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Beépítési tartozékok és ALUTOP 
árak és méretek 2022.06.15-től 

Ha a MAKROLON, POLYGAL és MULTILUX polikarbonát lapok szakszerű beépítéséhez ALUTOP 
építőelemeket és tartozékokat vásárol, akkor azokat a KEDVEZMÉNYES áron veheti meg. 

 

A 61 aluprofil    
155, 180, 210, 260, 310, 360, 380, 410, 420, 460, 520, 620, 
720, 760, 820, 920 cm 

106, 126, 211, 320, 423, 
505, 640 cm 

106, 126, 211, 320, 
423, 640 cm 

 
véglezáró U profil 

 
 
 
 
 

 
    
106, 211, 423, 635 cm 106, 211, 425 cm 

106, 126, 211, 317, 423,
 

505, 635 cm 

106, 126, 211, 317, 423, 
505, 635 cm 

 

 

 
 

 

    
106, 126, 211, 320, 423, 
505, 640 cm 

106, 126, 211, 320, 423, 
505, 640 cm 

106, 126, 211, 320, 423, 
505, 640 cm 

106, 126, 211, 317, 423, 
505, 635 cm 

 
 
 

 

 
 

  
106, 126, 211, 317, 
423, 505, 635 cm 

106, 126, 211, 317, 
423, 505, 635 cm 
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KERET 10 E FALCSATLAKOZÓ 40 GERINC 17x10 

  
106; 126; 211; 320; 423; 505; 640 cm 150; 200; 300; 400; 600 cm 

 
 
 
 

 

150; 200; 300; 

400; 600 cm 
 
 
 
 

 FOGADÓ  
106; 126; 211; 320; 423; 505; 640 cm 150; 200; 300; 400; 600 cm 

 

PC U4 210 cm  PC H4  
 
 

PC U6 210 cm  PC H6  
 632 cm    

 

 

PC U8 210 cm  PC H8  
 

PC U10 125 cm  PC H10  
 211 cm  

632 cm  

PC U16 125 cm  PC H16  
 211 cm  

632 cm  

PC U25 125 cm   PC H25  
 211 cm  

632 cm 
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P 12  O 11  H 9×3  
 

B 1  HSZ 8×2  H 10×5  

   

B 3  HSZ 18×2 H 15×4  
 

FGR 50  H 15×8  

  

FGR 60  H 20×4  
 

FG 60  HLU 10×6  
 

BEHAJTÓFEJ 
mágneses  8 

760,- (965,-)/db 
rugós + golyós  8 

955,- (1213,-)/db 

fémhez: 
 

önfúró hegyű 
GALVANOCINK bevonatú 

TÖMÍTŐCSAVAROK 
INOX 

rozsdamentes anyagú 
Ø25 tömítőtárcsával 

 
 
 
 
 
 
 
 

BEHAJTÓFEJ 
mágneses  10 

760,- (965,-)/db 
 
 

fához: 

INOX 
rozsdamentes anyagú 
TÖMÍTŐCSAVAROK 

INOX 
rozsdamentes anyagú 
Ø25 tömítőtárcsával 

 

 
 

 

 
 

105 cm 
125 cm 

  
122 cm 

 
 

 
POLIFIX 
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Beépítési tartozékok ALUTOP 
 

ALAPÁR  
a tartozék neve 

keresk. 
egysége 

forgalmazott 
méretek 

KEDVEZMÉNYES 
nettó bruttó nettó bruttó 
2215 2813  

 
 
 

 

 

 

PZ-A 

PZ-A20 párazáró szalag tekercs 25 m 1926 2446 
1448 1839 PZ-A25 párazáró szalag 

alumínium öntapadó 
tekercs 

10 m 1259 1600 
2407 3057 25 m 2093 2658 
1945 2470 PZ-A38 párazáró szalag 

alumínium öntapadó 
tekercs 

10 m 1691 2147 
3188 4049 25 m 2772 3520 
2876 3653 PZ-A50 párazáró szalag 

alumínium öntapadó 
tekercs 

10 m 2501 3176 
4748 6030 25 m 4129 5243 

10871 13806 PZ-A60 párazáró szalag tekercs 50 m 9453 12005 
178 226  

 

PZ-M 

PZ-M25 párazáró szalag 
műanyag öntapadó 

fm tekercsből 155 197 
5951 5758 tekercs 50 m 5175 6572 
219 278 PZ-M38 párazáró szalag 

műanyag öntapadó 

fm tekercsből 190 242 
8775 11144 tekercs 50 m 7630 9690 
291 370 PZ-M50 párazáró szalag 

műanyag öntapadó 

fm tekercsből 253 321 
11837 15033 tekercs 50 m    10293 13072 

 

291 370  
 

 

 

 
PÁ-M 

PÁ-M28 páraáteresztő 
műag. öntapadó szalag 

fm tekercsből 253 321 
7572 9616 tekercs 33 m 6584 8362 
363 461 PÁ-M42 páraáteresztő 

műag. öntapadó szalag 

fm tekercsből 316 401 
9806 12454 tekercs 33 m 8527 10830 
423 537 PÁ-M50 páraáteresztő 

műag. öntapadó szalag 

fm tekercsből 368 467 
12465 15831 tekercs 33 m    10839 13766 

449 570  

 

 

PÁ-M60 páraáteresztő 
műag. öntapadó szalag 

fm tekercsből 390 495 
13218 16787 tekercs 33 m    11494 14598 

-        -  -        - - - 
-       - - - - - 
- -  - - - - 

- - - - - - 
 

1111 1411  
 
 
 
 

 

 

 PC U4 db 210 cm 966 1227 
1111 1411  

 PC U6 db 
210 cm 966 1227 

3347 4251 632 cm 2910 3695 

1428 1814 
 

 PC U8 db 210 cm 1242 1578 

834 1059  

 
 

PC U10 
 

db 

125 cm 725 920 
1400 1778 211 cm 1219 1548 
4523 5744 632 cm 3933 4994 
986 1252  

 

 
PC U16 

 
db 

125 cm 857 1088 
1654 2101 211 cm 1438 1826 
5521 7012 632 cm 4801 6097 

- - 
 

 

 
PC U20 

 
db 

- - - 

2486 3157 210 cm 2162 2746 
- - - - - 

1950 2477 
 

 

 
PC U25 

 
db 

125 cm 1696 2154 
2923 3712 211 cm 2542 3228 

10077 12798 632 cm 8763 11129 
1442 1831 

 

 

PC H4 m 1; 2; 3; 4; 6 és 7 m 1254 1592 
1574 1999 PC H6 m 1; 2; 3; 4; 6 és 7 m 1369 1738 
1753 2226 PC H8 m 1; 2; 3; 4; 6 és 7 m 1524 1935 
1839 2336 PC H10 m 1; 2; 3; 4; 6 és 7 m 1599 2030 
2791 3545 PC H16 m 1; 2; 3; 4; 6 és 7 m 2427 3082 
5405 6864 PC H25 m 1; 2; 3; 4; 6 és 7 m 4700 5969 
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ALAPÁR  

a tartozék neve 
keresk. 

egysége 
forgalmazott 

méretek 
KEDVEZMÉNYES 

nettó bruttó nettó bruttó 
 

2135 
 

2711 
 

 

 
 

 
A 61 alu leszorító 

 

m 

155, 180, 210, 260, 
310, 360, 380, 410, 
420, 460, 520, 620, 

720, 760, 820, 920 cm

 

1935 
 

2457 

 
 

299 

 
 

380 

 

 

 
 

STOP aluprofilok 
30; 35; 40; 45; 50; 60 

 
 

db 

30×30×60 mm 
35×35×60 mm 
40×40×60 mm 
45×45×60 mm 
50×50×60 mm 
60×60×60 mm 

 
 

260 

 
 

330 

1127 1431  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
V 6 vízorros alu m 106, 211, 423, 635 cm 980 1245 

 
1127 1431 

 

 
V 8 vízorros alu 

 
m 

 
106, 211, 425 cm 

 
980 1245 

1185 1505 
 

 UH 10 aluprofil m 
106, 126, 211, 320, 
423, 505, 640 cm 

985 1251 

 
1260 1600 

 

 
V 10 vízorros alu 

 
m 

106, 126, 211, 317, 
423, 505, 635 cm 

 
1060 1346 

 
1260 

 
1600 

 

 
VU 10 vízorros alu 

 
m 

106, 126, 211, 320, 
423, 505, 640 cm 

 
1060 

 
1346 

 

2350 
 

2985 

 

 

 
F 10 aluprofil 

 

m 

 
106, 126, 211, 317, 
423, 505, 635 cm 

 

2150 
 

2731 

1984 2520 
 

 KERET 10 E aluprofil m 
106, 126, 211, 320, 
423, 505, 640 cm 

1725 2191 

 
 

2432 

 
3087 

 

 

 
KERET 10 S aluprofil 

 
 

m 

 
106, 126, 211, 320, 
423, 505, 640 cm 

 
 

2115 

 
2686 

1290 1638 
 

 
UH 16 aluprofil m 

106, 126, 211, 320, 
423, 640 cm 

1090 1384 

1208 1534 
 

 

PVC 16 
fehér vízorros kemény PVC 

 
db 

105 cm 1050 1334 

1426 1811 125 cm 1240 1575 

 
1390 

 
1765 

 

 

 
V 16 vízorros alu 

 
m 

 
106, 126, 211, 317, 
423, 505, 635 cm 

 
1190 

 
1511 

 
1390 

 
1765 

 

 

 
VU 16 vízorros alu 

 
m 

106, 126, 211, 320, 
423, 505, 640 cm 

 
1190 

 
1511 

 
 

2950 

 
3747 

 

 

 
F 16 aluprofil 

 
 

m 

 
106, 126, 211, 317, 
423, 505, 635 cm 

 
 

2750 

 
3493 

 
2400 

 
3048 

 

 
U 25 aluprofil 

 
m 

106, 126, 211, 320, 

423, 505, 640 cm 

 
2115 

 
2686 

 
 

2400 

 
3048 

 

 

 
V 25 kisvízorros alu 

 
 

m 

 
106, 126, 211, 317, 
423, 505, 635 cm 

 
 

2115 

 
2686 

 
 

3220 

 

4089 

 

 

 
V 32 

kisvízorros alu 

 
 

db 

 
 

640 cm 

 
 

2820 

 

3581 
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ALAPÁR  

a tartozék neve 
keresk. 

egysége 
forgalmazott 

méretek 
KEDVEZMÉNYES 

nettó bruttó nettó bruttó 

 
1840 

 
2337 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
FALCSATLAKOZÓ 40 

 
m 

150, 200, 300, 
400, 600 cm 

 
1600 

 
2032 

 
2415 

 
3067 

 

 
FOGADÓ 

 
m 

 
150, 200, 300, 
400, 600 cm 

 
2100 

 
2667 

1495 1899 
 

 
GERINC 17x10 m 

150, 200, 300, 
400, 600 cm 

1300 1651 

 
2139 

 
2717 

 

Z 30 aluprofil 
 

m 
200, 300, 

400, 600 cm 

 
1860 

 
2362 

761 966 
 

 FGR 50 fektetőgumi fm tekercsből 675 857 
784 996 

 

