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IGAZOLÁS 

a SAB 153R/840 és SAB SSR/1120 típusú, SAB gyártmányú acél trapézlemezek felhasználásával 

készülő PIR hab hőszigetelésű többrétegű, szerelt tetőfödém szerkezetek 

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL 

Az építményszerkezet megnevezése: 
SAB 153R/840 és SAB 85R/1120 típusú, SAB gyártmányú acél trapézlemezek fe lhaszná lásáva l  készülő P IR 
hab hőszigetelésű többrétegű, szere lt tetőfödém szerkezetek 

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja: 
Lindab Kft. 
2051 Biatorbágy, Ál lomá

.
s u .  1/a. 

Gyártók: SAB Profiel bv. 
NL-3401 MG IJsselstein, Produktieweg 2. (Hol landia) 

S.A.B. Profi l GmbH. 
D-36272 N iederau la, l nd ustriestra�e 2. (Németország) 

Forgalmazó: Lindab Kft. 
2051 Biatorbágy, Ál lomás u. 1/a. 

Jelen igazolást az  ÉM I Nonprofit Kft. az A-218/2007 szá m ú  Építőipari Műszaki Engedélyhez tartozó 
vizsgá lati jegyzőkönyvekben és az M1-T255N-21272-2020 szám ú  vizsgá lati jegyzőkönyvben részletezett 

vizsgá lati eredmények értékelése a lapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n)  rögzített adatok, 
feltételek és szabá lyozások mel lett adja ki. 

Az építményszerkezet alkalmazási területe: 
Épületek tetőfödém szerkezetei. 

A Tűzvédelmi  Megfelelőségi Igazolás 2026. március 31-ig érvényes. 

Szentendre, 2021. március 9. 

T: L_ L..!_ 
Tóth Péter 

tudományos főmunkatárs 

Ez a Tűzvédelmi  Megfele lőségi Igazolás 16 o lda lt és - mel lékletet tarta lmaz, amely(ek) e dokumentum 
részét képezi (k) .  
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A vizsgáló laboratórium megnevezése: 

.ÉMI Nonprofit Kft. ÉM I Építőipari Vizsgá ló laboratórium Tűzvédelmi Vizsgá ló laboratór ium* (2000 
Szentendre, Dózsa György út 26.) 

* A Tűzvédelmi Vizsgáló laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations tor Fire Testing; lnspection 

and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének. 

Az építményszerkezet vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások: 

MSZ E N  1365-2:2015, CEN/TS 1187:2012, MSZ E N  13501-1:2019, MSZ E N  13501-2:2016, 
MSZ E N  13501-5:2016, va lamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvéde lmi  
Szabá lyzat (OTSZ) ötödik  rész, a 2020. január  22-e e lőtt érvényben lévő 54/2014. (XI I .  5. )  BM rendelette l 
kiadott Országos Tűzvédelmi Szabá lyzat (OTSZ) és a 2020. január  22-től a 30/2019. (VI I .  26. ) BM rendelet 
á ltal módosított 54/2014. (XI I .  5. ) BM rendelette l kiadott Országos Tűzvédelmi Szabá lyzat (OTSZ) .  

Az építményszerkezet rövid leírása és műszaki adatai: 

A szerkezetekben alka lmazható teherhordó trapézlemezek: 

Az SAB 153R/840 és SAB 85R/1120 je lű, trapézszelvényű tartószerkezeti elemeket tűzi horganyzott és 
15 µm vagy 25 µm pol iészter bevonattal el látott acél lemezből hengersoron, hideg a la kítással á l l ítják elő. 
Az SAB 153R/840 és SAB 85R/1120 jelű  tra pézlemezek két vá ltozatban készülnek: tömör és perforá lt 
gerinclemezze l, amennyiben a szerkezetre tűzá l lósági határérték követelmény vonatkozik, akkor csak a 
tömör gerinclemezes változat a lka lmazható . A trapézlemezeket páramegkötő fi lc bevonattal is gyártják, 
amelyet gyá rilag, a hengerlés során hordanak fel .  

A szelvények kiterített szélessége (tekercsszélesség) 1500 mm.  SAB 153R/840 lemezvastagság: 0,75; 
0,88; 1,00; 1,25; 1,50 mm.  SAB 85R/1120 lemezvastagság: 0,75; 0,88; 1,00; 1,25 mm.  

A tömör és perforá lt gerincű SAB 153R/840 és SAB 85R/1120 trapézlemezek azonos keresztmetszeti 
mérettel készü lnek.  Az SAB 153R/840 trapézlemezek magassága 153 mm, hasznos fedőszélessége 
840 mm.  Az SAB 85R/1120 trapézlemezek magassága 83 mm, hasznos fedőszélessége 1120 mm.  

Az  SAB 153R/840 és SAB 85R/1120 trapézlemezek acélminősége min .  S320GD+Z/ZM/ZA/AZ/ZMA 

1. táblázat 

Tűzihorganyzás Al 0,75 10,5 

15 m PE 0,88 12,3 
Al 

1,00 14,0 25 m PE 

Pára megkötő 1,25 17,5 

filc bevonat 
A2-sl, dO 1,50 21,0 

S320GD+ 
SAB 

Z/ZM/ZA/ AZ/ 153 
153R 

ZMA 
840 

Tűzihorganyzás Al 

15 µm PE 
0,75 7,9 

Al 0,88 9,3 
25 m PE 

1,00 10,5 
Pára megkötő 

A2-sl, dO 1,25 13,l 
filc bevonat 

S320GD+ 
SAB 

Z/ZM/ZA/ AZ/ 83 
85R 

ZMA 
1120 

A fenti termékek fe lhaszná lásáva l réteges, hő- és vízszigete lt födémszerkezetek építhetőek. A 
trapézsze lvényű szerkezeti elemeket főtartó gerendák, tetősze lemenek, fa lváz gerendák vagy 
födémtartók támasztják a lá .  A tra pézlemezeket hossz- és keresztirányú átfedésse l to ldják. A 
kapcsolathoz acél csava rokat vagy szegecseket haszná lnak. A szerkezeti kia lakítástól függően a statikai 
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model l  kéttámaszú vagy fo lytatólagos többtámaszú ta rtó lehet, az esetek. nagy többségében a 
háromtámaszú kia lakítás fordu l  e lő. 

