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A fűrészelés és fúrás közben 
keletkező port azonnal távolítsa el 
tiszta mikroszálas kendővel.

Biztosítani kell a homlokzatburkolat 
megfelelő szellőzését; a szellőzés 
útját ne szakítsa meg.

Olvassa el figyelmesen a 
Cedral Click kivitelezési  
irányelveket. 

Raklapon történő szállítás esetén 
mindig úgy tárolja, hogy a csapok 
csappal, a hornyok pedig horonnyal 
szemben álljanak.

Mindig fektetve és az időjárási 
hatásoktól védve tárolja.
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RÖVIDÍTETT BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A Cedral Click kiváló minőségű, szálcementből készült dekorációs homlokzatburkoló lapok 
kétféle kivitelben kaphatók: cédrusfa-mintázatban és sima felülettel
Felhasználás
 • Szerelt, átszellőztetett és hőszigetelt homlokzatok esetén
 • Oromfalak burkolataként és homlokzati díszítőelemként,
 • Ereszburkolatok, orom és tetőszegélyek kialakítására, tetőfelépítmények és tetőablakok 

borítására 
Mindezeket új építésű és felújítandó épületek esetén egyaránt alkalmazhatjuk.

Méretek
 • Cedral Click: faerezet-minta  

3600 x 186 x 12 mm (hosszúság x szélesség x vastagság)

 • Cedral Click: sima felület 
3600 x 186 x 12 mm (hosszúság x szélesség x vastagság)

Anyagszükséglet
 • 1,60 darab Cedral Click / m2 homlokzatfelület
 • 10 darab Cedral Click rögzítő elem / m2  homlokzatfelület
 • 10 darab csavar Cedral Click elemhez / m2  homlokzatfelület
 • 1,7 fm fugaszalag / m2 homlokzatfelület

Tárolás
 • Vízszintes felületen alátámasztva (raklapon), ponyvával letakarva vagy száraz környezetben 

A lapok mozgatásához 2 személy szükséges.
Megmunkálás
 • A lapokat merőlegesen kell elvágni, mielőtt a homlokzathoz erősítené őket.
 • Vágás: kézi körfűrész használatával - általános szúrófűrészlappal   (pl. Leitz)
 • A fűrészelést és fúrást mindig száraz környezetben végezze. A lapokat alá kell támasztani.
 • A fűrészelés és fúrás közben keletkező port azonnal távolítsa el (!), ennek elmulasztása 

esetén a por tartós foltosodást okozhat!
Tartószerkezet
 • Függőleges tartólécek
 • Minimum szélesség: 75 mm
 • Minimum vastagság: 30 mm
 • Tengelytáv: 600 mm (homlokzati magasság < 20 m)
 • Minden esetben minimum 20 mm vastag szabad szellőző (!) keresztmetszetet  

kell biztosítani
 • Minden esetben az alsó és a felső szellőző nyílásnak (!) minimum 10 mm/m-nek kell lennie

Rögzítés
 • A szerelés a homlokzaton alulról kezdődik, egy Cedral Click indítóprofillal.
 • Az indítóprofilt tökéletesen vízszintben kell elhelyezni és a megfelelő, süllyesztett fejű  

csavarokkal rögzíteni, amelyek nem akadályozzák az első Cedral Click lapok elhelyezését.
 • Az első Cedral Click lapot az indítóprofilra kell helyezni, majd a következő Cedral Click lap az 

alatta levő rögzítő kapocs elemre tud támaszkodni. 
 • A Cedral Click lapok bütüs végeit egymáshoz kell illeszteni, mindig az alatta lévő tartólécen. A 

bütüs végeit merőlegesen kell levágni!
 • A Cedral Click lapok közötti hézagok mögött, megfelelő merevségű fugaszalaggal kell védeni a 

fa tartólécet.
 • Minden Cedral Click lapot fém kapoccsal (click-kel) kell rögzíteni.

Karbantartás
 • A kisebb szennyeződések kis töménységű háztartási mosogatószerrel tisztíthatók, tisztítás 

után bő vízzel öblítse le.
Mázolás (festés)
 • A Cedral lapok (át)festhetőek,  

lásd:mázolási tanácsok 43-44. old. 
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I. Cedral Click TERMÉKINFORMÁCIÓ

1. A termék összetétele
A Cedral Click szálcement lapok összetétele a következő:
 • Portland cement
 • ásványi eredetű töltőanyagok
 • természetes, szerves eredetű erősítő szálak
 • segédanyagok
 • a különböző fedőszínekhez: vízbázisú akrilát-diszperzió a látható oldalon és hátsó bevonat 

a hátoldalon
 • a természetes alapszínhez: színtelen, vízálló impregnálás a látható oldalon

2. A termék eljárása
A Cedral Click szálcement lapokat Hatschek típusú géppel gyártják, ezután préselik és 
autoklávozzák őket. A Cedral Click látható oldalát faerezet-mintával vagy sima, enyhén 
struktúrált felülettel látják el. A Cedral Click hosszanti oldalain nútféderes rendszer van.  
A Cedral Click lapok emellett az időjárás hatásainak ellenálló fedőbevonatot kapnak.

3. Méretek, tűréshatárok, tömeg

Lehetséges rögzítési mód Méretek (vastagság)
Kapcsokkal 12 mm

Méretek

Felület Méretek (m x h)
Cedral Click faerezetes 186 x 3 600 mm
Cedral Click sima 186 x 3 600 mm

Tűréshatár

Tűréshatár
Vastagság ± 10%
Hosszúság ± 5,0 mm
Szélesség ± 2,0 mm
Négyszögletűség 3 mm [1]

Egyenesség hosszirányban 5 mm
Egyenesség a szélső oldalakon 3 mm [2]

Tömeg (gyári állapotban)

Felület Tömeg
Cedral Click faerezetes 12,2 kg/db
Cedral Click sima 12,2 kg/db

4. Felület, szín
A Cedral Click az alábbi kivitelekben kapható:
 • faerezet-mintás felület
 • „sima”, enyhén strukturált felület

Az alapszínek áttekintéséhez tekintse meg az aktuális színmintáinkat. Nyomdai technikai okok 
miatt nem lehet pontosan visszaadni a színek természetességét. A végleges színválasztást 
termékminták alapján kell elvégezni. Más színek külön kérésre, már minimális átvételi 
mennyiségtől is kaphatók. A teljes mennyiséget egyszerre kell megrendelni, mivel az egyes 
gyártási folyamatok során egymástól kissé eltérő színváltozatok alakulhatnak ki.

A színeltéréseket a CIELAB színmodell alapján mérik.  
A megengedett eltérés mértéke homlokzaton: L∗ = 1,0, a∗ = 0,4, b∗ = 0,4 en E∗ = 1,2.