 FGR 60 fektetőgumi fm tekercsből 695 883 
870 1105  FG 60 fektetőgumi fm tekercsből 780 991 

 
3439 4368 

 

 
KR 30 kétoldalas rag. 

 
tekercs 

 
50 m 

 
2990 3797 

3105 3943 
 

 

PE 30 habszalag tekercs 30 m 2700 3429 
5060 6426 PE 50 habszalag tekercs 30 m 4400 5588 

6095 7741 PE 60 habszalag tekercs 30 m 5300 6731 

340 432 
 

 P 12 profilgumi fm tekercsből 300 381 

316 401 
 

 B 1 beverőgumi fm tekercsből 275 349 

316 401 
 

 B 3 beverőgumi fm tekercsből 275 349 

569 723 
 

 O 11 profilgumi fm tekercsből 495 629 

288 366  
 H 9×3 habgumi fm 

fehér 250 318 
288 366 fekete 250 318 
305 388  

 
H 9×4 habgumi fm 

fehér 265 337 
305 388 fekete 265 337 
328 416  

 H 10×5 habgumi fm 
fehér 285 362 

328 416 fekete 285 362 
437 555  

 H 15×4 habgumi fm 
fehér 380 483 

437 555 fekete 380 483 
656 833  

 H 15×8 habgumi fm 
fehér 570 724 

656 833 fekete 570 724 
- -  

 H 20×4 habgumi fm 
fehér - - 

656 833 fekete 570 724 
437 555  

 HLU 10×6 habgumi fm 
fehér 380 483 

437 555 fekete 380 483 
276 351  

 HSZ 8×2 habgumi fm 
fehér 240 305 

276 351 fekete 240 305 
546 693  

 HSZ 18×2 habgumi fm 
fehér 475 603 

546 693 fekete 475 603 
989 1256 Tapadóband 

 
 

Butil szalag 

10 cm szélességben 
fm tekercsből 860 1092 

7234 9186 tekercs 10 m 6290 7988 
1426 1811 

15 cm szélességben 
fm tekercsből 1240 1575 

10960 13918 tekercs 10 m 9530 12103 
1754 2228 

20 cm szélességben 
fm tekercsből 1525 1937 

14243 18088 tekercs 10 m 12385 15729 

- - 
 

 
PRIMER alapozó oldat db 1 liter - - 

3280 4166 
 

 PARASIL szilikon db 310 ml 2850 3620 

 
966 

 
1227 

 

 

 
Szilikon lehúzó 

 
db 

 
befoglaló méretei 

80x88x8 

 
840 

 
1067 
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ALAPÁR  

a tartozék neve 
keresk. 

egysége 
forgalmazott 

méretek 
KEDVEZMÉNYES 

nettó bruttó nettó bruttó 
 

339 431 
  

 
POLIFIX 10 mm db ∅50 mm 295 375 

 

FIGYELEM! A Ø22 tömítőalátétes csavarok maximum 4,2 méter alu leszorítóprofil hosszúságig használhatók! 
 

125 159   

 

önfúró hegyű 
GALVANOZINK 

bevonatú 

Tömítőcsavar fémhez 

INOX rozsdamentes anyagú 
Ø22 tömítőtárcsával 

 
 

 
db 

Ø22 + 5,5×38 100 127 
140 178 5,5×45 110 140 
145 184 5,5×50 125 159 
165 210 5,5×60 140 178 
175 222 5,5×70 145 184 
190 241 5,5×80 165 210 
200 254 5,5×90 175 222 

  

150 191   

 

 
INOX (A2 minőségű) 

rozsdamentes anyagú 

Tömítőcsavar fához 
INOX rozsdamentes anyagú 

Ø22 tömítőtárcsával 

 
 

 
db 

Ø22 + 6×40 D-Tx 135 171 
160 203 6,3×45 145 184 
175 222 6×50 D-Tx 160 203 
185 235 6×60 D-Tx 170 216 
205 260 6×70 D-Tx 185 235 
215 273 6,3×80 200 254 
230 292 6,3×90 210 267 

  

65 83   

 
INOX rozsdamentes 

Ø22 tömítőalátét 
db 

átm. 22×Ø6 furattal 55 70 
65 83 átm. 22×Ø7 furattal 55 70 

  

FIGYELEM! 4,2 méter alu leszorító profil hosszúságtól már csak a Ø25 tömítőalátétes csavarok használhatók! 
  

75 95  
 

 
INOX rozsdamentes 

Ø25 tömítőalátét 
db 

átm. 25×Ø6 furattal 65 83 
75 95 átm. 25×Ø7 furattal 65 83 

  

140 178   

 

önfúró hegyű 
GALVANOZINK 

bevonatú 

Tömítőcsavar fémhez 

INOX rozsdamentes anyagú 
Ø25 tömítőtárcsával 

 
 

 
db 

Ø25 + 5,5×38 110 140 
145 184 5,5×45 125 159 
165 210 5,5×50 140 178 
175 222 5,5×60 145 184 
190 241 5,5×70 165 210 
200 254 5,5×80 175 222 
195 248 5,5×90 185 235 

  

160 203   

 

 
INOX (A2 minőségű) 

rozsdamentes anyagú 

Tömítőcsavar fához 
INOX rozsdamentes anyagú 

Ø25 tömítőtárcsával 

 
 

 
db 

Ø25 + 6×40 D-Tx 145 184 
175 222  6,3×45 160 203 
185 235  6×50 D-Tx 170 216 
205 260  6×60 D-Tx 185 235 
215 273  6×70 D-Tx 200 254 
265 337  6,3×80 210 267 
275 349  6,3×90 220 279 

 

1098 1395  

 

 

 

BEHAJTÓFEJ rugós db 8 mm 955 1213 

874 1110 BEHAJTÓFEJ 
mágneses hatlapfejhez 

 
db 

8 mm 760 965 

874 1110 10 mm 760 965 
109 139  

 

 

fafúró, rövid szárral db Ø4×40/75 mm 95 121 
109 139 25-ös TORX hatlapú BIT db Tx-25/25 mm×1/4" 95 121 
546 693 25-ös TORX hatlapú hosszú db Tx-25/100 mm×1/4" 475 603 
219 277 BIT-hez hosszabbító adapter db 60 mm×1/4" 190 241 
1098 1395 profi bajonetzáras BIT adapt. db 51 mm×1/4" 955 1213 
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> 

építőelemek ALUTOP 

mivel érintkezhet az alumínium?  
Valaha iskolai kérdés volt, hogy szabad-e vashidat építeni réz szegecsekkel? A jó válasz: SOHA! 
A kontaktkorrózió vagy más néven elektrokémiai korrózió miatt a víznek, nedvességnek, vagy csak párának 
kitett helyeken a különböző fémek nem mindegyike érintkezhet a másikkal a jelentősen eltérő 
töltésállapotuk miatt. Közöttük ugyanis a vízmolekulák elektrolitként működnek, és a közreműködésükkel 
meginduló elektronvándorlás hatására az egyik fém - gyakran hihetetlenül gyorsan! - tönkremegy. Ennek a 
legenyhébb formája is gyors elszíneződést okozhat, de könnyen végzetessé válhat egy alumínium 
leszorítóprofil-vörösréz falszegély párosítás, amiben az alumínium először szivacsossá válik (tele lesz apró 
lyukacskákkal) majd szőrén-szálán "eltűnik" a vörösréz mellől. 
Ez nem azt jelenti, hogy a vörösréz a jobb anyag, de azt nagyon is, hogy nem érhetnek egymáshoz! 

 
alumíniummal érintkező fémek egymáshoz érhetnek? 
sérülésmentes horganyzott felületek  igen 
tiszta horgany vagy titáncink lemezek igen 
rozsdamentes anyagok (A2 és A4 minőség is) igen 
vas, acél vagy öntöttvas nem 
ólom nem 
vörösréz vagy sárgaréz nem 

 
Nem árt azt sem tudni, hogy az építőiparban használatos fémek és a felületi bevonat nélküli fémlemezek 
nagyobb részét kémiailag megtámadja és ezzel legalább foltossá teszi a ráfröccsenő friss beton és a 
mésztartalmú vakolat, továbbá az olcsósága miatt az üzletekben leggyakrabban vásárolt acetátbázisú 
szilikonokból felszabaduló - jellegzetesen ecetszagú - ecetsav. A nálunk kapható PARASIL nem acetátbázisú, 
ezért sem a polikarbonátot vagy más műanyagot, sem a fémeket nem károsítja, ráadásul mindkettőhöz kiválóan 
tapad is! 

KEDVEZMÉNYES áron az ALUTOP?  
Az ALUTOP építőelemeket és tartozékokat azért értékesítjük alacsony - esetenként önköltségi - áron, mert a 

polikarbonát lapok beépítése csak ezek alkalmazásával lesz szakszerű és időtálló. Az ALUTOP építőelemeket 

kizárólag az általunk forgalmazott MAKROLON és MULTILUX, továbbá a PARALON polikarbonát lapokkal 

egyszerre veheti meg KEDVEZMÉNYES áron. Ha Ön csak ALUTOPot vásárol nálunk, akkor az árlista 
magasabb összegű ALAPÁRával kell számolnia. Ha a polikarbonát lapokat már korábban megvásárolta nálunk, 
és ezekhez az ALUTOP építőelemeket és tartozékokat csak később veszi meg (vagy időközben kiderült, hogy 
pótlásként még továbbiakat is kell vásárolnia), akkor az utólagos beszerzésekhez a polikarbonát lapok EREDETI 
SZÁMLAPÉLDÁNYÁT feltétlenül hozza el magával! Ha az utólagos vásárlásánál a vevő neve és címe egyező 
lesz a polikarbonát lap korábbi megvásárlását bizonyító EREDETI SZÁMLÁn feltüntetettel, akkor nem kell a 
magasabb ALAPÁRat megfizetnie, mert az utólagos vásárlást is a KEDVEZMÉNYES áron számlázzuk. Ha a 
későbbi vásárlására nem hozta el az EREDETI SZÁMLÁt (pld.: otthon felejtette), de 60 napon belül visszahozza 
azt, és az utólagos vásárlásnál kapott második (a magasabb összegű ALAPÁRon kiállított) EREDETI SZÁMLÁT 
is (tehát a 2 db EREDETI SZÁMLÁT együtt és egyszerre!), akkor a második EREDETI SZÁMLA helyett egy új 
számlát állítunk ki - ugyanazokról a tételekről -, de ezen már a KEDVEZMÉNYES árakkal számolunk, és az 
árkülönbözetet rögtön visszafizetjük Önnek. Ez akkor is így lesz, ha időközben árváltozás történt, mert a 
KEDVEZMÉNYES árak megállapításánál az EREDETI SZÁMLA időpontjában érvényes árakkal számolunk. Az 
új (harmadik) számlát azonban a kérésre sem tudjuk visszadátumozni, mert azon csak az aznapi (valóságos) 
dátum tüntethető fel, továbbá a vevő neve és címe rovat is csak az előző számlákkal azonos (a 
KEDVEZMÉNYES árat megalapozó, és az előző vásárlást igazoló) számlázási névre és címre állítható ki. 
Az ALUTOP építőelemek és tartozékok kínálatát, rajzait, érvényes árait és a kedvezményeket az önálló 
ALUTOP prospektusban, vagy a honlapunkon (www.paralel.hu) megtalálja. 
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egy típushiba és az orvoslása  
Ha gondol rá, ha nem, de minden anyag HŐTÁGUL és a hőmérsékletének növelésétől nagy erőt kifejtve kitágul, a 
csökkenésétől pedig zsugorodik. És nemcsak hosszában, de keresztben, és a vastagság irányában is! Ismert, 
hogy a forrón eltett befőtt kihűlés után beszívja a celofánt, vagy a csavaros üvegfedelet, és sokaknak az is, ha 
egy csapágyat felmelegítve húznak rá egy tengelyre, akkor azt a kihűlése után hatalmas erővel szorítja. 
A hőmérsékletkülönbségek hatására ébredő erők a hiányos tudással beépített polikarbonátnál nemcsak 
láthatóan, de gyakran hallhatóan is jelzik a hibát. Ha egy tető nyáron a délelőtti felmelegedése közben, vagy a 
hirtelen borússá váló, és a széltől is segített gyors lehűlése alatt "kattog" vagy "recseg", akkor éppen a 
méretváltozásukban akadályozott anyagok keresik szenvedve a helyüket. Ezt a bosszantó és mindig az anyag 
gyorsabb tönkremenetelét és a garanciáját is érvénytelenítő hibát utólag megszüntetni általában ugyanazzal 
lehet, amivel megelőzni kellett volna. 
A polikarbonát nagy hőtágulású műanyag. Az üvegnél 7-szer, az acélnál 5-ször, az alumíniumnál pedig 3-szor 
nagyobbat terjeszkedik vagy zsugorodik azonos hőmérsékletváltozásra. Ezért: 