A szerkezetekben a l ka lmazható P IR hab termékek: 

Min. Max. 
' 

Típus 
Tűzvédelmi 

vastagság ! Max. Önsúly 
vastagság 

osztály (kg/m2) ,, (mm) (mm) 
GÓR-STAL termPIR AL E 80 2,4 250 
GÓR-STAL termPIR WS E 80 2,72 250 

A szerkezetekben a lka lmazható vízszigete lő lemez típusok: 

1,2-1,5 
1,2-1,5 
1,2-2,0 

1,1-1,5 

7,8 (2,6+5,2) 

9,2 (4+5,2) 

PVC 

FPO 

EPDM 

Bitumenes 
lemez 

Kialakítható rétegrendek: 

Alkorplan F 35176 
Alkortec F 35196 
Alkortop F 35086 

RubberGrad EPDM LSFR 
RubberGrad EPDM MAX 

lcopa l gyártmányú Plaster P-180/2000 
öntapadó alátétlemez + lcopal 
gyártmányú E-PV 5 S/K Extra zá rólemez 
lcopal gyártmányú E-PV 4 F/K Extra 
öntapadó alátétlemez + lcopal 
gyártmányú E-PV 5 S/K Extra zárólemez 

1. Tetőfödém szerkezet rétegrendje (fentről-lefe lé): 

���):·�5"0�: ��< -· :· '. _ _  -� � „_,_._ <:-�'';"' .-.. }; -: ·. '::_-��„,� -.-(<. -- :"�00\?: -:;.:::::--��-� - - ;_-:-_�� -� "' ' '  

2. táblázat • 
Max. Önsúly � 

(kg/m2} 

7,5 
8,5 

1,53-1,85 
1,4-1,89 
1,5-1,9 

1,35-1,85 
1,4-1,9 

9,54 

12,2 

- '"" 
�·�� ---� �{ "'3� 

. _ j_r<-�_ �-:tú�:,_-.-:·':-: s:�t�:J�s�;ú}��;i_:_.- -
"l'J • � - ·a 

��(i�t�t!i� ',:': � .� - " 
·,.·, � '� - � . � ,, , . „ _,-� �'i' -- _._.:} �-=� 

1,1-2,0 mm 

80-250 mm 

0,25-0,6 mm 

' - -·-
Csapadékvíz el leni szigetelés: - 1,2-1,5 mm vastag PVC 

Alkorplan F 35176 vagy 
csapadékvíz el leni szigetelés: 

- 1,2-1,5 mm vastag PVC csapadékvíz el leni szigetelés: 
Alkortec F 35196 vagy - 1,2-2,0 mm vastag FPO csapadékvíz el leni szigetelés: 
Alkortop F 35086 vagy - 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékvíz el leni szigetelés: 
RubberGrad EPDM LSFR - 1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékvíz el leni szigetelés: 
RubberGrad EPDM MAX 

PIR hab hőszigetelés: - GÓR-STAL termPIR AL típusú PIR hab (34 kg/m3) vagy - GÓR-STAL termPIR WS típusú PIR hab (34 kg/m3) 
Párazáró réteg: - 0,25 mm vastag Alkorplu s  81010 LDPE fólia vagy - 0,6 mm vastag Alutrix a lumíniumbetétes bitumenes lemez 

1 "' 

min. E 

min. E 

min. E 
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SAB gyártmányú SAB 153R/840 típusú teherhordó trapézlemez. 
Anyagvastagság: 0,75-1,50 mm. A trapézlemezeket max. 250 mm-
enként acél csavarokka l egymáshoz kel l rögzíteni 

153 mm (EN 1090-1 szabvány szerint). 

Rétegrend teherhordó trapézlemez nélküli max. önsúlya: 11 kg/m2 

Z. Tetőfödém szerkezet rétegrendje (fentről- lefelé) :  

Vastagság Rétegrendi elem 

Csapadékvíz el leni szigetelés: 
- kétrétegű bitumenes csapadékvíz elleni szigetelő rendszer: 

lcopal  gyártmányú Plaster P-180/2000 öntapadó 

7,8 mm vagy 
a látétlemez (2,6 mm)  + lcopa l gyártmányú E-PV 5 S/K 

9,2 mm 
Extra zárólemez (5,2 mm)  

- kétrétegű bitumenes csapadékvíz elleni szigetelő rendszer: 
lcopal  gyártmányú E-PV 4 F/K Extra öntapadó alátétlemez 
(4 mm)  + lcopa l gyártmányú E-PV 5 S/K Extra zárólemez 
(5,2 mm)  

PIR hab hőszigetelés: 
80-250 mm - GÓR-STAL termPIR AL típusú PIR hab (34 kg/m3) vagy 

- GÓR-STAL termPIR WS típusú PIR hab (34 kg/m3) 
Párazáró réteg: 

0,25-0,6 mm - 0,25 mm vastag Alkorplus 81010 LDPE fólia vagy 
- 0,6 mm vastag Alutrix a lumíniumbetétes bitumenes lemez 

SAB gyártmányú SAB 153R/840 típusú teherhordó trapézlemez. 
Anyagvastagság: 0,75-1,50 mm. A trapézlemezeket max. 250 mm-
enként acél csavarokka l egymáshoz kel l rögzíteni 

153 mm (EN 1090-1 szabvány szerint). 

Rétegrend teherhordó trapézlemez nélküli max. önsúlya: 21 kg/m2 

3. Tetőfödém szerkezet rétegrendje (fentrő l-lefelé): 

Csapadékvíz e l leni szigetelés: 
1,2-1,5 mm vastag PVC csapadékvíz el leni szigetelés: 
Alkorplan F 35176 vagy 
1,2-1,5 mm vastag PVC csapadékvíz elleni szigetelés: 
Alkortec F 35196 vagy 

1,1-2,0 mm 1,2-2,0 mm vastag FPO csapadékvíz elleni szigetelés: 
Alkortop F 35086 vagy 
1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékvíz elleni szigetelés: 
RubberGrad EPDM LSFR 
1,1-1,5 mm vastag EPDM csapadékvíz elleni szigetelés: 
RubberGrad EPDM MAX 

Al 
(tűzi horganyzott vagy 
15 µm vagy 25 µm PE 

bevonatta l) 
A2-sl, dO 

(pára megkötő filc 
bevonatta l) 

TCiMtfelmi osztály 

� szeíiibeni 

Vfffl� eutdly) 

((� l•'91-1} 

min. E 

min. E 

min. E 

Al 
(tűzi horganyzott vagy 
15 µm vagy 25 µm PE 

bevonatta l) 
A2-sl, dO 

(páramegkötő filc 
bevonatta l) 

min. E 
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PIR·hab hőszigetelés: 
80-250 mm ,_ . GÓR-STAL termPIR AL típusú PIR hab (34 kg/m3) vagy 

- GÓR-STAL termPIR WS típusú PIR hab (34 kg/m3) 
Párazáró réteg: 

0,25-0,6 mm - · 0,25 mm vastag Alkorplus 81010 LDPE fólia vagy 
- 0,6 mm vastag Alutrix a lumíniumbetétes bitumenes lemez 

SAB gyártmányú SAB 85R/1120 típusú teherhordó trapézlemez. 
Anyagvastagság: 0,75-1,25 mm. A trapézlemezeket max. 250 mm-
enként acél csavarokka l egymáshoz kel l rögzíteni 

83 mm (EN 1090-1 szabvány szerint). 