Kód Megnevezés RAL NCS színkód (1)
C 01 Fehér 9003 S 0500 - N
C 02 Bézs 1015 S 1010 - Y 20 R
C 03 Szürkésbarna 1019 S 3005 - Y 20 R
C 04 Sötétbarna 8019 S 8005 - Y 80 R
C 05 Szürke 7047 S 3000 - N
C 07 Krémfehér 9001 S 1005 - Y 10 R
C 11 Bézssárga 1001 S 3020 - Y 20 R
C 14 Földbarna - S 4005 - Y 50 R
C 15 Sötétszürke - S 6005 - R 80 B
C 18 Palaszürke 7024 S 7502 - B
C 31 Zöld 6009 S 8010 - G 10 Y
C 50 Fekete 9011 S 9000 N 
C 52 Gyöngy 7030 S 4502 - Y

≤ 3 mm
(1)

(2) ≤ 3 mm

≤ 3 mm
(1)

(2) ≤ 3 mm

(1) Összehasonlítás a Natural Color System nemzetközi színazonosítási rendszerrel.
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C 53 Ólomszürke 7039 S 6502 - Y
C 54 Ószürke 7037 S 6500 N
C 55 Mélyszürke 7006 S 6005 - Y 50 R
C 56 Metálszürke - S 5502-Y
C 57 Óbézs - S 4010-G90 Y
C 58 Olívazöld 7002 -
C 59 Kvarcszürke - S 6005-G80 Y
C 60 Antracit - S 7502-Y
C 61 Skandináv piros - S 5040-Y80R

∗ Megközelítőleg a színek RAL és NCS kódban

5. Műszaki jellemzők
Átlagos értékek az EN 12467. számú „Szálerősítésű cement burkolóelemek” című szabvány 
szerint, amelyben megtalálható az osztályozás és a legtöbb tesztmódszer.

A tesztelés a minőségbiztosítási rendszernek (ISO) megfelelően történik az alábbi vizsgálati 
eredményekkel

Sűrűség Kemenceszáraz EN 12467 1 300 kg/m3

Hajlítószilárdság Levegőn szárított ┴ EN 12467 23,00 N/mm2

Levegőn szárított // EN 12467 11,00 N/mm2

Rugalmassági együttható Levegőn szárított ┴EN 12467 7 500 N/mm2

Levegőn szárított // EN 12467 5 500 N/mm2

Nedvességmozgás 0-100%, átl. 1,75 mm/m
Porozitás 0-100% 23 %
Hőtágulási együttható a <0,01 / mm/mK
Hővezetési tényező λ 0,212 / W/mK

Osztályozás

Tartóssági osztály EN 12467 A. kategória
Szilárdsági osztály EN 12467 2. osztály
Éghetőségi besorolás EN 13501-1 A2-s1-d0 (nem éghető)

Vizsgálat

Vízhatlansági próba EN 12467 Megfelelt
Melegvíz-próba EN 12467 Megfelelt
Áztatás/szárítás próba EN 12467 Megfelelt
Fagyasztás/olvasztás próba EN 12467 Megfelelt

6. Előnyök
Az alkalmazástechnikai irányelvek betartása esetén az Eternit szálcement burkolóelemek az 
alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
 • Nem éghető [nem gyúlékony, nem gerjeszti a tüzet].
 • Hangszigetelő.
 • Ellenáll a szélsőséges hőmérsékletváltozásoknak.
 • Vízálló [nem használható tetőkön vagy kültéri, lejtős felületeken].
 • Ellenáll sokféle élő szervezetnek [penész, baktériumok, rovarok, férgek, stb.].
 • Ellenálló számos vegyi anyaggal szemben.
 • Környezetbarát, nem bocsát ki mérgező gázokat. 

A Cedral Click termékek ezen kívül az alábbi különleges tulajdonságokkal rendelkeznek:
 • Tartós felületkezelésének köszönhetően minimális karbantartást igényelnek a fához képest.
 • Esztétikus felület, különböző fedőszínekkel.
 • Asztalos szerszámokkal megmunkálhatók.
 • Előfúrás nélkül szegeléssel és csavarozással rögzíthetők.

7. Alkalmazások
 • Szerelt homlokzatburkolat, oromfalak burkolása, homlokzati díszítő betétek orom és eresz 

burkolatok készítése, tetőablakok és tetőfelépítmények burkolása esetén alkalmazható.
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8. Megmunkálás
!! : A lapok megmunkálását száraz környezetben kell végezni. A vágás és fúrás során keletkezett 
port azonnal el kell távolítani. A felszínen hagyott por miatt tartósan foltok keletkezhetnek.

Az elektromos gépeket a megfelelő porelszívás érdekében porelszívóhoz kell csatlakoztatni. 
Nem megfelelően hatékony porelszívás esetén FFP2 típusú, vagy az EN149:2001 szabványnak 
megfelelő pormaszk alkalmazása ajánlott.

8.1. Vágás
A lap feldolgozása során a lapot megfelelően alá kell támasztani, hogy ne hajolhasson meg. A 
fűrészasztalnak nagyon stabilnak kell lennie, nem remeghet. A lap nem feszülhet meg vágás 
közben. A megfelelő vágás érdekében a lemez legyen rezgés- és feszültségmentes.  
A nem megfelelően kivitelezett vágás a szélek rétegleválását okozhatja.

Alkalmazható szerszámok:
 • Vezetővel rendelkező kézkörfűrész vagy rögzített körfűrészgépek - gyorsan forgó, univerzális 

Leitz típusú Eternit körfűrészlappal. (Lehetséges átmérők: 160, 190, 225 és 300 mm).
 • Szúrófűrész (dekopírfűrész) keményfém fogakkal - Bosch T141 HM típusú. (Az Eternitnél 

megvásárolható termék).
 • Kézifűrész keményfém fogakkal - a széleket csiszolópapírral [P80 finomság] kell eldolgozni.
 • A vágott oldaléleket Etersilan vízhatlanító termékkel kell kezelni. 

8.2. Fúrás
A legjobb, ha a lapot a fúrás helye körül alátámasztjuk [pl. fa alapra helyezzük].
 • Fúrás esetén: speciális, szálcementhez alkalmas fúró szükséges [keményfémből];  

javasolt átmérők: 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,3 - 9,5 - 11,0 mm
 • Kerek nyílásokhoz: keményfém fogas lyukfűrész (gyémántlyukfűrész) használata javasolt 

[pl. Metabo típusú Pionier]
 > a széleket csiszolópapírral [P80 finomság] sorjamentessé kell tenni

8.3. Rögzítő elemek
Az alkalmazástól függően az alábbi rögzítő elemek használhatók (további információkért lásd 
az alkalmazástechnikai irányelveket).
 • Nem látható rögzítéshez speciális rögzítő click-et kell használni.
 • Csavarozás: előfúrás nélkül közvetlenül rögzíthető csavarral.

Tömítőanyag
Csak semleges tömítőanyagot használjon. Egyéb tömítő anyagok foltokat okozhatnak.

Javítás (retusálás)
A látható, fűrészelt éleken vagy sérülés esetén, esztétikai szempontok miatt javasolt a Cedral 
Click termékek helyben történő javítása (retusálása).
A javítást megfelelő bevonószerrel, és az előírásoknak megfelelően kell végezni. A kezelendő 
felület legyen száraz, por- és zsírmentes (szükség esetén először portalanítsa és/vagy tisztítsa 
meg). A termékhez mellékelt javító festéket alaposan keverje meg, és ne hígítsa. Ezután a javító 
festéket ecsettel, kefével vagy hengerrel vigye fel a felületre. 

FIGYELEM! A termék javításánál a festékréteget kellő gondossággal vigye fel, úgy, hogy az 
esztétikai megjelenése is megfelelő legyen. Csak a javítandó felületekre vigyünk fel bevonatot, a 
sérülésmentes területeket kerüljük el.