a műanyag lapnak mindig kisebbnek kell lennie a beépítési hely határainál, hosszában és széltében is 
ha a lapot bárhol átfúrták akár 1 csavarral is, és az a lyuk nem lényegesen nagyobb, mint a csavar 
átmérője (mert nem bővítették fel a furatot egy nagyobb fúróval), vagy ha a furat ugyan elég nagy, de a 
csavar nem a lyuk közepére, hanem a szélére került, akkor 1 csavarban is elakad a hőtáguló lap 
ha a csavarokat túl erősen húzták meg, akkor - hiába rugalmas anyagúak a profilgumik - a túl nagy szorító 
és tapadóerő akadályozza a nagy hőtágulású műanyaglapok mozgását 

A hibák 90%-a a furatméretek növelésével és a csavarok meglazításával orvosolható. De persze az ugyancsak 
hőtáguló aluprofilokon is nagyobb méretű lyukaknak kell lenniük! Ezért kell a csavarok helyét már a beépítés 
előtt egy nagyobb fúróval végigfurkálni, és nem csak a rosszra csábító önfúró hegyű csavart gyorsan 
"átnyomni" mindenen. Ha az aluprofil a nyári melegben a csavarok között domborúvá válva felpúposodik, vagy 
télen valamelyik csavar "elferdül", az egyértelműen jelzi, hogy csak gyorsan belehajtották a csavarokat, és 
tudatlanságból vagy lustaságból, de nem készültek el a nagyobb méretű előfuratok. Ha a sávban leszorító 
aluprofilban nem csak "anyagtakarékos", hanem szakszerű és max. 30 cm a csavarok távolsága, és a 
tömítőtárcsájuk is nagy - Ø22-25 mm - méretű (és nem csak Ø16 - 19 mm!) és teljesen ép is - tehát a túl erős 
gépi meghúzástól nem lapult, vagy deformálódott el - akkor a csavart annyira vissza kell lazítani, hogy a 
tömítőtárcsa gumija éppen csak hozzáérjen az aluprofilhoz. Ha utána próbaképpen a tömítőtárcsa alá még egy 
vékony késpenge hegyét is be lehetne dugni, akkor az még nem laza, hanem pont jó! 
Ha a tartószerkezet szakszerűen készült, és a polikarbonát lap minden lejtésirányú tartó fölött aluprofillal is 
leszorított (és nem csak a gombvarrásos módszerrel helyenként átfúrt és odacsavarozott!) és alóla sem 
hiányzik a jó minőségű fektetőgumi (ami nem azonos az olcsó, de szinte semmit sem érő sötétszürke öntapadó 
habcsíkkal!) akkor fölösleges attól félni, hogy a lazának tűnő csavarozás miatt majd beázik a tető. Az átgondoltan 
megépített szerkezetbe ha be is jut egy kevéske víz, az abból szabadon ki is folyik majd a lejtés irányába, vagy 
páraként kiszellőzik - általában a lejtéssel ellentétes irányba -, de a mű ettől soha nem ázik be. Általános 
szabály, hogy a kültérre beépített áttetsző színű polikarbonát lapok minden 1 méter hosszúságára és 
szélességére is MINIMUM 3-3 mm szabad helyet kell hagyni, az opál, bronz, színes, KLÍMA és Relax lapoknál 
pedig legalább 4-4 mm-t. Tehát egy tavaszi, vagy őszi 10 C°-os hőmérsékleten tetőbe épített, 6 m hosszú 
áttetsző lapnak hosszában majdnem 2 cm, a többi szín esetén 2,5 cm szabad helyet KELL hagyni. Ráadásul ezt 
felül - a falnál, vagy a gerincnél - mert a szakszerűen beépített lap az alsó végén kicsúszás ellen a STOP profillal 
mindig megakasztott, ezért melegben csakis felfelé nyújtózhat, lehűlve pedig onnét húzódik vissza. Ezt a 
laphosszúságtól függő, és a hőmérséklettel együtt változó méretű rést felülről a beázás elkerülésére a falnál pld. 
egy fémlemez falszegéllyel kell lefedni, alulról pedig úgy célszerű a fal melletti rést eltakarni, hogy az mindjárt a 
lap fallal párhuzamos végét is teherviselő módon alátámassza, de a hőtágulási mozgások közben se gyűrje le 
a lap felső végén az üregkamrákat lezáró ragasztószalagot, és arról se piszkálja le a ráhúzott (a ragasztószalag 
mechanikai védelmét is biztosító) PC U vagy alu U profilt sem. A szélességi hőtágulási helyeket 
- amiket a lapok oldalélei mellett kell szabadon hagyni - a tartók tengelyében végigfutó csavarsor széleitől kell 
mérni, ami nem azonos az elméleti tengellyel! Ezért az üresen maradó sáv miatt, és a hóteher hatására 
bekövetkező rugalmas lehajlás okozta laprövidülésből következő lapkicsúszás veszélye miatt is ajánlott a 60 
mm-es és nem az 50 mm, vagy még ennél is keskenyebb tartószélességet és beépítési aluprofilokat választani, 
mert csak ezek biztosítanak elég mély (min. 20 mm a lap szélen + a hőtáguláshoz szükséges szabadon hagyott, 
minimum 2 mm-nyi) perembefogást. 
Néhány anyag hőtágulási méretváltozása 100 C° hőmérsékletkülönbség hatására mm-ben: 

üveg: 0,9 rozsdamentes: 1,9 PLEXI: 6,5 
beton: 1,2 alumínium: 2,4 POLIKARBONÁT: 6,5 
acél: 1,2 horgany: 3,0 
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építőelemek ALUTOP 
2022.06.15. 

 
 

VÉGLEZÁRÓ RAGASZTÓSZALAGok az üregkamrás polikarbonát lapok végeinek lezárására. Használatuk 
elengedhetetlen, mert megakadályozzák a por, piszok, rovarok és a víz bejutását az üregkamrákba - és ezzel a 
később már helyrehozhatatlan belső elkoszolódást. 

 
FIGYELEM! A véglezáráskor bentrekedt (bezárt) pára és víz későbbi távozását is megakadályozza, ezért 
kell a lapoknak csak az egyik végét ezzel lezárni, a másik végére pedig a PÁRAÁTERESZTŐ 
RAGASZTÓSZALAGot is használni! 

 
E = erősített változat. Az alufólia a nem tapadó (külső) oldalán egy nagyon erős színtelen poliészter fóliával laminált, 
ezért szakad el olyan nehezen. Felragasztása előtt a lapélről az éles vágási sorját le kell húzni egy kés élével, majd a 
lap végéről a védőfóliát néhány cm széles sávban vissza kell hajtani, és a kosz, por, zsír, nedvesség és összetapogatás 

mentes lapvég mindkét oldalára gondosan rá kell simítani ezt az öntapadó szalagot. Csak olyan jól védett (eltakart, 
elfedett) helyeken használható önállóan is véglezárásra, ahol közvetlen napsugárzásnak nincs kitéve, mert 
ellenkező esetben az UV sugárzástól az erősítő poliészter fólia rövid időn belül tönkremegy és darabokban leválik, 
továbbá a szalag éle alá bejutó por lassacskán megszünteti a ragasztóréteg tapadását, és az így keletkező "lyukon" 
az esővíz is hamarosan bejut a kamrákba. A gyakorlat bebizonyította, hogy a napsütésnek kitett kamravégekről 1-2 
éven belül (típustól és gyártótól függetlenül) mindegyik ragasztószalag leesik, majd a polikarbonát lap üregkamrái is 
helyrehozhatatlanul elkoszolódnak. Ezt az "aprócska" beépítési gondatlanságot később már csak a lapok cseréjével 
lehet helyrehozni! Ezért kell a látható (nem eltakart, és a napsütésnek kitett) helyeken a VÉGLEZÁRÓ 
RAGASZTÓSZALAG fölé minden esetben valamelyik alumínium (vagy kemény PVC) anyagú véglezáró profilt 
alkalmazni. Gondoljon arra is, hogy a csavarok éles éle még ezt az erősített szalagot is könnyen elvághatja, vagy a 

takaró fémlemezek hegyes sarka is beszakíthatja, ezért az átlyukadási veszélynek kitett részeken még a jól 
eltakart helyeken is mindig védje meg a VÉGLEZÁRÓ RAGASZTÓSZALAGot az erre a célra is alkalmas 

polikarbonát anyagú PC U profillal! 

