hát azért, mert a fólia nem azért van, hogy azon víz folyjon. Az más, ha 
eltörik egy cserép és csak hetek múlva vesszük észre. De utána kicseréljük a 
cserepet, és száraz lesz, persze, ha jól meg van oldva a tető kiszellőztetése.

-------------------------------------------------
Nagyon idevág egy másik történet.
-------------------------------------------------

     Ugyan mit várhatunk egy építkezéshez nem értőtől, egy laikustól, ha egy tervező is 
mond ilyet. Nekem legalábbis furcsa volt.

    Nagyjából akkoriban (7-8 éve), egy épülethez, házhoz építettünk hozzá egy fedett 
terasz részt, amihez a tervező 22 fokos lejtésszögű tetőt tervezett.

     Hogy értsd, nagyon kis lejtésszögű tetőt.

     Mondtam a megrendelőnek, hogy még a mai modern cserepeket is minimum 30 
fokos lejtéshez javasolják a gyártók.



Mi a gond, ha laposabb a tető?

     Hát az, hogy a tető be fog ázni, Lehet, hogy eleinte még nem, de főleg 
hóolvadáskor, amikor a hó napközben vakamennyit olvad, a kis lejtés miatt arra fog 
folyni, ahol utat talál, át a cserép falcán, be a lakott térbe...

     Ekkor javasolta a tervező, figyelj:

Terítsünk 2 réteg fóliát!

     Ezért mondtam az előbb, a fólia nem azért van, hogy azon víz folyjon, nemhogy 
egy réteg, de kettő sem. 
     Ebben az esetben úgy oldottam meg a helyzetet, hogy felemeltem a tetőt 28 
fokosra.

      A tervezőnek sem lett igaza, a cserépgyártónak sem a 30 fokkal...

     Laposabb tetőnél más tetőfedő anyagot kell használni, de itt ragaszkodtak a 
cseréphez, nert a házon is az volt. Fólia persze volt a terven is, persze ha folyamatosan 
víz folyna rajta, akkor pár év alatt szétfagyna, kilyukadna a fólia és beázna az épület.

És jönne az egymásra mutogatás. 



Ki mit rontott el?

     

      A cserépre ugye senki nem gyanakodna, hiszen alig pár éves.
     A tervező, hát hogy is mondjam, az egy „szent tehén”, ő végzett egyetemet, így 
nem lenne más, akin elverni a port, mint az ács, a kivitelező.

     Persze az épület azóta sem ázik, a gyártó nyugodt, hogy jó cserepet gyártott, a 
tervező, hogy „jól megtervezte”, én meg azért mert nem ázik. Hogy a 22 fok nem 22, 
azt senki nem tudja.

     Mindezt azért írom, mert nem lehet elvárni, hogy egy hozzá nem értő tudja azt, 
amit néha a hozzáértő, vagy akinek legalábbis kellene érteni hozzá, sem vesz 
figyelembe.

Sok kellemetlenség előzhető meg, a javításra költött, sokszor százezrekről nem is 
beszélve...

     Térjünk vissza az előző esetre.

     Így visszagondolva persze lehet okos az ember.
 



Mi is történt azóta?

     A nyaralóból állandó lakás lett. Végleg odaköltöztek nyugdíjas korukra.

     Az unokák is nőni kezdtek, így a padlásból kialakítottunk egy jó kis nyári fészket 
nekik.

     Amit nem vettünk figyelembe, az a ház előtt álló hatalmas platán, ami azóta még 
nagyobb lett, még több virágport szöszmöszt potyogtat, a levelekről ne is beszéljünk, 
és gondolom az idei sok eső nem engedte, hogy a tetőre potyogó szöszmöszt elfújja a 
szél, mert mindog vizes volt nyár elején, meg a következő esők még jobban ráverték, 
eltömődtek a cserepek falcai, átáztak, és egy júliusi napon azzal kerestek meg, hogy 
valamit kellene tenni, mert a tévéjük tetejére csöpögött az eső. 

      Persze törött cserép sehol, és a padlás deszkákon látszott, hogy még jó pár helyen 
van csöpögés, csak azokat még felitta a födém gerendák közötti szigetelés.

     Így most újra leszedtük a cserepet, megtakarítottuk, de most már terítettünk fóliát is 
alá.
     7-8 éve sem az anyagiakon múlt, hogy nem lett megcsinálva így. Akkor el lett 
intézve azzal, hogy régen sem volt fólia, és tényleg jól működtek a tetők. 

Ha egy nagy zápor, behordott némi esőt a cserepek között, vagy a szél behordta a 
porhót, hát fogták, és bemalterozták a cserepeket belülről, a padlásról, hogy ne tudjon 
átfújni közöttük a szél.
De ha be van építve a padlás, akkor belülről még egy törött cserepet sem lehet 
kicserélni, nem lehet hozzáférni.



O.K. Fólia, de hogyan?

     Úgy a kilencvenes években jött be ez a fóliás tetőfedési rendszer. Ne izgulj, nem 
akarok történelemórát, csak azért említem, hogy megértsd.

     Nem akarok mindent a magyar mentalitásra fogni, valószínű, hogy máshol is 
követtek el ilyen hibát.

     Ennek a tetőfedési rendszernek a kitalálói megalkották a rendszert és bárki számára 
elérhetővé tették.

     Ezzel nincs is semmi gond.

     A gond akkor kezdődik, amikor valaki ilyen vagy olyan okból kifolyólag azt 
mondja: ezt felhasználom, erre nincs szükségem, ezért kihagyom a rendszerből...