Rétegrend teherhordó trapézlemez nélküli max. önsúlya: 11 kg/m2 

4. Tetőfödém szerkezet rétegrendje (fentről-lefelé) :  

7,8 mm vagy 
9,2 mm 

80-250 mm 

0,25-0,6 mm 

83 mm 

Csapadékvíz e l leni szigetelés: 
- kétrétegű bitumenes csapadékvíz elleni szigetelő rendszer: 

lcopa l gyártmányú Plaster P-180/2000 öntapadó 
a látétlemez (2,6 mm) + lcopal  gyártmányú E-PV 5 S/K 
Extra zárólemez (5,2 mm)  

- kétrétegű bitumenes csapadékvíz elleni szigetelő rendszer: 
lcopa l gyártmányú E-PV 4 F/K Extra öntapadó a látétlemez 
(4 mm) + lcopa l gyártmányú E-PV 5 S/K Extra záró lemez 
(5,2 mm)  

PIR hab hőszigetelés: 
- GÓR-STAL termPIR AL típusú PIR hab (34 kg/m3) vagy 
- GÓR-STAL termPIR WS típusú PIR hab (34 kg/m3) 

Párazáró réteg: 
- 0,25 mm vastag Alkorplus 81010 LDPE fólia vagy 
- 0,6 mm vastag Alutrix a lumíniumbetétes bitumenes lemez 

SAB gyártmányú SAB 85R/1120 típusú teherhordó trapézlemez. 
Anyagvastagság: 0,75-1,25 mm. A trapézlemezeket max. 250 mm
enként acél csavarokka l egymáshoz kel l rögzíteni 
(EN 1090-1 szabvány szerint). 

Rétegrend teherhordó trapézlemez nélküli max. önsúlya: 21 kg/m2 

min. E 

min. E 

Al 
(tűzi horganyzott vagy 
15 µm vagy 25 µm PE 

bevonatta l) 
A2-sl, dO 

(páramegkötő filc 
bevonattal) 

min. E 

min. E 

min. E 

Al 
(tűzi horganyzott vagy 
15 µm vagy 25 µm PE 

bevonatta l) 
A2-sl, dO 

(páramegkötő filc 
bevonatta l) 

A szerkezetek tervezése során - figyelembe véve a vá ltozó gyártási technológiákat - az a l ka lmazott PIR 
hab hőszigetelés sú lyát minden esetben a gyártó á lta l  megadott adatok a lapján ke l l  meghatározni. 

Az 1-4. rétegrendekben felsorolt  PVC, FPO, EPDM és bitumenes csapadékvíz e l leni szigetelés típusokon 
kívül más típusú PVC, FPO, EDM és bitumenes csapadékvíz e l leni szigetelések is a l ka lmazhatók, 
amennyiben tűzvédelmi osztá lyuk (tűzze l szembeni  visel kedési osztályuk) és vastagságuk megegyezik a 
rétegrendben feltüntetettekkel, va lamint a teljes rétegrendben a l ka lmazva vizsgá latta l igazo lt  a 
rétegrendre az EN 13501-5 szabvány szerinti Broot(tl) tetőtűzterjedés szerinti tűzvéde lmi  osztály. 

Az 1-4. rétegrendekben a csapadékvíz el leni szigete lő lemez a latt lejtésképző elemek is a lka lmazhatóak. 
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A lejtést biztosító lejtésképző elemek készü lhetnek EPS (fehér vagy grafit), PIR hab vagy kőzetgyapot 
hőszigetelésből is. A lejtésképző elemek tűzvédelmi osztálya (tűzzel szembeni el lenál lási osztálya) min .  
;,E" legyen .  EPS lejtésképző elem a lka lmazása esetén a csapadékvíz el leni szigetelő lemez és  az EPS 
lejtésképző elem között min .  „E" tűzvédelmi osztályú (tűzzel szembeni el lenál lási osztályú) geotextília 
vagy üvegfátyol elválasztó réteg a l ka lmazása szükséges. 

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek 

Az építményszerkezet jellemzői 
(és mértékegységeik) 

1. Tetőfödém szerkezet 

Tűzál lósági teljesítmény (perc) 

Tűzvédelmi osztály (-) 

Tetőtűzterjedés szerinti tűzvédelmi 
osztály (-) 

SAB 153R/840 
t g* 4,00 4,50 

Érték/adat 

RE I  15  111 121 131 141 

B !SJl6l 

Broof( tl) 171 

4. táblázat 

Vizsgálati/értékelési mód 

MSZ EN 1365-2:2015 
MSZ EN 13501-2:2016 

TvM I  11.2:2020.01.22. számú 
Tűzvédelmi  Műszaki I rányelv 3.2. pontja 

MSZ EN 13501-5:2016 

statikai váz: két- vagy többtámaszú 
támaszköz (m)  

5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 
(mm)  (kg/m2) Tűzhatássa l egyidejű, önsúlyon fe lü l i  többletterhelés (kN/m2) 
0,75 10,5 i,13 0,98 0,88 0,73 0,61 0,48 0,38 -
0,88 12,3 1,92 1,57 1,22 0,97 0,77 0,62 0,50 0,40 
1,00 14,0 2,35 1,75 1,40 1,15 0,90 0,75 0,61 0,50 
1,25 17,5 3,11 2,41 1,91 1,51 1,21 1,01 0,71 0,66 
1,50 21,0 3,78 2,98 2,33 1,88 1,53 1,23 1,03 0,83 

*trapézlemez névleges önsú lya 
llJ A megadott tűzállósági határérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal történő 

összeerősítése esetén érvényes. 

l2l A táblázatban szereplő terhelési értékek a rétegrendben megjelölt max. PIR hab vastagság mellett lettek meghatározva. A 

rétegrendben jelölt mértékig a PIR hab hőszigetelés vastagsága csökkenthető. Az ebből adódó önsúly különbség a 

táblázatban megadott tűzhatással egyidejű egyenletesen megoszló terheléshez hozzáadható. 
l3J A táblázatban szereplő terhelési értékek a rétegrendben megjelölt max. PIR hab vastagság mellett lettek meghatározva. A 

PIR hab vastagsága szükség esetén a rétegrendben jelölt max. értéken túl is növelhető. A PIR hab hőszigetelés 

vastagságának esetleges növeléséből adódó önsúly többlet a táblázatban megadott tűzhatással egyidejű egyenletesen 
megoszló terhelésből levonandó. 