4 és 6 mm-es üregkamrás lapokhoz az PZ 20 használata ajánlott 

8 és 10 mm-es üregkamrás lapokhoz az PZ 25 használata ajánlott 

16 és 20 mm-es üregkamrás lapokhoz az PZ 38 használata ajánlott 

25 és 32 mm-es üregkamrás lapokhoz az PZ 50 használata ajánlott 

 

PÁRAÁTERESZTŐ RAGASZTÓSZALAGok az üregkamrás polikarbonát lapok végeinek lezárására. Használatuk biztosítja 
az üregkamrák szabályozott szellőzését, és ezzel azt is, hogy a bejutó (légnedvességként bezárt vagy időközben beszívott) 
víz páraként lassan eltávozzon, miközben a sűrűn elhelyezkedő elemi szálakból álló szellőzőfilc - a pórusainak miniatűr 
mérete miatt - megakadályozza a por és rovarok bejutását az üregkamrák belsejébe. Alkalmazásukkal elérhető, hogy a külső 
hőmérséklet-ingadozások hatására létrejövő levegő térfogat és nyomásváltozások miatt (a levegő a felmelegedésénél 
kitágulva kevéske túlnyomást, míg a lehűlésnél összehúzódva kisebb vákumot okoz) a polikarbonát lap az üregkamráiból 
lassacskán "kiszuszogja" a belekerült vizet, vagy a bezárt párát. 
Felragasztása előtt a lapélről az éles vágási sorját le kell húzi egy kés élével, majd a lap végéről a védőfóliát néhány cm 
széles sávban vissza kell hajtani, és a kosz, por, zsír, nedvesség és összetapogatás mentes lapvég mindkét oldalára 
gondosan rá kell simítani a szalag öntapadó széleit. Bár ezek a nagy tapadóképességű ragasztószalagok sem a hideg, 
sem a meleg hatására sem válnak le a PC lapról, de tilos az alkalmazásuk a közvetlen napsütésnek kitett lapvégeken, 
mert az UV sugárzástól gyorsan tönkremennek. 
Ezért a PÁRAÁTERESZTŐ RAGASZTÓSZALAGok is csak eltakart helyekre építhetők be! Gondoljon arra is, hogy ha 
a ragasztószalag bármihez hozzáér (pld: az üvegezőhorony oldalához, vagy a szakszerűtlenül megépített tartószerkezet 
bármely részéhez), akkor a lap végéről még a folyamatosan ismétlődő aprócska hőtágulási mozgások is ledörzsölik, 
vagy legyűrik majd ezt a nagyon is fontos feladattal bíró ragasztószalagot, és az így fedetlenné váló részeken hamar 
bejut a por, ami helyrehozhatatlanul beszennyezi az üregkamrás lap belsejét. Ezért nagyon fontos az alkalmazási és 
beépítési szabályokat maradéktalanul betartani! Ha a PÁRAÁTERESZTŐ RAGASZTÓSZALAG az elsősorban javasolt 
helyére, a polikarbonát lap lejtésirány szerinti alsó végére lesz felragasztva, akkor kizárólag olyan profilokkal együtt 
szabad alkalmazni, ahol a profil belső üregében még a legnagyobb esőben is csak levegő - és nem víz! - lesz majd. 
Ilyenek a szakszerűen beépített V, vagy VU sorozat vízorros aluprofiljai, vagy a szintén vízorros PVC U profilok. TILOS 

erre a célra használni az U 10, UH 10 és U16 aluprofilokat, mert ezeknek a belsejébe "koppanásig" belecsúszik 

a lap vége, és ettől (a belső üreg hiánya miatt) megszűnik a közvetlen szellőzés lehetősége, ráadásul - a 
vízfelszívás miatt - megsokszorozódik a víz bejutásának valószínűsége. Ha a polikarbonát lapok térben 
magasabban elhelyezett (felső) végére, vagy a lap üregkamráinak ferde irányú átvágása esetén a szögbe vágott 
oldalélre kerülnek felragasztásra, akkor a ragasztószalagok fölé (a védelmük miatt) még polikarbonát anyagú U 

profilokat is rá kell húzni a vágott lapélekre, mert a PC U profilok belső részében - a középen található domborulatuk 

miatt - mindig marad egy kevés hely a korlátozott levegőmozgásra (a "szuszogásra") is. 
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Ezeknek a PC U profiloknak további előnye az is, hogy a sima 
és rugalmas anyagú száraik oldalról nagyon jól rásimulnak a ragasztószalagra, ezért az nem tud felgyűrődni és 

lecsúszni, tehát a ragasztószalag garantáltan megmarad az eredeti helyén. A PC U profil használata azt is 

megakadályozza, hogy a hőtágulási mozgások hatására létrejövő mozgások dörzsölése elkoptatva kilyukassza, vagy 

a felülről sávosan leszorító ALUTOP profilokhoz használt csavarok éles éle átvágja vagy legyűrje a 

PÁRAÁTERESZTŐ RAGASZTÓSZALAGot. 

 
6, 8, 10 mm-es üregkamrás lapokhoz az PÁ 25 használata ajánlott 

16 mm-es üregkamrás lapokhoz az PÁ 38 használata ajánlott 

25 mm-es üregkamrás lapokhoz az PÁ 50 használata ajánlott 

 
 

Egy teljes tekercs hosszúsága 33 m, de kérésre - méterben kimérve - is árusítjuk. 

KEDVEZMÉNYES árak: 

termék 
elnevezése 

PÁ 25 
PÁ 38 
PÁ 50 

tekercs/33 m
 

méterbe
n kimérve (1 
méterenként) 

KR 30 KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG Mindkét oldalán igen erősen tapadó, közepesen időjárás ( de nem UV! ) álló 
ragasztószalag, mely +5°C és +60°C hőmérsékleti határok között alkalmazható. Csak a por, zsír, olajmentes, száraz és 
nem porózus felületeken tapad meg jól. 
Jelentősen meggyorsítja a szerelést, mert az FG 60 fektetőgumi még függőlegesen is felragasztható vele az alumínium 
és festett acél vagy a festett fa anyagú tartókra. Bár a szerelést nagyon megkönnyíti, de a szükséges mechanikai 
rögzítéseket ( szeg, tűzőkapocs, POP szegecs ) soha nem pótolja! 
 
KR 30 mm széles és 50 m hosszú tekercsben elérhető. 
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építőelemek ALUTOP 
FIGYELEM! 

A nem UV védett anyagból gyártott, átlátszó anyagú polikarbonát U profilok felhasználását korlátozza, 

hogy a napsütötte helyeken az élettartamuk csak néhány év! Beépítési hiba, ha a PC U profil a 
VÉGLEZÁRÓ RAGASZTÓSZALAGok helyett, vagy a napsütésnek kitett helyre azok fölé kerül, és ha a 

PC H profilt a lejtésirányt keresztezve építik be. Ezeknél a hibás alkalmazásoknál, a csapadékvíz már az 

első esőnél bemossa a port az egyébként is csak csekély szorítóerővel rendelkező alakos PC U, vagy PC 
H profilok szárai, és a polikarbonát lap felülete közé, majd az ott mindig hátramaradó kevéske "sárban" és 
a benne maradt (pangó) vízben az éltető napfény hatására pillanatok alatt megtelepedik a zöld, barna 

vagy fekete alga - helyrehozhatatlanul elcsúfítva a fényáteresztő lapokat és a látványt is! A PC H profil 

beépítésnél az is kötelező szabály, hogy az vagy csak függőlegesen állhat, vagy a lejtéssel azonos 
irányban, ill. a szabályosan meghajlított üregkamrák ívét követve kerülhet elhelyezésre, hogy a LEFUTÓ 
VÍZNEK MÉG A PROFIL ÉLE IS A LEHETŐ LEGKEVÉSBÉ LEGYEN AZ ÚTJÁBAN! 

 

 

PC U profilok átlátszó, rugalmas és hajlékony polikarbonát anyagból készülnek. Elsősorban az 

üregkamrás lapok élein, a VÉGLEZÁRÓ és a PÁRAÁTERESZTŐ RAGASZTÓSZALAGok fölé, azok 
mechanikai (beszakadás, le és kidörzsölés elleni) védelmére alkalmazhatók. Önállóan véglezárásra - 

vagyis az PZ vagy PÁ jelű ragasztószalagok nélkül - még a teljesen eltakart helyeken sem használhatók! 

 
FIGYELEM! Beépíteni csak teljesen eltakart - a napsugárzástól tökéletesen védett - helyekre szabad! 

 

NEM UV VÉDETT TERMÉKEK! 

 
KEDVEZMÉNYES árak: 

termék 
elnevezése 

PC U4 
PC U6 
PC U8 
PC U10 
PC U16 
PC U25 

 
125 cm hosszú 

szálban 

 
210 cm hosszú 

szálban 

 
632 cm hosszú 

szálban 

 

 

     PC H profilok átlátszó, rugalmas és hajlékony polikarbonát anyagból készülnek. Az 
üregkamrás polikarbonát lapok sík vagy ívre hajlított sorolásához, és esetenként a 

toldásához használhatók, de a rugalmas anyagú száraik csak csekély szorítóerőt biztosítanak és ez behatárolja a 

lehetőségeket. A H6, H8, H10 és a H16, H25 profil UV védett - de mindig csak a szélesebbik oldalán! 

 
FIGYELEM! Nem pótolják sem a teherviselő alátámasztást, sem az alumínium profilokat! 

 

KEDVEZMÉNYES árak (1, 2, 3, 4, 6 és 7 m hosszú szálakban kaphatók) 

Ha Ön a polikarbonát lapok kültéri beépítésének végeztével még bárhol látja a PC U profilt (mert az 

nincs teljesen eltakarva) vagy PC H profilt lát a teherviselő tartók között "toldóprofil"-ként (hát még ha az 

a H profil a lejtésirányt is keresztezi!), akkor biztos lehet benne, hogy egy hitvány minőségű kontár munka 
előtt áll, ami hamar tönkremegy. Ez akkor is igaz, ha éppen Ön volt az, aki ezt elkövette! 
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építőelemek ALUTOP 
POLIFIX RÖGZÍTŐTÁRCSA Ø53 mm átmérőjű, kör alakú, fehér színű időjárásálló műanyagból, az 

alsó felületén puha, (a csavar meghúzásakor ellapuló) zártcellás hab anyagú tömítőgyűrűvel. Csak 
pontszerű rögzítésre alkalmas, az otthoni barkácsszínvonalú munkáknál. 

A POLIFIX NEM PÓTOLJA A SÁVOSAN LESZORÍTÓ ALUMÍNIUM PROFILOKAT! 

 
 
FIGYELEM! 

A továbbiakban leírt kemény PVC vagy ötvözött alumínium anyagú speciális profilok a polikarbonát lapok 
szakszerű beszereléséhez, véglezárásához, sorolásához, hossz vagy keresztirányú toldásához, és 
rugalmas leszorításához használhatók - a sík felületű, vagy az íves beépítéseknél. 

Minden beépítésnél gondolni kell a különböző anyagok eltérő mértékű hőtágulására is. Ezért a 

fogadószerkezetnek mindig biztosítania kell a polikarbonát lapok nagy hőtágulásából adódó 
mozgásainak a lehetőségét, és az akadálymentes méretváltozáshoz elégséges szabad helyet is! 