Mázolás (átfestés)
A Cedral Click termékek átfestéséhez először finoman csiszolja fel a felületet, majd vigye fel rá a 
fedőréteget. Az Eternit-től szükség esetén mázolási tanácsokat kérhet.



Cedral Click alkalmazástechnikai útmutató

15 162015. júniusi kiadás 2015. júniusi kiadás

Cedral Click alkalmazástechnikai útmutató

9. Szállítás és tárolás

 
 
 
 
A lapok raklapokon találhatók, becsomagolva.  A szállításuk ponyva alatt történik. A lapokat sík 
felületen, vízszintesen kell egymásra rakni. Mindig megfelelő módon alá kell támasztani, hogy 
ne hajoljanak meg. A lapokat száraz, jól szellőző helyiségben kell tárolni. Ha a lapokat szabad 
levegő alatt tárolja, akkor mindig fedje le ponyvával vagy műanyag fóliával, így védve a csapa-
déktól. Ha mégis megnedvesednek a csomagolásban, akkor a csomagolást teljesen távolítsa 
el, és a lapokat esetlegesen törölje szárazra, majd úgy helyezze el őket, hogy meg tudjanak 
száradni. Javasolt a lapokat rögzítés előtt az alkalmazás helyén akklimatizálni.  A lapokat 
mindig két személy emelje fel, és függőlegesen élére állítva tartva szállítsák. A fólia mindig 
maradjon a felhalmozott lapok között, így elkerülhető, hogy a festés megsérüljön.

   !     Ezeket a lapokat mindig úgy kell felhalmozni, hogy a lapolások egy irányba álljanak!

10. Egészségügyi és munkavédelmi szempontok
A lapok feldolgozása során por szabadulhat fel, amely irritálhatja a légutakat és a szemet. 
A finom, kvarctartalmú por belégzése - különösen hosszabb ideig tartó, nagy koncentráció 
esetén - tüdőbetegséghez és a tüdőrák kialakulásának nagyobb kockázatához vezethet. A 
munkakörülményektől függően megfelelő, porszívással és/vagy szellőzéssel ellátott szer-
számokat kell használni. A további előírásokat lásd a biztonsági adatlapon (1907/2006/EGK 
irányelv, 31. cikk).

11. Garancia
A Cedral Click lapokra vonatkozó garancia csak az alkalmazástechnikai előírások elfogadása és 
betartása esetén érvényes. Ha nem biztos abban, hogy az Eternit lapok alkalmasak-e egy adott 
célra, akkor kérjen tanácsot az Eternit szaktanácsadóitól.
Az Eternit semmilyen esetben sem tehető felelőssé a lemezek olyan alkalmazása esetén, 
amelyet az Eternit nem hagyott jóvá.

12. Karbantartás és tisztítás
A kisebb szennyeződéseket enyhe háztartási tisztítószerrel vagy szappanos oldattal mossa le a 
lapról, majd bő tiszta vízzel öblítse le a felületről.

13. Tanúsítványok
A gyártó az európai építési termékekről szóló irányelv keretében bemutathatja a  
CE nyilatkozatot. A termékek ATG-címkével (Belgium) és KOMO-tanúsítvánnyal (Hollandia) 
kerülnek leszállításra, amelyek garantálják a CE címkének és a MSZ EN 12467 „Szálerősítésű 
cement burkolóelemek” elnevezésű szabványnak történő megfelelést. 
A gyártó egyben ISO tanúsítvánnyal is rendelkezik.
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II. A Cedral Click FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYAI  
FA TARTÓSZERKEZETEN

1. Általános adatok
Ezek az előírások kifejezetten a Cedral Click lapok átszellőztetett és hőszigetelt falszerkezeten 
elhelyezett homlokzatburkolatként történő alkalmazásra vonatkoznak. 

2. Burkolóanyag
Jelen dokumentum az alábbi Eternit termékekre vonatkozóan tartalmaz részletes  
információkat.

Cedral Click 12 mm

3. Alkalmazási terület1

Ezek az irányelvek meghatározott magasságú, egy meghatározott szélzónában található, 
maximális szélterhelésnek kitett épületekre vonatkoznak. A tartószerkezet maximális köztes 
távolságát a fellépő szélterhelés határozza meg, a biztonsági tényező figyelembevételével. Az 
alábbi táblázatban néhány, nem kötelező érvényű szélterhelési irányérték található. A pontos 
számított értékek megtalálhatók az MSZ EN 1991-1-4 (Eurocode 1) szabványban.

A Cedral Click 20 méteres épületmagasság feletti rögzítését nem tárgyaljuk a jelen alkalmazási 
útmutatóban. 20 méteres épületmagasság felett különleges intézkedéseket és számításokat 
kell figyelembe venni.

1 Ezek az irányelvek csak az Európai Unióban történő alkalmazások esetén érvényesek, az Unió területén kívüli
 alkalmazás esetén konzultálni kell a Cedral műszaki szolgáltatási központjával. 

A homlokzat középső zónájaA homlokzat szélső zónája 
és egyszeres fesztávolság

ElhelyezkedésÉpületmagasság Max.  
szélterhelés

A tartólécek max. 
középvonali
távolsága

Max.
szélterhelés

A tartólécek  
max.  

középvonali
távolsága

Szélzóna m N/m2 mm N/m2 Mm
I-es szélzóna 0-10 650 600 1000 500
I-es szélzóna 10-20 800 600 1200 500
II-es szélzóna 0-20 1000 500 1500 400

A szélső zóna szélessége az épület sarkától (vagy a homlokzati burkolat törésétől) számítva 
legalább 1 m széles sáv legyen, a további rögzítési távolságokat az adott országra érvényes 
előírások és szabályok alapján kell meghatározni. Ha a fenti terhelési határokban eltérés 
következik be (például adott helymeghatározási tényezők, alaktényezők stb.), akkor a tervezést 
tervezőirodára kell bízni.

Ha a homlokzati lapok időjárási terhelésnek (esőnek, napsütésnek) vannak kitéve, akkor a lapo--
kat csak függőleges vagy előredőlő tartószerkezetre szabad szerelni. Mennyezetként történő 
alkalmazás esetén olvassa el az adott alkalmazási előírásokat.
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4. Tartószerkezet

4.1. Általános tájékoztató
A tartóléceket meghatározott távolságban (a szigetelés kívánt vastagságától és a szellőző 
keresztmetszettől függően) az állítható távtartók vagy a vízszintes stafniváz segítségével kell a 
teherhordó szerkezetre (falra) rögzíteni.

Ha a faléceket meglévő üreges falra rögzítik, akkor ellenőrizni kell a meglévő falszerkezet stabi-
litását.  Esetleges instabilitás esetén az üreges falszerkezet speciális összekötő horgonyokkal 
erősíthető meg. Ezek rögzítéstechnikájára specializálódott gyártóknál szerezhetőek be.

A tartószerkezetnek el kell bírnia az épületre nehezedő szélnyomást és a saját tömegéből eredő 
terhelést.

 • maximális alakváltozás a terhelés hatására: ≥ fesztávolság/300
 • biztonsági tényező az erő számításához: 3

A fa minőségének meg kell felelnie az ezen alkalmazási területre vonatkozó érvényes 
irányelvekben leírtaknak. A faanyag ezen kívül legyen védett az EN 335 és EN 350.2 szabványok 
szerint penésztől és egyebektől. 