l4J EPS, PIR vagy kőzetgyapot lejtésképző elem alkalmazása esetén az abból adódó önsúly többlet a táblázatban megadott 

tűzhatással egyidejű egyenletesen megoszló terhelésből levonandó. 
l5l Min. „E" tűzvédelmi osztályú (tűzzel szembeni viselkedési osztályú) párazáró fólia/lemez alkalmazása mellett igazolt. _ 
l61 Min. „E" tűzvédelmi osztályú (tűzzel szembeni viselkedési osztályú) EPS, PIR vagy kőzetgyapot lejtésképző elem és elválasztó 

réteg alkalmazása mellett igazolt. 
l7J A rétegrendben felsorolt PVC, FPO, EPDM csapadékvíz elleni szigetelés típusokon kívül más típusú PVC, FPO, EPDM 

csapadékvíz elleni szigetelés is alkalmazható, amennyiben tűzvédelmi osztálya és vastagsága megegyezik a rétegrendben 

feltűntetekkel, valamint a teljes rétegrendben alkalmazva vizsgálattal igazolt rá a Broo1(tl) tetőtűzterjedés szerinti 

tűzvédelmi osztály. 
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Az építményszerkezet jellemzői 
{és mértékegységeik) 

2. Tetőfödém szerkezet 

Tűzál lósági te ljesítmény ( perc) 

Tűzvédelmi osztály (-) 

Tetőtűzterjedés szerinti tűzvédelmi 
osztály (-) 

SAB 153R/840 
t g* 4,00 4,50 

Érték/adat 

RE I  15 111121!31141 

B [SI [6] 

Broot{tl) !7! 

5. táblázat 

Viz�gálati/értékelési mód 

· MSZ EN 1365-2:2015 
MSZ EN 13501-2:2016 

TvM I  11.2:2020.01.22. számú 
Tűzvédelmi Műszaki I rányelv 3.2. pontja 

MSZ EN 13501-5:2016 

statika i váz: két- vagy többtámaszú 
támaszköz (m)  

5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 
(mm)  ( kg/m2) Tűzhatássa l egyidejű, önsú lyon felü l i  többletterhelés ( kN/m2) 
0,75 10,5 1,03 0,88 0,78 0,63 0,51 0,38 0,28 -
0,88 12,3 1,82 1,47 1,12 0,87 0,67 0,52 0,40 0,30 
1,00 14,0 2,25 1,65 1,30 1,05 0,80 0,65 0,51 0,40 
1,25 17,5 3,01 2,31 1,81 1,41 1,11 0,91 0,61 0,56 
1,50 21,0 3,68 2,88 2,23 1,78 1,43 1,13 0,93 0,73 

*trapézlemez névleges önsúlya 
111 A megadott tűzállósági határérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal történő 

összeerősítése esetén érvényes. 
121 A táblázatban szereplő terhelési értékek a rétegrendben megjelölt max. PIR hab vastagság mellett lettek meghatározva. A 

rétegrendben jelölt mértékig a PIR hab hőszigetelés vastagsága csökkenthető. Az ebből adódó önsúly különbség a 

táblázatban megadott tűzhatással egyidejű egyenletesen megoszló terheléshez hozzáadható. 
!31 A táblázatban szereplő terhelési értékek a rétegrendben megjelölt max. PIR hab vastagság mellett lettek meghatározva. A 

PIR hab vastagsága szükség esetén a rétegrendben jelölt max. értéken túl is növelhető. A PIR hab hőszigetelés 

vastagságának esetleges növeléséből adódó önsúly többlet a táblázatban megadott tűzhatással egyidejű egyenletesen 

megoszló terhelésből levonandó. 
!41 EPS, PIR vagy kőzetgyapot lejtésképző elem alkalmazása esetén az abból adódó önsúly többlet a táblázatban megadott 

tűzhatással egyidejű egyenletesen megoszló terhelésből levonandó. 
!51 Min. „E" tűzvédelmi osztályú (tűzzel szembeni viselkedési osztályú) párazáró fólia/lemez alkalmazása mellett igazolt. 
!61 Min. „E" tűzvédelmi osztályú (tűzzel szembeni viselkedési osztályú) EPS, PIR vagy kőzetgyapot lejtésképző elem és elválasztó 

réteg alkalmazása mellett igazolt. 
!71 A rétegrendben felsorolt bitumenes csapadékvíz elleni szigetelés típusokon kívül más típusú bitumenes csapadékvíz elleni 

szigetelés is alkalmazható, amennyiben tűzvédelmi osztálya és vastagsága megegyezik a rétegrendben feltűntetekkel, 

valamint a teljes rétegrendben alkalmazva vizsgálattal igazolt rá a B,oot(tl) tetőtűzterjedés szerinti tűzvédelmi osztály. 
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Az építményszerkezet jellemzői 
(és mértékegységeik) 

3. Tetőfödém szerkezet 

Tűzál lósági te ljesítmény (perc) 

Tűzvédelmi osztály (-) 

Tetőtűzterjedés szerinti tűzvédelmi 
osztály (-) 

SAB 85R/1120 
t g* 1,50 2,00 

Érték/adat 

RE I  15 111 121 131 141 

B 1s1 1s1 

Broof( t1) l7l 

6. táblázat 

Vizsgálati/értékelési mód 

MSZ EN 1365-2:2015 
MSZ EN 13501-2:2016 

TvMI  11.2:2020.01.22. számú 
Tűzvédelmi Műszaki I rányelv 3.2. pontja 

MSZ EN 13501-5:2016 

statikai váz: három- vagy többtámaszú 
támaszköz (m)  

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 
(mm)  (kg/m2) Tűzhatássa l egyidejű, önsúlyon felü l i  többletterhelés (kN/m2) 
0,75 7,9 1,51 0,96 0,61 0,41 - - - -
0,88 9,3 2,10 1,30 0,85 0,60 0,40 - - -
1,00 10,5 2,68 1,68 1,08 0,73 0,53 0,38 - -
1,25 13,1 3,86 2,36 1,66 1,11 0,81 0,61 0,44 0,31 

*trapézlemez névleges önsúlya 
[lJ A megadott tűzállósági határérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal történő 

összeerősítése esetén érvényes. 
r21 A táblázatban szereplő terhelési értékek a rétegrendben megjelölt max. PIR hab vastagság mellett lettek meghatározva. A 

rétegrendben jelölt mértékig a PIR hab hőszigetelés vastagsága csökkenthető. Az ebből adódó önsúly különbség a 

táblázatban megadott tűzhatással egyidejű egyenletesen megoszló terheléshez hozzáadható. 