 
PVC VÍZORROS VÉGLEZÁRÓ PROFILok fehér színű, kemény (lágyítószermentes!) PVC-ből. Az 

üregkamrás polikarbonát lapok végeinek tetszetős lezárására, és   a   PÁRAÁTERESZTŐ   vagy   a 
VÉGLEZÁRÓ   RAGASZTÓSZALAGok   fölé,   azok   mechanikai   (beszakadás    elleni)    védelmére    is 

alkalmasak. A belső üreges vízorruk 10 cm-ként már előre perforált. Ez garantálja a bejutó víz gyors távozását, és a 
véglezárás átszellőztetését is. Rugalmasságuk miatt bármely irányában a beépítési helyen is kissé megívelhetők 

(ezért alkalmazhatók a kifelé domború "legyező" vagy befelé homorú "lúdláb" alakú fedések tartóközeiben is), de 
éppen ezért nem alkalmasak a túlnyújtott polikarbonát lapvégek merevségének biztosítására. (Ezt a kellően merev 

struktúrájú polikarbonát lapnak kell megoldania) 
 

KEDVEZMÉNYES árak: 

termék 
elnevezése 

PVC 16 
PVC 25 

105 cm hosszú 
szálban 

125 cm hosszú 
szálban 

210 cm hosszú 
szálban 

640 cm hosszú 
szálban 

 

 

U 10 és U 16 aluprofil. NEM VÁLTAK BE, ezért az árusításukat megszüntettük. Bár mindig 

hangsúlyoztuk, hogy ezeket a vastag falú, standard U profilokat kizárólag a lapok beltéri keretezéséhez 

ajánljuk, sokan mégis a kültérre beépített lapok alsó éleire is ezt használták, a vízorros VU 10 és VU 
16 aluprofil helyett, azonban ettől még sem a gravitáció sem a fizikai törvényszerűségek nem változtak meg. Túl 
azon, hogy a nagy falvastagságuk miatt a lapon lefolyó víznek ezen a mesterséges gáton is át kellett jutnia, a 

koppanásig a "hasukba" dugott lapok üregkamráinak a szabályozott kiszellőzését (a "szuszogásukat") is 
megakadályozták. Tehát elősegítették a víz bejutását, majd akadályozták a távozását. Ezért - megunva a 
fölösleges magyarázatokat és az alaptalan reklamációkat - a forgalmazását MEGSZŰNTETTÜK. 

MEGSZŰNT! 

 
     UH 10 aluprofil a 10 mm vastag üregkamrás polikarbonát lapvégek lezárására és merevítésére (vagy 

bekeretezésére) használható, de a lefutó csapadékvíz elcseppentésére nem alkalmas, ezért a 

lapok alsó végeire - például egy teraszfedésnél - nem építhető be! (erre a célra a V 10, vagy VU 10 véglezáró 

aluprofilokat kell használni.) A viszonylag nagy belső mélysége miatt 2 db felhasználásával H idom, vagy 90°-os 
sarokidom is készíthető belőle, pld. a belsőépítészeti falak befogásához, vagy keretezéséhez. 

 
raktárról kapható hosszak: 105, 125, 210, 500, 640 cm 
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építőelemek ALUTOP 
V 6; V 8 és V 10 vízorros véglezáró aluprofilok a 6, 8 és 10 mm vastag polikarbonát lapok élére húzva 

megvédik, és száraik szorítóerejével biztosítják a PÁRAÁTERESZTŐ, vagy a VÉGLEZÁRÓ 
RAGASZTÓSZALAGokat, elcseppentik az esővizet, és merevítik is a lap élét. 
Az egyben beépített hosszuk - a különböző anyagok eltérő mértékű hőtágulása miatt - lehetőleg ne legyen 

több, mint a polikarbonát lap legnagyobb szélessége, vagyis 210 cm. 

Beépítéskor a későbbi lecsúszásuk ellen ezeket is mindig biztosítani kell a STOP aluprofilokkal (lásd ott). 

 
raktárról kapható hosszak: V 6   105, 125, 210, 500, 635 cm 

V 8 105, 210, 425 cm 
V 10 105, 125, 210, 500, 635 cm 

 

 
VU 10 és VU 16 vízorros véglezáró aluprofilok profi megoldások a 10 és 16 mm-es polikarbonát 

lapok véglezárására. Használhatók még az oldalra túlnyújtott lapélek lejtésirányú oldalélének 
merevítésére is, vagy felfelé fordított vízorral beépítve akár vízterelőként is. (ekkor a szélnyomás 
hajtotta, és a lejtések mentén lefutó víz "útját állják" - a lapok oldalélein) A lekerekített élű, és íves 

kialakítású alsó száraik miatt könnyen felcsúsztathatók a lapvégre, és nem vágják el a PÁRAÁTERESZTŐ vagy a 

 

VÉGLEZÁRÓ RAGASZTÓSZALAGot. A mélyen lenyúló alsó vízcseppentő él, és a furatokkal gondosan perforált 
nagyterű belső üreg együttesen garantálja, hogy a polikarbonát lap alsó vége (a "lyuksor") még a legnagyobb esőben 
is szárazon maradjon. Belső üregének átszellőztetése a perforáló furatokkal akkor jó, ha az alsó szerelő lécecskéjén 
alulról felfelé cca. 20-25 cm-ként fúrt Ø5-7 mm-es furatok átmennek a szellőzőüreg belső falán is. A perforálását 
megkönnyíti a furatok tengelyében található gyári jelölőhorony, mely jól megvezeti a fúró hegyét is egy Ø3 mm körüli 
előfúrás esetén. Ha a véglezáró profilba befogott lapvég merevségét még tovább kell növelni, vagy az alsó lapéleket 

helyenként "le kell kötni" a közelükben lévő (és velük párhuzamosan haladó) másik szerkezeti részhez, akkor a VU 10 
és VU 16 vízorros véglezáró aluprofil szerelő lécecskéje és az alsó szára közötti horony 9 mm-es mélysége módot 

ad rá, hogy egy max. 2 mm anyagvastagságú aluprofilt, vagy egy meghajlított ötvözött alu lemez élét ebbe a résbe 
beledugják, és azt a jelölőhoronynál alulról felfelé 4 mm-es POP szegecsekkel szinte észrevétlenül rögzítsék. Ha 
ennek a rögzítőfülnek a másik vége egy szilárd szerkezeti részhez erősített (pld. homlokdeszka, alsó összekötő 
gerenda, vagy a tetősíkból kiemelkedő bevilágító-ablak fémlemezzel borított fakerete) akkor akár az alsó, akár az 
oldalsó polikarbonát lapélről is legyen szó, az a teljes hosszon - szinte felszakíthatatlanul - rögzül. A rögzítőfülek 

kiosztásánál, vagy az 1 m-t meghaladó hosszúságú VU 10 és VU 16 vízorros véglezáró aluprofil, és alulemez 

hosszúságoknál arra is gondolni kell, hogy ha az alumínium hőtágulási mozgásait bármi akadályozza (például éppen a 
POP szegecsek) akkor eldeformálódik a szerkezet, és/vagy elnyíródnak a szegecseket. Ha a polikarbonát lap alsó 
végének, a lejtésirányú tartók (szarufák) közötti túlnyúlását kell "lekötni", akkor általában elég 1 db középre elhelyezett 
- a függőereszcsatorna háta mögé jól eldugható - rögzítőfül is. Ha ezt alulról POP szegeccsel rögzítik, akkor a 

hőtágulásból adódó mozgások is kettéoszlanak, mert a VU aluprofil egyik fele a rögzítőfültől jobbra, a másik fele pedig 

balra fog "nyújtózkodni", be a STOP aluprofilok alatti - pontosan erre a célra szabadonhagyott - tágulási hézagokba. (A 

rögzítőfülről itt leírtak, rajzban is láthatók a "Terasz és Télikert lefedése" rajzgyűjtemény 4 jelű rajzain) 
A VU 10 és VU 16 vízorros véglezáró aluprofilok egyben beépített hossza - a különböző anyagok eltérő mértékű 
hőtágulása miatt - lehetőleg ne legyen több, mint a polikarbonát lap legnagyobb szélessége, vagyis 210 cm. 

Beépítésekor a későbbi lecsúszása ellen ezeket is mindig biztosítani kell a STOP aluprofilokkal (lásd ott). 

 
raktárról kapható hosszak: VU 10 105, 125, 210, 500, 635 cm 

VU 16 105, 125, 210, 500, 640 cm 
 

 
V 16 vízorros véglezáró aluprofil. Kifutott, mert felváltotta a jobb tulajdonságokkal rendelkező VU 16. 

 
 

KIFUTOTT TÍPUS! MEGSZŰNT! 
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építőelemek ALUTOP 
U 25 véglezáró aluprofil a 25 mm-es polikarbonát lapok véglezárására, és a lefutó csapadékvíz 

elcseppentésére. Élmerevítésre a vékony fala miatt csak behatároltan vehető igénybe. Alkalmas az 

üregkamrákat lezáró PZ 50 és PÁ 50 véglezáró ragasztószalagok fölé, azok UV sugárzás és átszakadás 

elleni védelmére is. Az alsó élén (sarkán) perforálni kell (10-20 cm közötti sűrűségű, Ø5 
mm-es furatsorral) és a vízkivezető furatok közé 4 vagy 6 mm vastag üregkamrás lapból vágott távtartó csíkokat 
kell elhelyezni. Ezek megoldják az esetleg bejutó csapadékvíz kivezetését, és az aluprofil belsejének állandó 

átszellőztetését is, tehát még az E 50 ragasztószalag kilyukadása esetén sem tud a lap az üregkamráiba vizet felszívni, 

mert a kamravégeknél nem pangó víz, hanem mindig levegő lesz majd. (A perforációról és a távtartó csíkokról leírtak 
rajzban is láthatók a "Terasz és Télikert lefedése" rajzgyűjtemény A2 és A3 jelű rajzain) 
Az egyben beépített hossza - a különböző anyagok eltérő mértékű hőtágulása miatt - lehetőleg ne legyen több, mint a 

lap legnagyobb szélessége, vagyis 210 cm. 

Beépítésekor a későbbi lecsúszása ellen ezt is mindig biztosítani kell a STOP aluprofilokkal. (lásd ott) 

 
raktárról kapható hosszak: 105, 122, 210, 500, 640 cm 

 
A 61 aluprofil (megdöntött éllel, 60 x 7 mm befoglaló mérettel). Szélein az Ü 11 profilgumikkal, 

közepén a Ø25 mm-es tömítőtárcsája miatt nagy felületen, és egyenletesen leszorító TÖMÍTŐCSAVARokkal 

együtt kell beépíteni. Önmagában nem merev, és a helyszínen is könnyen ívesre 

 
 

hajlítható (Rmin = 120 cm), ezért jól használható az íves felületű beépítésekhez is. Alkalmas még a 2"-os (50 mm 

széles) élére állított fa pallókból készült, vagy az 50 mm-es fém anyagú tartószerkezetek 60 mm-re történő 

kiszélesítésére is. Ez esetben az A 61 aluprofilt - mely a tetején pontosan 50 mm szélességű - a hátára fektetve 

kell a keskeny tartószerkezethez rögzíteni, a szimmetria tengelyétől jobbra és balra fúrt lyukakon át. Így az FG 60 
fektetőgumit is helyettesíti, de csak akkor, ha a két oldalára a lapok rugalmas alátámasztását biztosító Ü 11 
profilgumikat is elhelyezik. A csak 7 mm-es építési magassága miatt még oda is beépíthető, ahol a lejtésirányban lefutó 

víz útját keresztezve kell aluprofilt elhelyezni, de csak a P 11 profilgumival együtt. (lásd ott) Az A 61 aluprofil 

vízzárósága csak az Ü 11 és P 11 profilgumik egyenletes deformációját (de nem szétlapítását!), és ebből adódóan 

a tömítőképességüket is garantáló, 25 cm-es sűrűségű lecsavarozással biztosítható. A TÖMÍTŐCSAVARok helyén 

az A 61 aluprofilt mindig előre ki is kell fúrni, méghozzá a csavar külső átmérőjénél lényegesen nagyobb méretű fúróval, 

hogy az A 61 aluprofil hőtágulási mozgásait a csavarok ne akadályozzák. Ezeknek a furatoknak a biztonságos 
elfedésére forgalmazzuk a drágább, de rozsdamentes anyagú, és Ø25 mm tömítőtárcsa-átmérőjű 

TÖMÍTŐCSAVARokat, és nem a kisebb (Ø15-17 mm) tárcsaátmérőjű és csak galvanikusan horganyzott, 

olcsóbb gyártmányokat! Az A 61 aluprofilok végeiről se feledkezzen meg, és mindig építse be a STOP profilokat 
is, mert nélkülük lecsúszhatnak a polikarbonát lapok alsó végeiről a vízorros véglezáró profilok! 