 • a fa minimális szakítószilárdsága: 18 N/mm2

 • minimális rugalmassági modulus: 9000 N/mm2

A Cedral Click lapok tartószerkezetének kialakítását mindig megfelelő szellőző  
keresztmetszet biztosításával kell elvégezni. Alul, felül és a csomópontoknál (pl.: homlokzati 
nyílászáró, stb.) biztosítani kell a szükséges be- és kiszellőző keresztmetszetet, így kialakítva 
a megfelelő szellőzést.

A rossz szellőzés épületfizikai problémákat és/vagy színeltéréseket okozhat a bevonat nélküli 
vagy áttetsző bevonattal ellátott lapok nedvesedése miatt.
 
 • Szabad szellőzőnyílások alul/felül:  

folyamatosan, legalább ≥ 10 mm/m vagy 100 cm 2/m szélességgel

Épületmagasság 0-10 m 10-20 m
Minimális légrés szélesség 20 mm 25 mm

A lapok hátoldala és a szigetelés vagy a tartószerkezet közötti nyitott szellőző légrést alulról egy 
alumínium perforált”L” profillal kell lezárni.  Ez a profil megakadályozza, hogy a madarak vagy 
kártevők bejussanak a szellőző légrésbe. A profilt a fa tartószerkezet és a homlokzatburkolat 
közé kell erősíteni. A vastagsága nem lehet több 1 mm-nél.

4.2. Szigetelés
Szigetelésként merev [PIR, PUR, XPS... ] vagy lágy szálas [Bazaltgyapot, stb.] szigetelőlemezek 
alkalmazhatóak. A hőszigetelő lemezeknek alkalmasnak kell lenniük könnyű, átszellőztetett 
függönyfal mögötti elhelyezésre, és meg kell, hogy feleljenek az éghetőségi, valamint a 
tűzterjedési követelményeknek. A szigetelések valamennyi felületen elhelyezhetők: téglán, 
mészkövön, betonon, favázon, stb. A szigetelőanyagot  megfelelően rögzíteni kell a falszer-
kezethez. A szigetelőtáblák egy és két rétegben egyaránt elhelyezhetők. Kétrétegű elhelye-
zés esetén a táblák illesztései nem eshetnek egybe. Ennek során az első réteg illesztéseit a 
második réteggel kell letakarni, így növelhető a széllel szembeni ellenállás, és így kialakítható a 
hőhídmentes szerkezet.  

A szigetelést a falszerkezethez alkalmas rögzítőelemekkel kell rögzíteni. A szigetelést kötésben 
kell elhelyezni. A rögzítőelemeket egyenletesen kell elosztani, a szigetelőanyag  
gyártójának utasításai szerint. 
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4.3. Szigetelés az állítható tartókonzol között1

Szigetelésként lehetőleg szálas szigetelőlemezeket használjunk. A szigetelést az állítható 
konzolok elhelyezése után és a falécek elhelyezése előtt kell rögzíteni. Az állítható konzolok 
magasságában rést kell vágni a szigetelésben. Táblás szigetelőlemezek használata esetén a 
szigetelést ki kell vágni a konzolok magasságában. A szigetelés elhelyezését követően a kivá-
gott részt habbal vagy szálas szigeteléssel kell kitölteni.

A fa lécvázat tartó konzolt lehetőleg termikusan el kell választani a teherhordó faltól úgy, hogy a 
fal és a konzol közé egy műanyag betétlemezt (THERMOSTOP) helyezünk. 

állítható konzol fa léchez                  thermostop

A faléceknek elég vastagnak kell lenniük, hogy a konzolokhoz  
megfelelően lehessen rögzíteni őket.
 • A faléc minimális vastagsága: 50 mm 

 
Az állítható konzol tulajdonságai a következők:
 • A konzol anyaga: legalább tűzi horganyzott acél
 • Standard szabályozási tartomány: 

A konzol kiállása A fal és a léc hátsó felülete közötti távolság
110 - 150 mm 65 - 105 mm
150 - 190 mm 105 - 145 mm

 
A stabil tartószerkezet kialakítása érdekében az állítható konzolokat váltakozva, a léctől balra 
és jobbra kell elhelyezni. A két szomszédos tartólécek konzoljai is egymáshoz képest eltolva 
kerüljenek elhelyezésre. 
 
1 Eternit-nél rendelkezésre álló állítható konzol

A. Szálas szigetelés
Szálas szigetelőlemezek esetén négyzetméterenként legalább öt szigetelésrögzítő elemet kell 
elhelyezni az alábbi rögzítési minta szerint. Csak a víztaszító fekete védőréteggel ellátott szálas 
szigetelőlemezek használata javasolt. (Az adott szigetelőanyag gyártójának előírásait minden 
esetben be kell tartani.)

 
 
B. Táblás szigetelés (PIR, PUR)
Nútféderes rögzítési rendszerrel rendelkező, merev szigetelőlemezek esetén egy  
600 x 1200 mm méretű lemezen 3 rögzítés elegendő az alábbi rögzítési minta szerint.  
A nútféderes rendszer biztosítja a lemezek megfelelő egymáshoz való csatlakozását.  
A lemezeket a féderrel felfelé kell elhelyezni. A szélállóság növelése érdekében a varratokat le 
lehet ragasztani. Ehhez a szigetelésgyártónál kapható, megfelelő tömítőszalag alkalmazását 
javasoljuk. (Az adott szigetelőanyag gyártójának előírásait minden esetben be kell tartani.) 
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Az állítható konzolok a teherhordó szerkezethez történő rögzítése minden projekt esetében 
külön kerül meghatározásra, a külső (természeti) körülményektől és a burkolandó fal álla-
potától függően.

Általánosságban rögzítésekként 3 kN [300 kg] minimális érték javasolt. Ezt azonban minden 
projekt esetén külön-külön kell ellenőrizni. Beton és tömör téglafal esetében általában hexa-
gonális, rozsdamentes acél fal csavar [min. 7 mm átmérő] és hozzá tartozó műanyag dűbel 
javasolt. A hexagonális csavarokat azonban nem szabad túl szorosra húzni, nehogy a műanyag 
alátétbe behúzódjon és a dűbel megsérüljön.  

Egyéb felületek [üreges tégla, gázbeton falrendszerek, stb.] esetén megfelelő rögzítőelemeket 
kell használni, amelyek a szélterhelés következtében fellépő húzóerőt, valamint a saját tömeg 
következményeként fellépő nyíróterhelést felveszik. Szükség esetén helyben szakítópróbát kell 
végezni! 

A tartóléceket konzolonként 4 db rozsdamentes acél facsavarral kell a konzolhoz rögzíteni. A 
csavaroknak legalább 25 mm mélyen kell belehatolniuk a lécekbe.
 
4.4. Szigetelés a vízszintes keresztlécek között
A szigetelést a megfelelően sík falszerkezet esetében a vízszintes keresztlécek (stafnik) között 
kell elhelyezni, amelyekre a függőleges tartóléceket rögzítik.

A vízszintes keresztlécek (stafnik) teherhordó falszerkezeten történő rögzítése minden projekt 
esetében külön kerül meghatározásra, a külső (természeti) körülményektől és a burkolandó fal 
állapotától függően.

Általánosságban rögzítésekként 3 kN [300 kg] minimális érték javasolt. Ezt azonban minden 
projekt esetén külön-külön kell ellenőrizni. Beton és tömör téglafal esetében általában süllyesz-
tett fejű, rozsdamentes acél facsavar [min. 7 mm átmérő] és hozzá tartozó műanyag dűbel 
javasolt. A csavarokat azonban nem szabad túl szorosra húzni, nehogy a műanyag  
dűbel megsérüljön.