[31 A táblázatban szereplő terhelési értékek a rétegrendben megjelölt max. PIR hab vastagság mellett lettek meghatározva. A 

PIR hab vastagsága szükség esetén a rétegrendben jelölt max. értéken túl is növelhető. A PIR hab hőszigetelés 

vastagságának esetleges növeléséből adódó önsúly többlet a táblázatban megadott tűzhatással egyidejű egyenletesen 

megoszló terhelésből levonandó. 
r41 EPS, PIR vagy kőzetgyapot lejtésképző elem alkalmazása esetén az abból adódó önsúly többlet a táblázatban megadott 

tűzhatással egyidejű egyenletesen megoszló terhelésből levonandó. 
r51 Min. „E" tűzvédelmi osztályú (tűzzel szembeni viselkedési osztályú) párazáró fólia/lemez alkalmazása mellett igazolt. 

[61 Min. „E" tűzvédelmi osztályú (tűzzel szembeni viselkedési osztályú) EPS, PIR vagy kőzetgyapot lejtésképző elem és elválasztó 

réteg alkalmazása mellett igazolt. 
r71 A rétegrendben felsorolt PVC, FPO, EPDM csapadékvíz elleni szigetelés típusokon kívül más típusú PVC, FPO, EPDM 

csapadékvíz elleni szigetelés is alkalmazható, amennyiben tűzvédelmi osztálya és vastagsága megegyezik a rétegrendben 

feltűntetekkel, valamint a teljes rétegrendben alkalmazva vizsgálattal igazolt rá a Broo1(tl) tetőtűzterjedés szerinti 

tűzvédelmi osztály. 
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Az építménysz�rkezet jellemzői 
(és mértékegységeik) 

4. Tetőfödém szerkezet 

Tűzál lósági teljesítmény (perc) 

Tűzvédelmi  osztály{-) 

Tetőtűzterjedés szerinti tűzvédelmi  
osztály{-) 

Érték/adat 

RE I  15 l1l lZI 131 l4l 

B [S] [6] 

Broot{tl ) [l] 

7. táblázat 

Vizsgálati/ értékelési mód· 

MSZ EN 1365-2:2015 
MSZ EN 13501-2:2016 

TvM I  11.2:2020.01.22. számú 
Tűzvédelmi Műszaki I rányelv 3.2. pontja 

MSZ EN 13501-5:2016 

statika i váz: három- vagy többtámaszú 
SAB 85R/1120 támaszköz {m) 

t g* 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 
{mm )  {kg/m2) Tűzhatássa l egyidejű, önsú lyon felü l i  többletterhelés {kN/m2) 
0,75 7,9 1,41 0,86 0,51 0,31 - - - -
0,88 9,3 2,00 1,20 0,75 0,50 0,30 - - -
1,00 10,5 2,58 1,58 0,98 0,63 0,43 0,28 - -
1,25 13,1 3,76 2,26 1,56 1,01 0,71 0,51 0,34 0,21 

*trapézlemez névleges önsúlya 
111 A megadott tűzállósági határérték a szomszédos trapézlemezek legfeljebb 250 mm-enként acél csavarokkal történő 

összeerősítése esetén érvényes. 
121 A táblázatban szereplő terhelési értékek a rétegrendben megjelölt max. PIR hab vastagság mellett lettek meghatározva. A 

rétegrendben jelölt mértékig a PIR hab hőszigetelés vastagsága csökkenthető. Az ebből adódó önsúly különbség a 

táblázatban megadott tűzhatással egyidejű egyenletesen megoszló terheléshez hozzáadható. 
131 A táblázatban szereplő terhelési értékek a rétegrendben megjelölt max. PIR hab vastagság mellett lettek meghatározva. A 

PIR hab vastagsága szükség esetén a rétegrendben jelölt max. értéken túl is növelhető. A PIR hab hőszigetelés 

vastagságának esetleges növeléséből adódó önsúly többlet a táblázatban megadott tűzhatással egyidejű egyenletesen 

megoszló terhelésből levonandó. 
141 EPS, PIR vagy kőzetgyapot lejtésképző elem alkalmazása esetén az abból adódó önsúly többlet a táblázatban megadott 

tűzhatással egyidejű egyenletesen megoszló terhelésből levonandó. 
151 Min. „E" tűzvédelmi osztályú (tűzzel szembeni viselkedési osztályú) párazáró fólia/lemez alkalmazása mellett igazolt. 
161 Min. „E" tűzvédelmi osztályú (tűzzel szembeni viselkedési osztályú) EPS, PIR vagy kőzetgyapot lejtésképző elem és elválasztó 

réteg alkalmazása mellett igazolt. 
171 A rétegrendben felsorolt bitumenes csapadékvíz elleni szigetelés típusokon kívül más típusú bitumenes csapadékvíz elleni 

szigetelés is alkalmazható amennyiben tűzvédelmi osztálya és vastagsága megegyezik a rétegrendben feltűntetekkel, 
valamint a teljes rétegrendben alkalmazva vizsgálattal igazolt rá a Broo1(t1) tetőtűzterjedés szerinti tűzvédelmi osztály. 

Feltételek, amelyek mellett az építményszerkezet a tervezett felhasználásra alkalmas: 

A jelen Tűzvédelmi  Megfelelőségi Igazolás 4-7. táblázata iban tárgyi szerkezetekre igazolt RE I  15 
tűzá l lósági határértékek a lapján a szerkezetek beépítése során, a mindenkori érvényben lévő Országos 
Tűzvédelmi  Szabályzat {OTSZ) e lőírásait ke l l  figyelembe venn i. 

Alkalmazási feltételek a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
(OTSZ) alapján: 

Az 1. rétegrendű tetőfödém szerkezet {REI  15; B) tetőfödém térelhatáro ló szerkezetként {60 kg/m2 
fe l ü lettömegig*) - a 4. táblázatban fogla ltak  figyelembevéte lével - a lka lmazható 

11-V. tűzál lósági fokozatú egyszintes épü letekben, és 

111-V. tűzál lósági fokozatú csarnoképü letekben a l ka lmazható, kivéve a közösségi funkciójú, 
tömegtartózkodású csarnokokat. 

Az 1. rétegrendű tetőfödém szerkezet {REI  15; B) tetőfödémek tartószerkezeteként {60 kg/m2 fe lett*) -
a 4. táblázatban fogla ltak  figye lembevéte lével - a lka lmazható 

IV-V. tűzál lósági fokozatú egyszintes épü letekben. 
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A 2. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) tetőfödém térelhatáro ló szerkezetként  (60 kg/m2 
felü lettömegig*) - az 5. táblázatban fogla ltak figye lembevéte léve l - alka lmazható 

11-V. tűzál lósági fokozatú egyszintes épü letekben, és 

- 111-V. tűzál lósági fokozatú csarnoképü letekben a l ka lmazható, kivéve a közösségi funkciójú, 
tömegtartózkodású csarnokokat. 