     Így aztán az egész nem fog működni.



Miről beszélek?

     Ugye egy építkezéskor minden fillér számít. Akár most is, de 7-10 éve még jobban 
el lehetett bukni egy munkát, ha valaki adott pár tízezerel olcsóbb árajánlatot. 

     Meg azért valljuk be, a szakemberek is akkor ismerkedtek az új dolgokkal, amik a 
nagy vadnyugatról bejöttek.
 
     Könnyen rá lehetett venni őket is akár, hogy azt mondják:

     Jó, ne vegyük meg ezt a 200 fm tetőlécet ellenlécnek(durván ennyi kell egy átlagos 
tetőhöz, pontosabban annyi folyóméter, amennyi a szarúfák hossza), minek fogassuk 
le a fóliát léccel, mikor palaszeggel is le tudjuk fogatni a fóliát...

     Így aztán a cserepek alá való lécet egyszerűen rászögelték a fóliára, amiből négy-öt 
év alatt ez lehet:



    

      Ezen a képen egyéb hiba is van, itt megint kevés a lejtés cseréphez, de hát megint 
megvezették a laikust annó, és nem a szakemberek!!!

     Ez egy készen vett faház volt, amin hullámpala volt annó. Amikor a tulajdonos 
átminősíttette nyaralóból családi házzá, csak úgy kapott engedélyt, ha a hullámpalát 
lecseréli cserépre.

     Azzal senki nem foglalkozott, gondolom, hogy nincs meg a minimális lejtés a 
cseréphez. A hullámpala bár ronda volt, de a kis lejtésű tetőkhöz ideális volt.

     Maradjunk a témánál, mert mindjárt kikívánkozik belőlem az évszázad másik nagy 
disznósága, a pala „űgy”. Hány évig is volt jó?

     Hogy aztán az egyik pillanatban hirtelen rákkeltő legyen, amit veszélyes 
hulladékként kelljen kezelni, így sokszázezres kiadást jelentve annak, aki le szeretné 
cserélni. 
     Azt már tudom, hogy mennyiért veszik át tonnáját, de még nem olvastam a 
technológiát, hogyan is semmisítik meg. Vagy csak elássák valahová?...



       Nos, kábé ennyi marad a lécből, úgy nem is olyan sok év után.. 

     Ez függ a cseréptől, mondjuk a müemlék cserép, ami még kevésbé tud szellőzni, ha 
nincs megfelelő keringetett levegő, akkor még hamarabb befüllednek a tetőlécek.

      Onnan lehet észrevenni, hogy soronként csúsznak le a cserepek, amint a 
szegelésnél elrohadt a léc.

Figyelem!

Ez független a tető lejtésszögétől. Ha nincs ellenléc, a cserépléc mindig 
vizes fólián fekszik.

Erről ennyit.



       Az ellenléc tehát nem arra való, hogy a fóliát lefogassuk vele. 

     Az ellenléc bíztosítja a levegőrés vastagságát amin át a cserepek és a fólia között 
keletkező pára ki tud szellőzni. 

     Persze ehhez kell az eresz vonalánál kialakított hely, ahol bevezetjük a levegőt, ami 
a csúcs közelében lévő szellőző elemeken tud távózni.

     Régebben fektetve szegeltük a léceket, így Bramac lécnél ugye 3 cm vastag volt a 
tetőléc alatti légrés. 

     Azért húztam alá, mert a teljes levegőréshez hozzá kell adjuk a tetőléc  vastagságát, 
ami még 3 cm (jó esetben), ez ugye 6 idáig, ha meg valamilyen hullámos cserepünk 
van, akkor még 3-4 cm. 

     Ez azért fontos, mert a levegőréteg is szigetel, így minél vastagabb, annál jobb.



      Pár éve kérték egy tetőfelújításnál, hogy ne lécet, hanem stafnit használjunk. Ez 
ugye nem 3 cm-t, hanem 5 cm.t emel a fóliától. 

     Egyrészt gyorsabban szellőzik akár a párás, akár nyáron a forró levegő. Így a 
lakásba annál lassabban jut be mondjuk a nyári hőség.

     Ahol nem stafnit, hanem lécet használunk, már ott is nem fektetjük, hanem élére 
állítjuk, és 120-as szeggel szegeljük, vagyis 5 cm a légrés  TETŐLÉCIG.

  Plusz, a tetőlév 3 cm, meg a cserép hulláma, úgy jó 12 cm (fenti kép).



     Összefoglalásul: ha kitalálnak egy rendszert, nem lehet, csak úgy kivenni belőle 
egy-egy elemet, mert akkor jó eséllyel az egész nem fog működni.

     Végül egy elég friss: beszélgetünk valakivel, hogyan tudná hungarocellel szigetelni 
a házát.

     Én magyarázom a RENDSZERT, ugye, alu profil alul, utána felragasztom a 
hungarocellt, majd másnap befúrom a műanyag dűbeleket, stb., mire ő:

     -Hamár úgyis a dűbelek merevítik még jobban a falhoz, minek egyáltalán 
ragasztó? Ő azt nem venné meg. Annyival is kevesebb lenne.

     Mire én:

OLYAN ÜGYES VAGY, HOGY RAGASZTÓ NÉLKÜL TE IS MEG TUDOD 
CSINÁLNI. ÍGY A MUNKADÍJAT IS MEGTAKARÍTOD...
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