Egyéb teherhordó falfelületek [üreges tégla, gázbeton falrendszerek, stb.] esetén megfelelő 
rögzítőelemeket kell használni, amelyek a szélterhelés következtében fellépő húzóerőt, valamint 
a saját tömeg következményeként fellépő nyíróterhelést felveszik. Szükség esetén helyben 
szakítópróbát kell végezni.

A tartóléceket a fa keresztlécekhez kell rögzíteni keresztpontonként egy vagy két rozsdamentes 
acél facsavarral.

 • A vízszintes keresztléc minimális szélessége: 50 mm
 • A vízszintes keresztléc minimális vastagsága: 30 mm

 
                keresztpontonként 2 rögzítőelem                keresztpontonként 1 rögzítőelem

A tartólécek végeinek egybe kell esniük a vízszintes keresztlécekkel, így a függőleges tartólécek 
toldásainak mindig a vízszintes keresztléceken (stafnikon) kell lennie. 
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4.5. Fa tartólécek távtartó csavarokkal
Szigetelésként lehetőleg fogas vagy hornyos kapcsolattal rendelkező, kemény szigetelőlemezt 
kell használni.

A fa tartólécek rögzítését speciális távtartó csavarokkal (homlokzati csavarokkal vagy szabadon 
forgó fejjel rendelkező állítócsavarokkal) kell elvégezni, amelyek vízszintesen (egyenként) és 
ferdén (rácsos csavarozás) kerülnek elhelyezésre. Ily módon igen erős és minimális mozgású 
tartószerkezet jön létre. 

Homlokzati csavar               Állítócsavar

A rögzítőeszköz típusa függ az alátétszerkezet jellegétől, és a csavar gyártójának ajánlásától. 

 • A rögzítő dűbelek kiváló minőségű műanyagból készülnek, amely ellenáll az öregedésnek.
 • Kifejezetten a hozzájuk tartozó, távtartó rögzítő csavarokkal történő használatra készültek.
 • A csavarok magas minőségű korrózióvédelemmel vannak ellátva.
 • A csavarok nagymértékben ellenállnak az alakváltozásnak.

A tartólécek távtartó csavarokkal történő rögzítését minden egyes projekt esetében külön 
határozzák meg. A különálló csavarok középvonal-távolsága függ a homlokzati rendszer 
tömegétől, az alátétszerkezettől, a rendszer kiállásától, a tartólécek távolságától, és azt szi-
gorúan be kell tartani! A terhelési táblázatok a távtartó csavarok beszállítójától kérhetők el.

 • A különálló homlokzati csavarok maximális távolsága: 600 mm
 • A különálló állítócsavarok maximális középvonal-távolsága: 900 mm
 • Maximális peremtávolság a tartóléc végeinél: 150 mm
 • Minimális peremtávolság a tartóléc végeinél: 80 mm
 • A tartóléc és a szigetelés közötti ajánlott távolság: 20 mm

A távtartó csavarok felváltva kerülnek jobbra és balra a tartólécbe, a szélektől 25 mm-es távol-
ságban. A tartóléceken megfelelő átmérőjű fafúróval elő kell fúrni a lyukakat. 
A teherhordófalba a tartólécen és a szigetelésen keresztül kell lyukat fúrni az előírt minimális 
mélységig. A távtartó rögzítőcsavart a rögzítő alátéttel a fán és a szigetelésen keresztül kell az 
előfúrt lyukakban elhelyezni. A tartólécek az előre meghatározott referenciasík szerint kerülnek 
elhelyezésre és rögzítésre.

A ferde homlokzati csavar pozíciója A ferde beállító csavar pozíciója
az egyenes homlokzati csavarhoz   az egyenes beállító csavarhoz képest
képest

A ferde csavarok számát a csavar gyártója határozza meg, vagy megtalálható a csavar gyár-
tójának terhelési táblázatában.

A tartószerkezet távtartó szerelő csavarokkal történő elhelyezésére a csavar beszállítójának 
iránymutatásai és a garanciális feltételek értelmében kell sort keríteni.

4.6. Függőleges fa tartólécek
A fa tartólécek egyik oldalukon vannak gyalulva, és a szereléskor azonos síkban kell őket 
elhelyezni a megfelelő burkolási sík kialakításának érdekében. Ezen túlmenően, a fának kellően 
stabilnak kell lennie ahhoz, hogy a rögzítés és az illesztés megfelelő legyen. A fa tartólécek 
között kis tágulási hézagot kell hagyni.

 • Maximális egyenetlenség: ≤ L/1000
 • Hézag a tartólécek között: ≥ 5 mm 

A tartólécek függőlegesen vannak elhelyezve, hogy a beszivárgó víz és a kondenzációs víz a 
lemez hátsó oldaláról lecsoroghasson, vagy a légrésben lévő légáramlat kiszellőztesse.
A homlokzatburkolati kiviteli terveken a léckiosztást fell kell tüntetni. 

1. Teherhordó  
falszerkezet

2. Hőszigetelés
3. Légrés 
4. Beállított lécezés 
5.  Homlokzati csavar 

(különálló) 
6.  Homlokzati csavar  

(ferde)
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A. A tartólécek vastagsága
A tartóléceknek megfelelő vastagságúaknak kell lenniük ahhoz, hogy ellenálljanak a fellépő 
terheléseknek és lehetővé tegyék a rögzítőelemek megfelelő elhelyezését.

Állítható konzolokkal szerelt tartólécek.
 • A fa tartólécek minimális vastagsága: 50 mm
 • A konzolok közötti távolság: maximum 1500 mm

A fa keresztlécekre helyezett tartólécek

A keresztlécek közötti 
távolság A tartólécek minimális vastagsága

Nem látható rögzítés kapcsokkal
600 mm ≥ 30 mm
800 mm ≥ 35 mm
1000 mm ≥ 40 mm
1200 mm ≥ 45 mm
1500 mm ≥ 50 mm

Távtartó csavarokkal elhelyezett tartólécek
 • A fa tartólécek minimális vastagsága: 38 mm 

B. A tartólécek szélessége
A fa tartóléceknek eléggé szélesnek kell lenniük ahhoz, hogy biztosítani lehessen a megfelelő 
vízzárást és a rögzítőelemek megfelelő elhelyezését.

A tartóléc minimális szélessége (mm)

Konzolokkal Keresztlécekkel Távtartó csavarokkal

Cedral Click  
kapcsokkal 50 50 75

Külső sarok/belső  
sarok/ csatlakozó 
profil 

90 90 90

 

5. A rögzítés módja

A Cedral Click lapokat nem látszó (rejtett) rögzítéssel szerelik.

A Cedral Click lapok keresztmetszete lehetővé teszi, hogy az elemeket mechanikus módon, nem 
látszó rögzítéssel erősítsük fel. Ehhez speciális, lapos fejű csavarokkal rögzített, speciálisan 
erre a célra kifejlesztett rögzítőkapcsokat (click-eket) használnak. A kapcsokkal történő rögzí-
tés előnye, hogy a Cedral Click homlokzati lapok leszerelhetőek.