A-2. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) tetőfödémek tartószerkezeteként (60 kg/m2 felett*) -
az 5. táblázatban fogla ltak figyelembevéte lével - a lka lmazható 

- IV-V. tűzál lósági fokozatú egyszintes épületekben . 

A 3. rétegrendű tetőfödém szerkezet (REI 15; B) tetőfödém tére lhatáro ló szerkezetként  (60 kg/m2 
felü lettömegig*) - a 6. táblázatban fogla ltak  figye lembevételével - alkalmazható 

- 11-V. tűzá l lósági fokozatú egyszintes épületekben, és 

- 111-V. tűzál lósági fokozatú csarnoképü letekben a l ka lmazható, kivéve a közösségi funkciójú, 
tömegtartózkodású csarnokokat. 

A 3. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) tetőfödémek tartószerkezeteként (60 kg/m2 felett*) - a 
6. táblázatban foglaltak figyelembevételével - a l ka lmazható 

- IV-V. tűzá l lósági fokozatú egyszintes épü letekben .  

A 4 .  rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) tetőfödém térelhatároló szerkezetként (60 kg/m2 
fe l ü lettömegig*) - a 7. táblázatban fogla ltak  figyelembevételéve l - alka lmazható 

- 11-V. tűzá l lósági fokozatú egyszintes épületekben, és 

- 111-V. tűzá l lósági fokozatú csarnoképületekben a l ka lmazható, kivéve a közösségi funkciójú, 
tömegta rtózkodású csarnokokat. 

A 4. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) tetőfödémek tartószerkezeteként (60 kg/m2 felett*) - a 
7. táblázatban fogla lta k  figye lembevételével - a l ka lmazható 

- IV-V. tűzá l lósági fokozatú egyszintes épületekben .  

*Az ál landó terhe lésbe va lamennyi tetőréteget, va lamint ráfüggesztett és  rátett terheket is bele kel l  
számoln i .  

O lyan szerkezetekben, amelyekkel szemben tűzá l lósági határérték követelményt támasztanak, csak 
tömör gerincű trapézlemezt szabad haszná ln i .  

A vizsgá lt rétegrendek esetében a tűzhatássa l egyidejű leg megengedett többletterhelés számítássa l 
m eghatározott értékeit kN/m2-ben az 4-7. táblázatokban tüntettük fel a lemezvastagság és a támaszköz 
függvényében .  

A TM l-ben részletezett teljesítmény adatok a szerkezet vizsgált, áttörések  nélkü l i  szakaszára 
vonatkoznak. A szerkezetek áttöréseit, a felü lvi lágító sávok, kupolák va lamint az attika csatla kozása it 
tűzvédelmi  szempontból tervezett módon, az egyenértékű biztonság megtartásával, te ljes 
keresztmetszetben nem éghető hőszigete lés beépítésével kel l  kia lakítani .  

A beépítés során a gyártó cég vonatkozó előírásait be ke l l  tartan i .  

A termékhez a kivite lezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mel léke ln i  kel l .  

Alkalmazási feltételek a 2020. január 22-e előtt érvényben lévő 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel 
kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján: 

Az 1. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) tetőfödém tére lhatáro ló szerkezetként (60 kg/m2 
fel ü lettömegig*) - a 4. táblázatban fogla ltak  figye lembevéte léve l - a lka lmazható 
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- NAK kockázati osztá lyú, 

• pince+földszint, 

• l akóépü let esetén pince+földszint+emelet, 

• pince+földszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkező, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• pince+fö ldszint 

• pince+földszint+max. 2 emelet szintekke l  rendelkező épü letekben. 

Az OTSZ 32. § (1) bekezdés a) pont a lapján KK kockázati osztályú pince+földszint szintekke l rendelkező 
épü letekben tetőfödém térelhatá roló szerkezetként (60 kg/m2 felü lettömegig*) nem a l ka lmazhatók, 
annak  e l lenére, hogy teljesít ik az OTSZ 2. mel léklet 1. táblázatban fogla lt tűzvéde lmi  osztály (tűzzel 
szemben i  vise lkedési osztá ly) és tűzá l lósági teljesítmény követelményt. 

Az 1. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) tetőfödém szerkezetként {60 kg/m2 felett*) - a 
4. táblázatban fogla ltak figye lembevéte léve l - a lka lmazható 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• pince+földszint, 

• lakóépület esetén pinc.e+földszint+emelet, 

• pince+földszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkező, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• pince+földszint 

• pince+fö ldszint+max. 2 emelet szintekke l rendelkező épü letekben. 

A 2. rétegrendű tetőfödém szerkezet ( RE I  15; B) tetőfödém térelhatároló szerkezetként (60 kg/m2 
fe lü lettömegig*) - az 5. táblázatban fogla ltak figye lembevételével - a lka lmazható 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• pince+fö ldszint, 

• lakóépület esetén pince+földszint+emelet, 

• pince+földszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkező, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• pince+földszint 

• pince+fö ldszint+max. 2 emelet szintekke l rendelkező épületekben. 

Az OTSZ 32. § (1) bekezdés a) pont a lapján KK kockázati osztá lyú pince+földszint szintekke l  rendelkező 
épü letekben tetőfödém tére lhatároló szerkezetként (60 kg/m2 felü lettömegig*) nem a l ka lmazhatók, 
a n nak  e l lenére, hogy teljesít ik az OTSZ 2. mel léklet 1. táblázatban fogla lt tűzvéde lmi  osztá ly (tűzzel 
sze m beni  viselkedési osztá ly) és tűzá l lósági teljesítmény követe lményt. 

A 2. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) tetőfödém szerkezetként (60 kg/m2 fe lett*) - az 
5. táblázatban fogla ltak figye lembevéte lével - a lka lmazható 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• pince+földszint, 

• l akóépü let esetén pince+földszint+emelet, 
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• pince+földszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkező, 

- AK kockázati osztályú, 

• pince+földszint 

• pince+földszint+max. 2 emelet szintekke l  rendelkező épü letekben. 

A 3. rétegrendű tetőfödém szerkezet (REI 15; B) tetőfödém térelhatároló szerkezetként  (60 kg/m2 
fe lü lettömegig*) - a 6. táblázatba n fogla ltak figyelembevéte lével - a lka lmazható 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• pince+földszint, 

• l akóépü let esetén pince+földszint+emelet, 

• pince+földszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkező, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• pince+földszint 

• pince+földszint+max. 2 emelet szintekke l rendelkező épületekben. 