 

155, 180, 210, 260, 310, 360, 380, 

raktárról kapható hosszak: 420, 460, 520, 620, 720, 760, 820, 
920 cm 

 
STOP aluprofilok (STOP 60 = 60×60×60 mm; STOP 50 = 50×50×60 mm; STOP 40 = 

40×40×60 mm; STOP 35 = 35×35×60 mm; STOP 30 = 30x30x60 mm befoglaló méretekkel) 2 

mm falvastagságú, egyenlőszárú sajtolt aluprofilokból készült építőelemek. 60 mm-es 
hosszúságuk egyező a forgalmazott aluprofilok 60 mm-es szélességével. Beépítésük 
elengedhetetlen, mert ezek akadályozzák meg a polikarbonát lapok alsó végeiről a VÍZORROS 

VÉGLEZÁRÓ ALUPROFILok lecsúszását, és a polikarbonát lapok lejtésirányú elvándorlását, továbbá 
esztétikusan elfedik a sávosan leszorító aluprofilok szemmel látható (és a látványt elcsúfító) nyitott végeit, és 
elcseppentik az ott lefolyó vizet is. A lejtősen, vagy ívesen beépített polikarbonát lapokat sávosan leszorító 

aluprofilok (A 61) alsó végeire mindig fel kell szerelni (szegecselni vagy csavarozni) a magasságban hozzáillő 

STOP aluprofilokat is. Az egyszerű rögzítéshez minden STOP aluprofilhoz adunk 2 db nagy nyíróerejű és zárt 
POP szegecset is. Ezeket szimmetrikusan (oldalanként 1-1 db) kell elhelyezni. (Lásd a rajzgyűjteményeinkben!) 

 

raktárról kapható magassági méretek: 30-tól 60 mm-ig 



2021. 09. 20. 8:14 Paralel: termékek prospektusai [árak, méretek, kiegészítők] 

paralelgm.hu/sub_index.php?pID=021 16/22 

 

 

építőelemek ALUTOP 
FIGYELEM! 
A polikarbonát lapokhoz csak vele összeférhető anyagú, tartósan rugalmas, UV és időjárás-álló, hosszú 
élettartamú tömítőprofilok használata megengedett. Soha ne használjon tömítési célra ismeretlen anyagú 
tömítőprofilt, mert az hamar tönkreteheti a polikarbonát lapot. Különösen veszélyesek a lágy PVC anyagú 
tömítések - a lassan kipárolgó lágyítószer tartalmuk miatt - és a TPE (thermoplasztikus elasztomer) 
anyagok, melyek a rossz hőállóságuk miatt csak beltérre alkalmasak. Ezek gyakran tapintásra és színre is 
megtévesztésig hasonlítanak a "gumi"-hoz, de mégsem azok! Van azonban olyan "valódi" gumi is, ami 

gyorsan károsít. Ez a klórkaucsuk - ami bár ritkán - de profilgumiként is felbukkan. Óvakodni kell a 
valamilyen vegyianyaggal átitatott szivacsos tömítőanyagoktól is, az impregnálószerek oldószer, vagy 
lágyítószertartalma miatt és az öntapadó, vagy melegítve ráragadó anyagoktól. Az alkalmatlan 
tömítőanyagok jellemzően csak abban a sávban teszik tönkre a polikarbonátot, ahol hozzáérnek. De ott 
aztán nagyon! Láttunk már olyan beépítést, ahol a ráeső hóval terhelt lap lepottyant a teraszra, miközben 
a "szélei" a beépítési helyükön maradtak. Óvakodni kell tehát az ismeretlen anyagok használatától, és a 
"van nekem ehhez valami a polcon" típusú tömítő, vagy ragasztóanyag rögtönzésektől! 

Ügyeljen rá, hogy beépítésnél a különböző PROFILGUMIK és a PVC 1 záróprofilok ne kinyújtva, 

hanem mindig összenyomva kerüljenek a helyükre, mert már néhány %-os nyújtásos 
"meghosszabbítás" is azt eredményezi, hogy a tömítőprofil hamarosan az aluprofil valamelyik végétől 
eltávolodva "megrövidül", és az utána hátramaradó lyukon át a szerkezet beázik. 

 
 

         Ü 11 profilgumi. Hosszú élettartamú, és kiváló UV és időjárás-állóságú, EPDM anyagú, fekete színű 

tömítőgumi, az A 61 aluprofil mindkét oldalára. 

 

raktárról kapható hosszak: tekercsből, méretrevágva 

 
         P 11 profilgumi. Hosszú élettartamú, és kiváló UV és időjárás-állóságú, EPDM anyagú, fekete színű 

tömítőgumi, mely az A 61 aluprofil bármely oldalára beépíthető. Alkalmazása akkor is célszerű, ha 

az A 61 aluprofil a lejtésirányban lefutó víz útját keresztezve kerül beépítésre (pld. az osztóbordák fölött). A P 11 
profilgumi hosszú külső éle egyaránt jól rátakar a polikarbonát lapra, és az A 61 aluprofil döntött élére is, ezért az 
ék alakú gumiélen a lejtésirányban lefutó víz is viszonylag könnyen átjut. 

 
raktárról kapható hosszak: tekercsből, méretrevágva 

 
M 20 aluprofil (60 x 20 mm befoglaló mérettel). Rejtett csavarzatú, közepesen merev profil, mely 
a helyszínen már csak alig hajlítható meg ívesre. (Rmin = 600 cm!) A sík felületekkel jellemezhető 

fedésekhez, vagy a függőleges üvegezésekhez célszerű a beépítése, mert az eltakart csavarfejek 

miatt tetszetősebb a megjelenése. Az FG 1 profilgumival (mindkét oldalára!) és a PVC 1 záróprofillal (a közepére) 

kell beépíteni. A PVC 1 záróprofil alatt csak olyan horganyzott (a rozsdásodástól jól védett) csavarok használhatók, 

melyeknek a fejmérete kicsi, és amik a minden csavarfej alá kötelezően elhelyezett M6-os horganyzott (fényes) 

csúsztató alátéttel együtt is elférnek a PVC 1 záróprofil alatt! Fémhez a szabvány szerinti 8 mm-es laptávolságú 

M5 hatlapfejű, D, vagy hengeres fejű metrikus csavarok, vagy max. 5,5 mm élátmérőig menetnyomó, lemez, vagy 
önmetsző csavarok használhatók. Fához facsavart max. 6 mm szárátmérőig, (de nem hatlapfejűt!) faforgácslap 

csavart max. 5 mm, és gyorsépítő csavart max. 4,8 mm élátmérőig lehet használni. Elhelyezésükhöz az M 20 
aluprofil besüllyesztett hornyának közepére 10 mm átmérőjű lyukakat kell előzetesen fúrni (ez a lyukátmérő a 
hőtágulásból adódó mozgások miatt szükséges), és ezek közepére kell az M6-os horganyzott csúsztató alátéttel 

ellátott csavarokat behajtani. A meghúzott csavarok szorítóereje csak akkora legyen, hogy az FG 1 profilgumik 

deformálódva már tömítsenek, de ne lapuljanak (nyomódjanak) teljesen szét, mert az nagyon árt a guminak, és a 
túl nagy szorítóerő akadályozza a hőtágulásból adódó mozgásokat is. 

Az M 20 aluprofilok végeiről se feledkezzen meg, és mindig építse be a STOP profilokat is, mert nélkülük 
lecsúszhatnak a polikarbonát lapok alsó végeiről a vízorros véglezáró profilok! 

 
 

KIFUTOTT TÍPUS!  MEGSZŰNT! 
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építőelemek ALUTOP 
        PVC 1 záróprofil. Kültéri beépítésre alkalmas, közepes keménységű lágy PVC profil, mely az M 20 

aluprofil közepén található besüllyesztett horonyba illeszkedik. Eltakarja a rögzítőcsavarok fejeit, és 

vízmentesen lezárja a hornyot is, de csak a kis fejméretű csavarok fölé (felsorolásukat lásd az M 20 aluprofil 

leírásánál) lehet szépen és vízzáróan elhelyezni. Beépítésénél az U két szárát kissé össze kell nyomni, és a 

horonyba illesztve mindig annak a horonyvégnek az irányába kell erőteljesen feltolni a PVC 1 záróprofilt, ahol a 

beépítése elkezdődött, hogy mindig kissé összezömített (és nem kinyújtott) állapotban kerüljön a helyére. Ezzel 
elkerülhető, hogy a kinyújtott anyag a későbbi zsugorodása miatt "megrövidüljön". Hidegebb időben elhelyezését segíti 

egy elektromos kézi hőlégfúvó, mert elasztikusabbá teszi a megkeményedett PVC 1 záróprofilt. 

 
raktárról kapható hosszak: tekercsből, méretrevágva 

 
       O 1 profilgumi. Hosszú élettartamú, EPDM anyagú, fekete színű tömítőgumi az M 20 aluprofilhoz. 

Elsősorban ott használható, ahol a beépített lapok nem azonos síkban találkoznak, hanem kisebb 
(5°-25°ig) szögeltérésű lapéleket kell rögzíteni vagy alátámasztani. (pld. vápánál, vagy egy igen keskeny élnél) 
Ekkor az O alakú profilgumi jól igazodik a lapok síkjaihoz. Alkalmazásának határt szab, hogy csak egy keskeny 
sávban szorul a lap felületéhez, ezért sem a mindig vízzáró, sem a légtömör zárásra nem alkalmas. Csak olyan 
helyekre építhető be, ahol az esetleg bejutó kevéske esővíz másodlagos kivezetése, és a kritikus szerkezeti rész 

átszellőztetése is megoldott. Az O 1 profilgumit az aluprofilok nútjába a szorosan illeszkedő "lába" miatt a végéről 

célszerű behúzni. Ezt elősegíti egy kevéske kenőanyag (ami csak szappanos víz lehet!) használata. Itt is szabály, hogy 

a beépítéskor az O 1 profilguminak hosszirányban nem kinyújtott, hanem minél jobban összezömített állapotban 

kell lennie. 