Valamennyi Cedral Click lapokat egy-egy kapoccsal egy-egy alátámasztó tartóléchez kell 
rögzíteni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Cedral Click lapok csak a tartóléceken toldhatóak. Két Cedral Click egy tartólécen történő 
összeillesztésénél (toldásánál) egy kapcsot kell rögzíteni a tartólécen, a toldás közepén.
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A rögzítőkapocsnak (click-ek) és a hozzájuk tartozó csavarnak a következő követelményeknek 
kell, hogy megfeleljenek:
 • A kapocs és a csavar rozsdamentes acélból [A2] készül.
 • A kapocs méretei a következők: 60 x 40 mm, rögzítő sarokvasakkal, a Cedral Click  

méreteihez igazítva.
 • A csavar minimális méretei a következők: 3,9x30 mm, csavarfejjel, a kapocs rögzítésére 

alkalmas, mégpedig lapos fej, részben lapos fenekű, lapos alsó résszel.

A csavarok elhelyezése a csavarfej típusához kiválasztott, minőségi csavarhúzófejjel felszerelt, 
elektromos csavarozógép segítségével történik.

 A kapocs szélső távolsága a Cedral Click
 lap ok végénél nem haladhatja meg a 60 mm-t. 

 Az alumínium záróprofiloknál (külső sarok, belső sarok, csatlakozóprofil) a kapcsot a  
 profilhoz kell helyezni annak érdekében, hogy a Cedral Click megfelelően illeszkedjen a  
 profilokhoz. Ehhez a tartóléceket megfelelő szélességben kell elhelyezni  
 ezeken a helyeken.

6. Vízszintes elhelyezésű kialakítás

A Cedral Click lapokat vízszintesen rögzítik a függőleges fa lécekre. Az átfedést a Cedral Click 
elem alsó és felső részénél található profil-kialakítás hozza létre. A függőleges tartólécek között 
gondoskodni kell a szellőzésről.

 Esztétikai okokból ajánlott a lécek végeit merőlegesen lefűrészelni.

A következő fedési módokra van lehetőség:
A tartólécek szélességét illetően, lásd a 4.6. fejezetet a 26. oldalon.

 • Hálós kialakítású homlokzatburkolat
 

 • Kötésben elhelyezett homlokzatburkolat

 • Szabadon elhelyezett homlokzatburkolat
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A szerelés a homlokzat alsó részén alul kezdődik, egy különleges Cedral Click indítóprofillal. Az 
indítóprofilt tökéletesen vízszintben kell elhelyezni és a megfelelő, süllyesztett fejű csavarokkal 
kell rögzíteni, amelyek nem zavarják az első Cedral Click lap elhelyezését. Az első Cedral Click 
lapot az indítóprofilra kell helyezni, majd a következő Cedral Click lap a mögötte lévő rögzítő 
clickre tud rátámaszkodni. 

 
 

A Cedral Click lapok (bütüs) végeit egymáshoz kell illeszteni, mindig az alatta lévő tartólécen 
toldva. A Cedral Click elemek közötti hézagok mögött, megfelelő merevségű fugaszalaggal kell 
védeni a fa tartólécet. Ha a fugaszalag nincs napsugárzásnak kitéve, akkor elegendő egy 0,5 
mm vastagságú, fekete fugaszalag polietilénből [PE]. Ha a fugaszalag mégis a napsugárzás UV 
hatásának van kitéve, akkor UV-ellenálló anyagot, például EPDM-et kell használni. 

 

 • Minimális átmenő fugaszalag vastagsága a tartóléc előtt: 5 mm

 

A rögzítőelemek közötti maximális távolságot a szélterhelés és a Cedral Click szilárdsági 
jellemzői adják, mértéke a következő:

A rögzítőelemek közötti maximális távolság

normál domborzati  
viszonyok mellett: 0-10 m

normál domborzati  
viszonyok mellett: 10-20 m

sík területen: 
0-20 m

A homlokzat  
középső zónája 600 mm 600 mm 500 mm

A homlokzat  
szélső zónája 500 mm 400 mm 400 mm

Egyszeres fesztávolság 500 mm 400 mm 400 mm

Az anyagszükséglet kiszámításához egybefüggő, Cedral Click lapokkal ellátott homlokzatból 
indulhatunk ki, a rögzítőelemek 600 mm-es tengely távolságával számolhatunk (az átfedés a 
Cedral Click esetén 10 mm).

 • A Cedral Click termékek anyagigénye: 5,76 m/m2  vagy 1,60 db/m2 homlokzatfelület.
 • A kapcsok (click-ek) anyagigénye: 10 db/m2.
 • Fugaszalag anyagigénye: ± 1,7 m/m2.
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Az utolsó Cedral Click elem rögzítése
A homlokzat tetején két lehetőségünk van a legutolsó Cedral Click lap rögzítésére:
 • Ha az utolsó Cedral Click lap teljes méretű, akkor kapcsokkal rögzíthető.
 • Ha az utolsó Cedral Click elem nem teljes méretű, akkor színezett (a lappal megegyező 

színű), kerek fejű csavarokkal rögzíthető.

12 mm fejátmérőjű csavar: A csavarok igen hegyes csúccsal és szárnyakkal rendelkeznek, így 
nem szükséges előfúrni a lapot.

Hossza > 38 mm, fej átmérője 12 mm

A csavarokat merőlegesen kell elhelyezni a szálerősítésű cementlapon.

A csavarok elhelyezése a csavarfej típusához kiválasztott, minőségi csavarhúzófejjel felszerelt, 
elektromos csavarozógép segítségével történik.

7. Függőleges elhelyezésű kivitelezés 

A Cedral Click lapokat függőlegesen erősítik a vízszintes fa lécekre. A vízszintes tartólécek 
mögött gondoskodni kell a szellőzésről.

 Esztétikai okokból ajánlott a lécek végeit merőlegesen lefűrészelni.

 

A kapcsokkal történő szerelés esetén a függőlegesen elhelyezett Cedral Click lapokat alulról, 
perforált „L” szellőző profillal kell lezárni. A profilt tökéletesen vízszintben kell elhelyezni és a 
megfelelő, süllyesztett fejű csavarokkal rögzíteni, amelyek nem zavarják a Cedral Click lapok 
elhelyezését.

Az első Cedral Click lapot tökéletesen függőlegesen kell elhelyezni a Cedral Click indítóprofilnál, 
majd a következő Cedral Click elemet az előzőhöz kell illeszteni.
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A Cedral Click lapok „bütüs” végeit egymáshoz kell illeszteni, mindig az alatta lévő, vízszintes 
tartólécen toldva. A Cedral Click lapok közötti hézagok mögött, megfelelő merevségű fuga-
szalaggal kell védeni a fából készült tartólécet. Ha a fugaszalag nincs napsugárzásnak kitéve, 
akkor elegendő egy 0,5 mm vastagságú, fekete fugaszalag polietilénből [PE]. Ha a fugaszalag 
mégis a napsugárzás UV hatásának van kitéve, akkor UV-ellenálló anyagot, például EPDM-et 
kell használni.