Az OTSZ 32. § (1) bekezdés a )  pont a lapján KK kockázati osztá lyú pince+földszint szintekke l rendelkező 
épü letekben tetőfödém térelhatároló szerkezetként (60 kg/m2 felü lettömegig*) nem a l ka lmazhatók, 
annak e l lenére, hogy teljesít ik az OTSZ 2. mel léklet 1. táblázatban fogla lt tűzvéde lmi  osztá ly (tűzzel 
szembeni  vise lkedési osztá ly) és tűzá l lósági teljesítmény követe lményt. 

A 3. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) tetőfödém szerkezetként (60 kg/m2 felett*) - a 
6. táblázatban fogla ltak figye lembevéte lével - a lka lmazható 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• pince+földszint, 

• l akóépü let esetén pince+földszint+emelet, 

• pince+földszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkező, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• pince+földszint 

• pince+földszint+max. 2 emelet szintekke l  rendelkező épületekben. 

pince+földszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkező épü letekben. 

A 4. rétegrendű tetőfödém szerkezet ( RE I  15; B) tetőfödém térelhatároló szerkezetként (60 kg/m2 
fe lü lettömegig*) - a 7. táblázatban fogla ltak figyelembevételével - a lka lmazható 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• pince+földszint, 

• l akóépü let esetén pince+földszint+emelet, 

• pince+földszint+max. 2 emelet szintekke l  rendelkező, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• pince+földszint 

• pince+földszint+max. 2 emelet szintekke l  rendelkező épü letekben. 
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Az OTSZ 32. § (1) bekezdés a) pont a lapján KK kockázati osztá lyú pince+fö ldszint szintekke l rendelkező 
épü letekben tetőfödém tére lhatároló szerkezetként (60 kg/m2 fe lü lettömegig*) nem a l ka l mazhatók, 
annak e l lenére, hogy teljesítik az OTSZ 2. mel léklet 1. táblázatban fogla lt tűzvédelmi osztály (tűzzel 
szemben i  vise lkedési osztá ly) és tűzá l lósági teljesítmény követe lményt. 

A 4. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) tetőfödém szerkezetként (60 kg/m2 felett*) - a 
7. táblázatban fogla ltak figye lembevételével - a lka lmazható 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• pince+földszint, 

• lakóépü let esetén pince+földszint+emelet, 

• pince+földszint+max. 2 emelet szintekkel rendelkező, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• pince+földszint 

• pince+földszint+max. 2 emelet szintekke l rendelkező épületekben .  

*Az á l landó terhelésbe va lamennyi tetőréteget, va lamint ráfüggesztett és rátett terheket is be le  ke l l  
számoln i .  

Olyan  szerkezetekben, amelyekkel szemben tűzá l lósági határérték követe lményt támasztanak, csak 
tömör gerincű trapézlemezt szabad használn i .  

A vizsgá lt rétegrendek esetében a tűzhatássa l egyidejűleg megengedett többletterhelés szá m ítássa l 
meghatározott értékeit kN/m2-ben az 4-7. táblázatokban tüntettük fel a lemezvastagság és a támaszköz 
függvényében.  

A TMl-ben részletezett teljesítmény adatok a szerkezet vizsgá lt, áttörések nélkü l i  szakaszára 
vonatkoznak .  A szerkezetek áttöréseit, a felü lvi lágító sávok, kupolák va lamint az attika csat lakozásait 
tűzvédelmi  szempontból tervezett módon, az egyenértékű biztonság megtartásáva l, teljes 
keresztmetszetben nem éghető hőszigetelés beépítésével kel l  kia lakítan i .  

A fentiektől e ltérően az OTSZ 15 § (2)  bekezdésében felsorolt építmények tetőfödém térelhatároló 
szerkezeteiként a tárgyi tetőfödém térelhatároló szerkezetek tűzvédelmi  szempontból korlátozás nélkül  
a l ka lmazhatók. 

A beépítés során a gyártó cég vonatkozó előírása it be kel l  tartan i .  

A termékhez a kivitelezési útmutató (haszná lati utasítás) magyar nyelvű vá ltozatát mel léke ln i  ke l l .  

Alkalmazási feltételek a 2020. január 22-től a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet által módosított 
54/2014. (XII. S.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján: 

Az 1. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) - a 4. táblázatban foglaltak figyelembevételével - a 
legfe lső szint lefedését biztosító, nem teherhordó szerkezetként (80 kg/m2 fe lü lettömegig*) 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• legfeljebb háromszintes ipari, mezőgazdasági, tárolási a laprendeltetésű vagy 

• legfeljebb há romszintes lakó, közösségi a laprendeltetésű vagy 

• rende ltetéstől függetlenü l  legfe ljebb négyszintes épü letekben, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• rendeltetéstől függet lenü l  legfe ljebb há romszintes épületekben, 

- KK kockázati osztá lyú, 
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• rendeltetéstől függetlenü l  legfeljebb kétszintes épületekben a lka lmazható. 

Az 1. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) - a 4. táblázatban fogla ltak figye lem bevéte léve l -
tetőfödémként és a legfelső szint lefedését biztosító teherhordó szerkezetként (80 kg/m2 felü lettomeg 
fe lett*) 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• legfe ljebb há romszintes ipari, mezőgazdasági, tárolási a laprendeltetésű vagy 

• legfeljebb háromszintes lakó, közösségi a laprende ltetésű épületekben, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• rendeltetéstől függetlenül  legfe ljebb há romszintes épületekben a l ka lmazható. 

A 2. rétegrendű tetőfödém szerkezet (REI 15; B) - az  5. táblázatban fogla ltak figyelembevéte léve l - a 
legfelső szint lefedését biztosító, nem teherhordó szerkezetként (80 kg/m2 felü lettömegig*) 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• legfe ljebb háromszintes ipari, mezőgazdasági, tárolási a laprendeltetésű vagy 

• legfe ljebb há romszintes lakó, közösségi a laprendeltetésű vagy 

• rende ltetéstől függetlenü l  legfe ljebb négyszintes épü letekben, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• rende ltetéstől függetlenü l  legfe ljebb háromszintes épü letekben, 

- KK kockázati osztá lyú, 

• rendeltetéstől függetlenü l  legfeljebb kétszintes épü letekben a lka lmazható. 

A 2. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) - az 5. táblázatban fogla ltak figye lembevételével -
tetőfödémként és a legfe lső szint lefedését biztosító teherhordó szerkezetként {80 kg/m2 fel ü lettömeg 
felett*) 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• legfeljebb háromszintes ipari, mezőgazdasági, tárolási  a laprendeltetésű vagy 

• legfeljebb háromszintes lakó, közösségi a laprendeltetésű épü letekben, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• rendeltetéstől függetlenü l  legfeljebb há romszintes épü letekben a l ka lmazható. 