 

raktárról kapható hosszak: tekercsből, méretrevágva 

 
FG 60 fektetőgumi (4,5 x 60 mm befoglaló mérettel). Kiváló UV és időjárás-állóságú, EPDM 

anyagú, fekete színű profilgumi. Bármely - legalább 60 mm szélességű - fa vagy fém tartószerkezetre rögzíthető. 
Rugalmas (de nem tapadós!) anyagú, és a 60 mm-es szélességéből adódóan nagy a felfekvő felülete, tehát 
nagy perembefogási mélységet és alátámasztó felületet biztosít. Lehetővé teszi a polikarbonát lapok hőtágulás 
miatti mozgásait, azok megkarcolása, vagy kényszerdeformációja nélkül. Középen kettétéphető, vagy a tengelye 
mentén 90°-ig befelé és kifelé is meghajlítható. Egyszerűen rögzíthető akár fához, (horganyzott szeggel vagy 

horganyzott tűzőkapoccsal) akár fémhez (3 mm-es félgömbfejű alu POP szegeccsel), mert az FG 60 fektetőgumi 

két oldalán végigfutó besüllyesztett nútban elférnek a rögzítőelemek. Tilos a rögzítéséhez oldószertartalmú 
ragasztóanyagot használni (Palmafix, Palmatex és társaik), mert az oldószerektől először a fektetőgumi károsodik, 
de néhány hét alatt a polikarbonát lap anyaga is elhomályosulhat, vagy felpuhulva és szétrepedve tönkremehet a 
fektetőgumi közelében. 

 
raktárról kapható hosszak: tekercsből, méretrevágva 

 
FGR 60 fektetőgumi (3 x 60 mm jellemző mérettel). Kiváló UV és időjárás-állóságú, EPDM anyagú, 

fekete színű profilgumi, hátoldalának közepén a beépítését segítő 12 mm széles öntapadó csíkkal. Rendeltetése azonos 

az FG 60 fektetőgumiéval (lásd ott), de ez a közepénél nem téphető ketté, és nem is hajlítható meg, továbbá a 

mechanikai rögzítéséhez sincsenek besüllyesztett nútjai. A középen elhelyezkedő vízterelő tarajai magasabbak, mint 
a polikarbonát lapélek felfekvési síkja, tehát 

(folytatása a következő oldalon) 
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építőelemek ALUTOP 
a tarajok fölött a polikarbonát lap megszakítás nélkül nem vezethető át. Ezért a lapokat mindig fel kell a tartók 
tengelytávolságához igazodó szélességű csíkokra vágni. (A beépítések döntő többsége egyébként is ezzel a gyorsabb 
és kényelmesebb "egy tartóköz-egy polikarbonát csík" megoldással készül, tehát ennek csak ritkán van jelentősége) A 

beépítés helyén a végleges rögzítését a vízterelő tarajok között áthaladó TÖMÍTŐCSAVAROK biztosítják (és nem 

az öntapadó csík!), de csak akkor, ha azok kellő sűrűséggel (25-30 cm-ként) lettek beépítve. Ha az oldalirányú 
kigyűrődésének kockázatát teljesen el akarják kerülni, akkor is a tarajok közötti részen kell rögzíteni, a fa anyagú 
tartókhoz horganyzott szeggel, vagy horganyzott tűzőkapoccsal, fémhez pedig POP szegeccsel. 

 
raktárról kapható hosszak: tekercsből, méretrevágva 

 
FGR 50 fektetőgumi (3 x 50 mm jellemző mérettel). Az FGR 60 fektetőgumi keskenyebb változata (a 

részleteket lásd ott). Méretével jól igazodik az 50-es zártszelvényhez, vagy a 2"-os pallóvastagsághoz. Az 50 mm-
es szélesség azonban oldalanként 5 mm-rel lecsökkenti a perembefogási mélységet is. Ezért nem csak a tartókat 
kell besűríteni, de nagyobbnak kell lennie a beépítési pontosságnak is, mert a kanyargó vágás, vagy a 
tartószerkezet görbesége miatt a kis mélységű perembefogásból könnyebben kicsúszhat a szél és hóterhek 
hatására lehajló, és ettől "megrövidülő" PC lap. 

 
raktárról kapható hosszak: tekercsből, méretrevágva 

 
BEVERŐGUMIK A polikarbonát lapok szakszerű 

beépítésénél mindig gondolni kell a nagy hőtágulású műanyag 
elkerülhetetlen mozgásaira. A lapok szélein a vízzáróság 
biztosítására csak tartósan rugalmas, és a 

polikarbonáttal összeférhető anyagú tömítések használata megengedett. Ilyenek a kiváló UV és időjárás-állóságú, 

EPDM anyagú, fekete színű BEVERŐGUMIK. Különösen hasznosak az egyedi gyártású takaró és 

szorítólemezeknél, ha azok tömítendő élei a PC lap felületére merőlegesen állnak, vagy az U alakú aluprofillal 
keretezett gyártmányoknál, a lap felülete, és az U profil szárai közötti hézagok kitöltésére. (pld. zuhanyválaszfal 
keretezésénél) A vízzáróságot a lap felületére szoruló elvékonyodó gumi élecskék biztosítják. Ezek korlátozottan 
követni tudják a felület egyenetlenségéből, vagy a beépítési hézagméret változásaiból adódó eltéréseket is. A 

BEVERŐGUMIK elhelyezését megkönnyíti, hogy domborodó ék alakúak, ezért lelapított helyzetben a kis 

hézagokba is becsúsztathatók, és azokat a rugalmasságuk miatt jól ki is töltik. Ha nagyon szűk a hézag, akkor jól 
segíti a csúszást egy kevéske szappanos víz, de bármilyen olaj, olajszármazék vagy oldószer használata 
szigorúan tilos! 

Ezeknél is szabály, hogy a gumikat nem kinyújtva, hanem inkább összezömítve kell beépíteni. Ha a takarólemez 

vagy az aluprofil éle mindenhol beleakadt a BEVERŐGUMIK "hátán" lévő nútba, akkor a későbbi kicsúszásától már 

nem kell tartani. Ha nincs határozott él, vagy a kicsúszásveszélyt mindenképpen meg kell szűntetni, akkor a tiszta 
(por, olaj, zsír, szappanmaradvány stb. mentes) és száraz gumit és a fémfelületeket össze lehet ragasztani az 
egyre jobban terjedő "szupererős" pillanatragasztó (ciánakrylát) néhány cseppjével. Ezek a ragasztók azonban nem 
mindig tartósan fagyállóak, ezért kültéren sem mindig használhatók. Ha más típusú ragasztóval próbálkozik, akkor 
ne feledje, hogy a ragasztók oldószereinek döntő része és a polikarbonát lapok anyaga, olyan "barátok", mint a 
tűz és a víz - ezért a legkisebb cseppecske, vagy "kézremegés" is helyrehozhatatlan károkat okozhat. 

 
raktárról kapható hosszak: tekercsből, méretrevágva 
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építőelemek ALUTOP 
O 10 profilgumi (5,5 × 19 mm-es befoglaló mérettel). Kisebb méretei miatt a keskenyebb fém, vagy 
fa felületeken is alkalmazható (például az 1" vastag ereszdeszka élén is elfér), azonban "testvérénél" 

az O 11 profilguminál kisebb magassága miatt, az egyenetlen (változó hézagméretű) felületek között már nem 

mindenhova elég a magassága. Alkalmazási ismertetését lásd az O 11 profilguminál. 

 
raktárról kapható hosszak: tekercsből, méretrevágva 

 
       O 11 profilgumi (7,5 × 21 mm-es befoglaló mérettel). Hosszú élettartamú, tartósan rugalmas, kiváló 

UV és időjárás-állóságú fehér  színű  szilikongumi,  mely  a  vékony  fala  miatt  nagyon  könnyen 
deformálható (összenyomható, lelapítható) és ezért jól használható a keskeny és kissé változó méretű hézagok 

légzárására. A tükörszimmetrikus formájú O 11 profilgumi akár még szögben meghajlítva is rögzíthető. (fához 4-5 

cm-ként horganyzott tűzőkapoccsal, festett fém felületekhez a zsírtalanítások után PARASIL szilikonnal 

ragasztható) A zárt terek (pld. télikertek) lefedésénél gyakori gond, hogy ha az alsó tartóvégek jelentősen 
túlnyúlnak a homlokzati nyílászárók síkjában elhelyezett összekötő gerendán (talpszelemenen), akkor a csak 

peremein (a lejtésirányú tartók fölötti sávokban) leszorított, és csak a lap alsó végén keresztben merevített 

(általában VU 16 vagy U 25 aluprofillal legalul) könnyű és rugalmas anyagú polikarbonát lapok nagy szélben a 

szélszívások hatására kissé felfelé domborodnak, és ettől a lap alsó felülete elválik (elemelkedik) a rugalmas 
alátámasztásként alulra (az alsó összekötő gerenda tetejére) beépített különböző tömítésekről, majd az így 

keletkező időszakos résen "szelel" a belső tér. Ezt a jelenséget legjobban a kiváló hőszigetelő képességén túl még igen 
nagy keresztirányú merevséggel is rendelkező 25X7 típusú polikarbonát lap beépítésével, és/vagy más 
laptípusoknál a túlnyúlások lerövidítésével, valamint a lapok alá akár több - egymással párhuzamos - sávban 

beépített O 11 profilgumival lehet elkerülni, és nem a kontárok által gátlástalanul alkalmazott lap átfúrással és 

pontszerű lecsavarozással, mert az teljesen szakszerűtlen, beázásveszélyes és szemetszúróan ronda is! 

Az O 11 profilgumi a fehér színe miatt szinte észrevehetetlen az opál színű vastagabb lapok alatt. Azokon a 
helyeken, ahol rálátni az áttetsző színű polikarbonáttal lefedett tetőfelületre, és alul a tartószerkezet fehérre festett, vagy 

az ALUTOP fém elemei is színre porszórtak, ott általában szebb is, és színben is jobban odaillő, a fehér színű O 
11 profilgumi beépítése a fa betételemek tetejére, mint az egyébként kiváló minőségű - de a fekete színe 

miatt esetleg a látványt zavaró - félbevágott FG 60 fektetőgumi. (az itt leírtak láthatók Terasz és Télikert lefedése 

rajzgyűjtemény 4 4a és A jelű ábráin) 
 

raktárról kapható hosszak: tekercsből, méretrevágva 

 
HABGUMIK Hosszú élettartamú, tartósan rugalmas, UV és időjárás-álló, fekete 

vagy fehér színű, EPDM anyagú zártcellás HABGUMIK, a sima oldalukon 
öntapadó felülettel. Ezek a jól deformálható tömítések a polikarbonát lapok 

beépítésekor esetleg előforduló rések zárására alkalmasak. A sima felületük öntapadó, és ez segíti az 
elhelyezésüket, de csak akkor ragadnak jól, ha a felület nem porózus, és tökéletesen por és zsírmentes. Lehetőleg csak 
olyan nem látható (eltakart) helyeken alkalmazzák, ahol sem a fekete szín, sem a fehér szín - főleg a későbbi 

elpiszkolódása, vagy beporosodása után -nem lesz látható, és a látványt elcsúfító. Bár a HABGUMIK tapintásra 

(csalósan!) puhának tűnnek, de a kisebbek csak 1 mm-t, a nagyobb pedig max. 2 mm-t nyomható össze. 
Valószínűtlen, hogy az elhelyezésüket segítő öntapadó ragasztó tapadása is kitart majd addig, mint a 

HABGUMIK, ezért célszerű vagy előre kialakított nútba elhelyezni, vagy az oldalainál megtámasztani, illetve 

fához a közepére 5-6 cm-ként "belőtt" horganyzott tűzőkapcsokkal is biztossá tenni a HABGUMIK rögzítését. 