 • Minimális fugaszalag vastagság a tartóléc előtt: 5 mm

A rögzítőelemek közötti maximális távolságot a szélterhelés és a Cedral Click szilárdsági 
jellemzői adják, mértéke a következő:

A rögzítőelemek közötti maximális távolság

normál domborzati 
viszonyok mellett: 

0-10 m

normál domborzati 
viszonyok mellett: 

10-20 m
sík területen:

 0-20 m

A homlokzat középső zónája 600 mm 600 mm 500 mm
A homlokzat szélső zónája 500 mm 400 mm 400 mm
Egyszeres fesztávolság 500 mm 400 mm 400 mm

Az anyagszükséglet kiszámításához egybefüggő, Cedral Click lapokkal ellátott homlokzatból 
indulhatunk ki, a rögzítőelemek 600 mm-es tengely távolságával számolhatunk (az átfedés a 
Cedral Click esetén 10 mm).

 • A Cedral Click termékek anyagigénye: 5,76 m/m2 vagy 1,60 db/m2 homlokzatfelület
 • A kapcsok anyagigénye: 10 db/m2

 • Fugaszalag anyagigénye: ± 1,7 m/m2 

JAVASLAT: A nedvesség bejutásának minimalizálásának érdekében az uralkodó szélirányt 
figyelembe kell venni!

Az utolsó Cedral Click elem rögzítése
A homlokzat tetején két lehetőségünk van a legutolsó Cedral Click lap rögzítésére:
 • Ha az utolsó Cedral Click elem teljes méretű, akkor kapcsokkal rögzíthető.
 • Ha az utolsó Cedral Click elem nem teljes méretű, akkor színezett (a lappal megegyező 

színű), kerek fejű csavarokkal rögzíthető.

12 mm fejátmérőjű csavar: A csavarok igen hegyes csúccsal és szárnyakkal rendelkeznek, így 
nem szükséges előfúrni a lemezt.

Hossza > 38 mm, fej átmérője 12 mm

A csavarokat merőlegesen kell elhelyezni a szálerősítésű cementlapon.

A csavarok elhelyezése a csavarfej típusához kiválasztott, minőségi csavarhúzófejjel felszerelt, 
elektromos csavarozógép segítségével történik.
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Alternatív látszó rögzítés
Akár az egész homlokzat rögzíthető színezett (a lappal megegyező színű),  
kerek fejű csavarokkal.

8. A kinyúló tetőrészek / mennyezet burkolat 

Kissé kinyúló ereszek, tető túlnyúlások esetén a legjobb, ha a Cedral Click lapokat látható, 
színezett (a lappal megegyező színű), kerek fejű csavarokkal rögzítjük. A Cedral Click lapokat 
minden tartóléchez 1 vagy 2 csavarral kell rögzíteni.

 • A tartólécek tengely távolsága: 400 mm
 

Nagyobb külső párkányok, mennyezetek esetén a Cedral Click lapok kapcsokkal rögzíthetők a 
fa lécszerkezetre. A Cedral Click lapot minden alátét léchez egy kapoccsal kell rögzíteni. A lapok 
elhelyezését indítóprofillal kell kezdeni az egyik oldalon.

 • A tartólécek tengelytávolsága: max. 400 mm

A Cedral Click megfelelő elhelyezéséhez összenyomható tömítő csíkot1  helyezhetünk a lap 
hátoldala és az indító profil közé. A tökéletes csatlakozáshoz a mellékelt ábra alapján kell 
kivágni a függőleges külső sarok-profilokat.

9. Ablak kialakítása

Az ablakok tokjának függőleges szakasza Cedral Click külső sarokelemmel zárható le. Az ablak 
felső oldalán [szemöldökén] az indító profil használható. Az kezdő profil akkor is használható, 
ha az ablak felett egy egész Cedral Click lappal, vagy akkor is, ha vágott lappal indítunk. A profil 
hátoldalán, alul található perforáció megakadályozza, hogy a víz bentmaradjon a profilban. 

1 Az Eternit-nél megvásárolható
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10. Sérült elemek pótlása

A sérült lap újra cserélése esetén nem kell szétszerelni a homlokzatot. A sérült lapot óvatosan 
el kell távolítani, a többi elem károsítása nélkül. Az új lap tetejéből 4 mm-t kell levágni hosszanti 
irányban. Az lapot ezután egyszerűen a helyére helyezhetjük a homlokzaton. A lapok mozgásának 
megelőzése és a stabil rögzítés érdekében ragasztó segítségével erősítjük a tartólécekhez. A 
ragasztást a szálcement ragasztására vonatkozó utasítások szerint kell elvégezni.
 

11. Dilatációs hézagok

A felületi tágulási hézagok biztosítják a homlokzat maximális tágulását. Többféle lehetőség 
közül lehet választani:
1. A Cedral Click lapok egymáshoz helyezése: 20 méterenként egy-egy 10 mm széles  
 dilatációs hézag beiktatásával.
2  A Cedral Click lapok 2-3 mm-es hézagokkal történő elhelyezése: nem szükséges 
 kiegészítő dilatációshézag.
3  A Cedral Click lapok elhelyezése legfeljebb 20 m magas homlokzatok esetén: 5 mm hézag a 
 sarok- és/vagy végprofiloknál.
A falszerkezet szerkezeti tágulási hézagait a homlokzat kivitelezésében is át kell venni.

12. Tartozékok 

A Cedral Click lapok Eternit tartozékait lásd az 58-60. oldalon.

13. Egyéb szerkezeti részletek

A csomópontok kialakítását úgy kell elvégezni, hogy a Cedral Click lapok ne feszüljenek meg. 
Ez azt jelenti, hogy a lezáró alumíniumprofilok nem korlátozhatják a mozgását, és kis [2 mm] 
hézagokat kell hagyni a profilok és a Cedral Click lapok között.
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Nem ajánlott az olyan fémekből készült lezáró profilok használata, amelyekből elemek, 
vegyületek oldódhatnak ki (például a cink, réz, ólom, stb.), mivel ez szennyeződést okozhat. A 
fém lezáró profilokat (alumínium, cink, acél stb.) megfelelően vastag védelemmel kell ellátni 
vagy kezelni kell (bevonat, utókezelés, galvanizálás, stb. útján), elkerülendő, hogy az esővíz 
elszíneződést okozzon a szálerősítésű cement burkolóelemeken, vagy megtámadja azokat.

Az ETERNIT honlapján az alábbi szerkezeti adatok találhatók:
 • KÜLSŐ SAROK: A sarok kialakítása alumínium sarokprofil segítségével végezhető el. Ezt 

követően a kapcsot a profilhoz kell helyezni.
 • BELSŐ SAROK: Itt is alkalmazható alumínium sarokprofil. Ezt követően a kapcsot a profilhoz 

kell helyezni.
 • FELSŐ KIALAKÍTÁS: Gondoskodni kell megfelelően szabad szellőzőnyílásokról.
 • ALSÓ KIALAKÍTÁS: A lemez hátoldala és a szigetelés vagy a falszerkezet közötti nyitott 

légrést alulról egy perforált alumínium „L” profillal kell lezárni. Ez a profil megakadályozza, 
hogy a madarak vagy kártevők bejussanak a légrésbe. Ezt a profilt a fa tartóléc és a Cedral 
Click lap illetve az indítóprofil közé kell rögzíteni. A vastagsága nem lehet több 1 mm-nél.

 • HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ KIALAKÍTÁSA: Megfelelő szellőzőnyílásoknak kell rendelkezésre 
állniuk a keret alsó és felső oldalán. A sarok kialakítása alumínium sarok profil segítségével 
végezhető el. Ezt követően a kapcsot a profilhoz kell helyezni.