A 3. rétegrendű tetőfödém szerkezet (REI 15; B) - a 6. táblázatban fogla ltak figyelembevételével - a 
legfelső szint lefedését biztosító, nem teherhordó szerkezetként (80 kg/m2 fel ü lettömegig*) 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• legfeljebb háromszintes ipari, mezőgazdasági, tárolási a laprendeltetésű vagy 

• legfeljebb há romszintes lakó, közösségi a laprendeltetésű vagy 

• rende ltetéstől függetlenü l  legfe ljebb négyszintes épü letekben, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• rendeltetéstől függetlenü l  legfeljebb háromszintes épü letekben, 

- KK kockázati osztá lyú, 

• rende ltetéstől függetlenü l  legfe ljebb kétszintes épü letekben a l ka lmazható. 
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A 3. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) - a 6. táblázatban fogla ltak figye lembevéte léve l -
tetőfödém ként és a legfe lső szint lefedését biztosító teherhordó szerkezetként (80 kg/m2 fe lü lettömeg 
fe lett*) 

NAK kockázati osztá lyú, 

• legfe ljebb háromszintes ipari, mezőgazdasági, táro lási a laprendeltetésű vagy 

• legfe ljebb háromszintes lakó, közösségi a laprendeltetésű épületekben, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• rendeltetéstől függetlenül  legfe ljebb háromszintes épületekben a l ka lmazható. 

A 4. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) - a 7. táblázatban foglaltak figyelembevéte léve l - a 
legfelső szint lefedését biztosító, nem teherhordó szerkezetként (80 kg/m2 felü lettömegig*) 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• legfe ljebb háromszintes ipari, mezőgazdasági, tárolási a laprendeltetésű vagy 

• legfe ljebb há romszintes lakó, közösségi a laprendeltetésű vagy 

• rendeltetéstől függetlenü l  legfe ljebb négyszi ntes épü letekben, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• rendeltetéstől függetlenü l  legfe ljebb háromszintes épü letekben, 

- KK kockázati osztá lyú, 

• rendeltetéstől függetlenü l  legfe ljebb kétszintes épü letekben a lka lmazható. 

A 4. rétegrendű tetőfödém szerkezet (RE I  15; B) - a 7. táb lázatban fogla ltak figyelembevéte lével -
tetőfödémként és a legfelső szint lefedését biztosító teherhordó szerkezetként (80 kg/m2 felü lettömeg 
felett*) 

- NAK kockázati osztá lyú, 

• legfe ljebb há romszintes ipari, mezőgazdasági, tárolási a laprendeltetésű vagy 

• legfe ljebb háromszintes lakó, közösségi a laprendeltetésű épületekben, 

- AK kockázati osztá lyú, 

• rende ltetéstel függetlenü l  legfe ljebb háromszintes épületekben a l ka lmazható. 

*Az á l landó terhelésbe va lamennyi tetőréteget, va lamint ráfüggesztett és rátett terheket is bele kel l  
számoln i .  

A legfelső sz int lefedését biztosító, nem teherhordó szerkezet esetén 

- a szerkezetre vonatkozó El kritériumtól el lehet tekinten i, ha a szerkezet megnyílása, 
átmelegedése a szerkezet környezetét nem veszélyezteti és a szerkezet vagy va lamelyik 
részének meggyul ladása nem jár a tűz jelentős tetőfe lü letre va ló kiterjedésének veszé lyéve l, 

- a szerkezetre vonatkozó RE I  kritériumtól e l  lehet tekinten i, ha a szerkezet megnyílása, 
átmelegedése a szerkezet környezetét nem veszélyezteti, a szerkezet vagy va lamelyik részének 
meggyul ladása nem jár a tűz jelentős tetőfe lü letre való kiterjedésének veszélyével és a 
tönkremenetele nem veszélyezteti a teherhordó szerkezetek á l lékonyságát. 
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Tetőfödémek és a legfelső szint lefedését biztosító teherhordó szerkezet esetén 

a szerkezetre vonatkozó El kriteriumtól el lehet tekinten i, ha a szerkezet megnyílása, 
átmelegedése a szerkezet környezetét nem veszélyezteti és a szerkezet vagy va lamelyik 
részének meggyul ladása nem jár a tűz jelentős tetőfelü letre való kiterjedésének veszé lyéve l, 

a szerkezetre csak az OTSZ 2. mel léklet 1. táblázat szerinti D, de legfeljebb C tűzvéde lmi  osztá ly 
(tűzze l szembeni  vise lkedési osztá ly) követelmény vonatkozik, ha be nem épített tetőteret, 
pad lásteret, emberi ta rtózkodásra nem a lka lmas teret hatá ro l el a külső légtértől, 

a felü lvi lágító ta rtószerkezetére csak tűzvédelmi osztá ly (tűzzel szembeni  vise lkedési osztály) 
követe lmény vonatkozik. 

O lyan szerkezetekben, amelyekkel szemben tűzá l lósági teljesítmény követelményt támasztanak, csak 
tömör gerincű tra pézlemezt szabad haszná ln i .  

A vizsgá lt rétegrendek esetében a tűzhatássa l egyidejűleg megengedett többletterhelés számítássa l 
meghatározott értékeit kN/m2-ben az 4-7. táblázatokban tüntettük fel a lemezvastagság és a támaszköz 
függvényében.  

A fentiektől e ltérően az OTSZ 15.  § (2)  bekezdésében fe lsorolt építmények tetőfödém szerkezeteiként a 
tárgyi tetőfödém szerkezetek tűzvédelmi  szempontból korlátozás nélkül  a lka lmazhatók, amennyiben az 
építmény és a szomszédos építmények, szabadtéri tárolóterü letek között a tűzterjedés el leni  véde lmet 
b iztosítják.  

A beépítés során a gyártó cég vonatkozó előírásait be kel l  ta rtan i .  

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű vá ltozatát mel léke ln i  ke l l .  

A TM l-ben részletezett teljesítmény adatok a szerkezet vizsgá lt, áttörések nélkül i  szakaszára 
vonatkoznak.  A szerkezetek áttöréseit, a felü lvilágító sávok, kupolák va lamint az attika csatlakozásait 
tűzvédelmi  szempontból tervezett módon, az egyenértékű biztonság megtartásáva l, teljes 
keresztmetszetben nem éghető hőszigetelés beépítésével kel l  kia lakítani .  

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett 

minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell 

kezdeményezni a TMI visszavonása mellett. Amennyiben valamilyen változás miatt egy TMI azonos témaszámon újbóli kiadásra 

került minden esetben a későbbi kiadási dátumú igazolás tekintendő érvényesnek, a korábbi érvényét veszíti. 

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes maszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, 

beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Nemzeti MOszaki Értékelés) és nem jogosítja fel a gyártót vagy 

forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán. 

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása 

szükséges. A TMI érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu} ellenőrizhető. 

Kiss-Sponga Tamás 
vizsgá ló mérnök 
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