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TETÔ 

RENDSZER

Az elemek 5 cm átlapolással bármely irányban
toldhatók. Nyomás hatására az elemek egy-
máshoz vulkanizálódnak, ezáltal vízhatlan kap-
csolat jön létre.

13

Az elkészült kémény- illetve falszegélyt sze-
gélylemezzel kell felszerelni, majd a falazat és
szegélylemez közötti kapcsolatot rugalmas tö-
mítõanyaggal kell lezárni.
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15 16

Sík tetõcserepek esetében mindenképpen süllyesztett vagy ún. rövidlemezes csatlakozást kell
készíteni.  Mindkét kivitel alkalmazható azonban profilos tetõcserepek esetén is, növelve ezzel a
csatlakozás vízzáróságát. Szegélylemez beépítése ezekben az esetekben is szükséges, beépíté-
se a 14. pontban leírtakkal azonos.

Wakaflex kémény- és falszegély készítése
sík tetõcserepek esetén



Wakaflex kémény- és falszegély készítése
hornyolt, hullámos tetõcserép esetén
1
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A formázást a hullámhegyeken kell kezdeni,
majd a szegélyt fokozatosan kell a hullám-
völgybe nyújtani.

Tisztítsa le a kéményt és a tetõfelületet. A
védõfólia eltávolítása után a szegély a felü-
lethez tapad. A szegély hossza: a kémény
szélessége + egy-egy teljes cseréphullám,
de minimum 8-8 cm.
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A szükséges hosszméretet az ábra szemlélteti.
A szegély oldalirányú átfedése egy teljes cse-
réphullám, de legalább 12cm.

A tetõfelület és a kémény elülsõ sarkainak irá-
nyában, kb. 45°-os szögben vágja be a sze-
gélyt. Simítsa a bemetszés feletti részt a ké-
ményhez, az alsót pedig a tetõfelülethez!

5 6

Az elülsõ kéménysarkoknál – egy csaknem füg-
gõleges bemetszés után – kb. 2-3 cm széles-
ségben hajtsa az oldalszegélyt a kémény elülsõ
oldalára.

Hajlítsa meg a szegélyt (pl. a kéményen) és he-
lyezze el az elõírtak szerint, majd a védõfólia el-
távolításával rögzítse elõször a cserepek hullá-
main, majd a teljes felületen.
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Nyomja erõsen össze az egymásra fedõ sze-
gélyelemeket, hajtsa a kémény eresz felöli ol-
dalára  2-3 cm-es túlnyújtást!
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Vágjon ketté egy kb. 30 cm-es szegélydarabot
hosszában, sarokerõsítésnek. A védõfólia eltá-
volítása után – az öntapadó csík mellett – illesz-
sze a kémény hátsó éleihez kb. 2 cm-es túlnyú-
lással.

A hátsó kéményéleknél, a hajlatsarokirányá-
ban, kb. szögfelezéssel, készítsen bemetszést.
Illessze a vágás feletti részt a kéményhez, az al-
sót pedig a tetõfelülethez!

Hajtsa a túlnyúlást a kémény oldalára és
rögzítse. A kémény mögött a sarokerõsítõt
csak a cserepek hullámgerinceihez illessze,
ne simítsa a mélyedéseibe!

A hajlat a cseréphullámok  és a kéményol-
dal metszésvonalára essen. A szegély felsõ
élérõl eltávolítva a védõfóliát a szegély a ké-
ményhez tapad. Csak a cserépfedés alá ke-
rülõ felületen formázza a szegélyt a cserép-
hullámokhoz, a hajlatban ez gátolná a csa-
padékelvezetést!
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A kémény hátsó sarkainál, 2-3 cm-re az
eresz irányában, elõször függõlegesen,
majd a sarkok felé, a hajlat irányirányában
készítsen bemetszést! Ezután a 7. képnél le-
írtak szerint hajtsa a túlnyúlást a kémény ol-
dalára ill. a tetõfelöletre és rögzítse.
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Wakaflex kémény- és falszegély készítése
profilos tetõcserép esetén
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Az elkészült kémény- illetve falszegélyt sze-
gélylemezzel kell felszerelni, majd a falazat és
szegélylemez közötti kapcsolatot rugalmas tö-
mítõanyaggal kell lezárni.
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Sík tetõcserepek esetében mindenképpen süllyesztett vagy ún. rövidlemezes csatlakozást kell
készíteni.  Mindkét kivitel alkalmazható azonban profilos tetõcserepek esetén is, növelve ezzel a
csatlakozás vízzáróságát. Szegélylemez beépítése ezekben az esetekben is szükséges, beépíté-
se a 14. pontban leírtakkal azonos.

Wakaflex kémény- és falszegély készítése
sík tetõcserepek esetén
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