 
KEDVEZMÉNYES árak tekercsből, méretrevágva 
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építőelemek ALUTOP 
TÖMÍTŐCSAVAROK Elsősorban az A 61 aluprofilok szakszerű beépítésére alkalmasak. Esetenként - de csak 

nagyon korlátozott mértékben, és akkor is kizárólag csak ideiglenes vagy barkácsolás színvonalú megoldásoknál - 
a polikarbonát lapok szélszívás elleni pontonkénti rögzítésére is felhasználhatók. 

 
fémhez: 6 féle hosszúsági méretben. 

Edzett acél anyagú, és GALVANOCINK korróziógátló bevonatú, speciálisan kúposfejű (8 mm 
laptávolságú), önfúró hegyű (3 mm acélvastagságig) menetnyomó csavarok, a fentebb már ismertetett Ø25 
mm-es rozsdamentes tömítőalátéttel. Bár előfúrás csak 3 mm anyagvastagság fölött szükséges, de a vas 
anyagú tartóknál a csavarheggyel történő fúráskor (és az előfúrás után is!) célszerű a 

keletkező éles fémforgácsot eltávolítani (kifújni) a szerkezetből, még a csavarok végleges behajtása előtt. Ezzel 
megelőzhető a VÉGLEZÁRÓ RAGASZTÓSZALAG vagy a PÁRAÁTERESZTŐ RAGASZTÓSZALAG spén 
okozta kilyukasztása (kivágása), és a párakondenzáció miatt bekövetkező későbbi spénrozsdásodás, majd a 
következményeként megjelenő elszíneződések, és a rozsdás vízcseppek után hátramaradó barna foltok. 

 
fához: 6 féle hosszúsági méretben. 
A2 minőségű rozsdamentes anyagból készülnek, hegyes végű facsavarmenettel. 
A 10 mm laptávolságú hatlapfej alatt rozsdamentes anyagú Ø25 mm átmérőjű fényes fémtárcsa is 
található, melyre az időjárásálló, és tartósan rugalmas EPDM tömítőgumi már gyárilag rávulkanizált. 
Előfúrás után keményfába, és az alumínium anyagú tartókba is gond nélkül behajthatók. 

 
A TÖMÍTŐCSAVAROKat csak olyan behatárolt erővel (nyomatékkal) szabad meghúzni, hogy a kissé 

domború tömítőalátét a felületre egyenletesen felfeküdve ahhoz hozzásimuljon. A csavar túl erős 
meghúzásától a tömítőalátét fém tárcsája eldeformálódik, és a vízzáró alátét tömítőképessége megszűnik, 
továbbá a létrejövő nagy szorítóerő a polikarbonát lapok hőtágulási mozgásait is akadályozza! 

A fémhez javasolt TÖMÍTŐCSAVAROK speciálisan kúpos hatlapfejének sarkairól, a belül nem kúpos és 

érezhetően szorosan illeszkedő (barkács, kopott és kinyúlt) behajtófejek, illetve a villás és csillagkulcsok is 
azonnal legyűrik a korróziógátló GALVANOCINK bevonatot - utat nyitva a rozsdának. 

 

CSAVARBEHAJTÓK hatlapfejű csavarokhoz. Csavarbehajtó vagy fúrógépbe befoghatók. A szárukon is 

hatlapolt (6,35 mm = ¼ zoll = BIT méretű) rövid szárú CSAVARBEHAJTÓK a hatlapfejű TÖMÍTŐCSAVAROK 
fejméretéhez igazodnak, és a fémhez forgalmazott speciálisan kúposfejű 8 mm laptávolságú, vagy a fához 

használatos 10 mm laptávolságú csavarok behajtására alkalmasak. A CSAVARBEHAJTÓ vagy mágnessel, 
vagy rugóval szorított golyóval "fogja meg" a csavart. 

 
CSAVARBEHAJTÓ rugós: 8 mm 

CSAVARBEHAJTÓ mágneses:  8 mm 

10 mm 
 

 

     PARASIL színtelen (transzparens) szilikon. Különleges - neutrális oxim bázisú - semleges 
kémhatású (Ph: ~7,0) tartósan rugalmas tömítőanyag. Kültéren is felhasználható, hosszú 

élettartamú, kiváló UV és időjárás-állóságú termék, mely igen jól tapad (ragad) a por, zsír, olajmentes és száraz felületű 
fémekhez és műanyagokhoz (a PE, PP és Teflon kivételével), továbbá a kerámia, üveg, fa, tégla, beton, cserép és pala 
felületekhez. A semleges tulajdonsága miatt nem szinezi el a fémek felületét, és nem támadja meg a festékeket, és 
a cement vagy mésztartalmú építőanyagokat sem. Alkalmas a műanyag lapok beépítésénél kerettömítésre, és a horony 
vagy az illesztőnút rugalmas kitöltésére is. 

 
FIGYELEM! 

A polikarbonát anyagú lapokhoz csak a PARASIL szilikon használata megengedett! Ha jót akar, akkor 

soha ne próbálkozzon más típusú, vagy összetételű, illetve ismeretlen tulajdonságú tömítőanyagokkal, 
mert azok között több is van, ami 24-72 óra alatt részben, vagy teljesen tönkreteszi a polikarbonát lapokat! 
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építőelemek ALUTOP 
 
Az igen elterjedt acetát bázisú (térhálósodás közben jellegzetesen ecetszagú, pld: Sziloplaszt) vagy az amin és 
benzamid bázisú szilikonok HASZNÁLATA SZIGORÚAN TILOS, mert az elégtelen tapadáson túl még a PC lapok 
anyagát és az UV védőréteget is károsítják. 

Bármely kinyomható, vagy kenhető tömítőanyagot - így a PARASILt is - TILOS az üregkamrás lapok 
véglezárására használni (az üregkamrákba dugóként belenyomni), vagy az átfúrt (átlyukadt) lapoknál a furatba 
(lyukba) benyomni, és a csavarfej vagy a tömítőtárcsa alá tömítőanyagként használni! TILOS a sávosan leszorító 

aluprofilok alsó végeit szilikonnal kinyomva lezárni (helyette az elengedhetetlen STOP profilt kell használni), és az 

aluprofilok felső (magasabbik) végén a PC lapok közötti hézagot, vagy az aluprofilok felső végén lévő "lyukat" - az 
esővíz befolyásának megakadályozására - kitölteni. (Ez utóbbinak mindig nyitottan kell maradnia, mert ez a felső "lyuk" 

a szerkezetet kiszellőzteti, és az ezen esetleg bejutó kevéske csapadékvíz alul - a STOP profil alatt - majd úgyis kifolyik. 

Ha a szerkezet jól van megépítve, és a tető lejtése az előírt 5°-ot (9%-ot) eléri, akkor ettől a kevéske víztől az soha 
nem fog beázni!) 

 
A polikarbonát felületek zsírtalanítására csak denaturált szeszt, (esetleg Hexánt, vagy N-Heptánt) szabad használni, 
mert az aromás oldószerek és a kőolajszármazékok általában károsítják a lapot, és az UV védőrétegét is! 

 
310 ml-es műanyag kartusban, kinyomócsúccsal 

 
TAPADÓBAND (alu kasírozású öntapadó butil szalag) A polimerrel módosított, rendkívüli 

tapadóképességű butilréteg tartósan elasztikus marad hidegben és melegben is. A 2 mm vastag 

TAPADÓBAND hordozóanyaga (és egyben a látható külső oldala is) egy vastag és erős alufólia. 

 
 

Fém, üveg és műanyag szerkezetekhez is kiválóan tapad, azonban csak por, zsír, olajmentes és száraz felületekre 
ragasztható fel. Használható pld. a gerinc és élgerinc tömítésére, falszegélyezésre, és a különböző tulajdonságú 
anyagok csatlakoztatására is. Porózus felületeknél (fa, vakolat, tégla, beton, cserép, pala stb.) a pórusokat 

eltömítő, és a tapadást elősegítő alapozót (primert) is érdemes használni. A TAPADÓBAND toldásoknál az 

átfedéseknek legalább 5 cm hosszúnak kell lenniük. Csak +5C° fölött, vagy alacsonyabb hőmérsékleten a felület 
előmelegítése után építhető be. Tulajdonságait -20C° és +80C° között tartósan megőrzi. 

 
FIGYELEM! Nem ajánlott közvetlenül a polikarbonát lapra ráragasztani, mert azt károsíthatja! 

 

Egy teljes tekercs hosszúsága 10 m, de kérésre méterben - kimérve - is árusítjuk. 

KEDVEZMÉNYES árak: 
szélesség szín méterben tekercs/10 m 

10 cm natur alu 

15 cm natur alu 
20 cm natur alu 
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építőelemek ALUTOP 
RAKLAP Az üregkamrás lapokat fenyőfa anyagú, nagyméretű 
egyutas raklapokon szállítják. Ezek 6, 7, és 8 m-es hosszúságúak, és 
a szélességük 125 vagy 213 cm. A méterenként keresztben 
elhelyezett 7×9 cm-es középső staflik a raklap szélességi méretével 
egyező hosszúságúak, és mindkét oldalukon (alul-felül is) 12-16 cm 
széles deszkákkal összefogottak. A keskenyebbik raklapon 2×3, a 

szélesebbiken 2×5 db 1"-os vastagságú gyalulatlan fenyődeszka 
található, melyeket sűrített levegővel belőtt csavart vagy recés szárú 
szegekkel erősítettek a közöttük elhelyezkedő staflikhoz. A deszkák 
hossza döntően 6 méter, a 

hosszabb raklapokon azonban már a staflik fölött toldások is találhatók, ezért 5+2; 6+2 vagy 5+3 m adja ki a teljes 
hosszúságot. A raklapok faanyagának minősége lehetővé teszi, hogy a szétbontásuk után a fát más - elsősorban 
építőipari - célra is felhasználják. A gyors és anyagkímélő raklapbontás módjáról - az ebben már nagy gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező raktári kollégák szívesen tájékoztatják Önt, és megmutatják az erre a célra használt 
egyszerű segédeszközöket is. Ha raklapot vásárol, ne feledje, hogy a 6 m hosszú, szélesebbik raklap még 
légszáraz állapotban is legalább 120 kg súlyú, hiszen mintegy negyed m³ fenyőfa anyagot tartalmaz. 

 

 
125 cm szélességben 

213 cm szélességben 
 

Üregkamrás polikarbonát lapok vásárlása esetén - ha az egyszerre megvásárolt mennyiség meghaladja a 

500 kg-ot - az elszállításhoz díjmentesen adunk 1 db raklapot! 
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