 • A HOMLOKZATBURKOLAT CSATLAKOZÁSA EGYÉB FALFELÜLETEKKEL: Gondoskodni kell 
megfelelő szellőzőnyílásokról.

 • A HOMLOKZATBURKOLAT LEZÁRÁSÁNAK KIALAKÍTÁSA: A homlokzat vége alumíniumzáró 
profillal zárható le. Ezt követően a kapcsot a profilhoz kell helyezni.

 

14. Egészségügyi és munkavédelmi szempontok

A lapok mechanikus megmunkálása során por szabadulhat fel, amely irritálhatja a légutakat 
és a szemet. A finom, kvarctartalmú por belégzése - különösen hosszabb ideig tartó, nagy 
koncentráció esetén - tüdőbetegséghez és a tüdőrák kialakulásának nagyobb kockázatához 
vezethet. A munkakörülményektől függően megfelelő, porszívással és/vagy szellőzéssel ellátott 
szerszámokat kell használni. További útmutatást lásd a biztonsági adatlapon (az 1907/2006/
EK irányelv 31. cikke szerint).

15. További információk

Valamennyi, a homlokzati lapokkal és feldolgozásukkal kapcsolatos információ megtalálható 
az Eternit termékinformációs adatlapokon. Ezek a honlapon megtalálhatók, vagy telefonon 
igényelhetők. A honlapról műszaki adatok, kivitelezési információk is letölthetők.

Jelen alkalmazási előírások valamennyi korábbi kiadást helyettesítik. Az Eternit fenntartja 
a jelen előírások előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát. A felhasználónak meg kell 
bizonyosodnia arról, hogy a jelen dokumentáció legfrissebb változatát használja-e. Jelen 
szövegben semmi sem módosítható előzetes jóváhagyás nélkül.
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III. Cedral Click MÁZOLÁSI TANÁCSADÁS

ETERNIT Cedral Click kültéri mázolása (gyárilag fedőbevonattal ellátott)

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az alábbi festékrendszerek az eredetileg a gyárban felvitt bevonattal ellátott Cedral Click 
lapokra vonatkoznak. Az alkalmazást és az elhelyezést a kereskedő előírásainak megfelelően 
kell elvégezni. Fedő festékrendszerek esetén a korábbi réteg színét hozzá kell illeszteni a 
végső réteg színéhez. A választott színtől és az alkalmazási körülményektől függően további 
fedőréteg is szükségessé válhat a megfelelő fedés érdekében. Az ismertetett száradási idők 
23°C hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. A munka megkezdése előtt 
tekintse meg az adott Sigma Coatings műszaki adatait.

ELŐKEZELÉS MÁZOLÁS ELŐTT
A kezelendő felületeket kefével vagy más eszközzel meg kell tisztítani annyira, hogy a 
szennyeződések, zsír, fellazult és kikezdett részek, valamint egyéb egyenetlenségek eltűnjenek. 
A festési munkálatok megkezdése előtt a kezelendő felületet hidraulikusan teljesen le kell kötni, 
és eléggé száraznak kell lennie.

FESTÉKRENDSZEREK
I. Homlokzatfesték, matt mész megjelenés, erősen vízgőz-áteresztő, sziloxán festék
 • Fedőrétegként használjon PO 6110 [SIGMA SILOXAN TOPCOAT] sziloxán diszperziós homlok-

zatfestéket körülbelül 3% csapvízzel hígítva; kb. 150 ml/m2  arányban.
 • Legalább 6 órát hagyja száradni.
 • Végül azonos módon zárórétegként használjon PO 6110 [SIGMA SILOXAN TOPCOAT] sziloxán 

diszperziós homlokzatfestéket körülbelül 3% csapvízzel hígítva; kb. 150 ml/m2 arányban, a 
kívánt színben.

II. Homlokzatfesték, mész matt megjelenés, enyhén strukturált, erősen vízgőz-áteresztő, 
sziloxán festék
 • Festés kitöltő strukturális fedéssel, PO 6023 [SIGMA SILOXAN FILLPRIMER] szilikon gyanta 

emulzió alappal, körülbelül 5% csapvízzel hígítva; kb. 340 g/m2.
 • Legalább 6 órát hagyja száradni.
 • Végül azonos módon, fedőrétegként használjon PO 6110 [SIGMA SILOXAN TOPCOAT] sziloxán 

diszperziós homlokzatfestéket körülbelül 3% csapvízzel hígítva; kb. 150 ml/m2  arányban, a 
kívánt színben.

III. Homlokzatfesték, matt, akril festék
 • Festés egy kellően jól fedő réteggel, akril diszperzió alapú, csillogó hatású, matt homlokzat-

festékkel, PO 6118 sziloxánnal megerősítve [SIGMA FACADE PEARLCOAT], kb. 5 % csapvízzel 
hígítva, kb. 120 ml/m2 arányban.

 • Legalább 6 órát hagyja száradni.
 • Befejezés fedőréteggel, akril diszperzió alapú, csillogó hatású, matt homlokzatfestékkel, PO 

6118 sziloxánnal megerősítve [SIGMA FACADE PEARLCOAT], a kívánt színben, kb. 120 ml/m2 
arányban.

IV. Homlokzatfesték, selyemfényű, 100% akril, karbonátosodást gátló
 • Festés megfelelő fedőréteggel, selyemfényű, 100 % akril emulziós falfesték, PO 8226 [SIGMA 

FACADE TOPCOAT], körülbelül 5% csapvízzel hígítva; anyagszükséglet kb. 140 ml/m 2.
 • Legalább 6 órát hagyja száradni.
 • Befejezés selyemfényű, 100 % akril emulziós falfestékkel, PO 8226 [SIGMA FACADE TOP-

COAT], a kívánt színben, kb. 140 ml/m arányban. 
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IV. Cedral Click RÉSZLETRAJZOK

1. Külső sarok 
2. Belső sarok
3. Homlokzat végzárása 
4. Homlokzatburkolat zárás
5. Homlokzatburkolat kezdés 
6. Ablak kialakítás
7. Párkány kialakítása
8. Fal csatlakozás
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2. Belső sarok kialakítása
A belső sarok kialakítását alumínium szimmetrikus belső sarokprofillal végezzük el.

2. RÉSZLETRAJZ – Negatív sarokkialakítás színezett alumíniumból készült, Cedral Click  
belső sarokprofillal

 1. Cedral Click
 2. Kapocs (click)
 3. Rozsdamentes acél csavar
 4. Fugaszalag
 5. Fa tartószerkezet
 6. Cedral Click belső sarokprofil
 7.  Légrés
 8. Teherhordó falszerkezet

3. Homlokzatburkolat lezárása 
A homlokzatburkolat lezárását alumínium csatlakozó- vagy végprofillal végezzük el.

3. RÉSZLETRAJZ - Lezárás színezett alumíniumból készült Cedral csatlakozó profillal 

 1. Cedral Click
 2. Kapocs (click)
 3. Rozsdamentes acél csavar
 4. Fugaszalag
 5. Fa tartószerkezet
 6. Cedral Click csatlakozó profil
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1. Külső sarok kialakítása
A sarok kialakítását alumínium sarokprofillal végezzük el.

1A RÉSZLETRAJZ – Sarok kialakítása fekete, festett alumíniumból készült külső sarok-
profillal

 1. Cedral Click
 2. Rozsdamentes acél csavar
 3. Nyitott külső sarokprofil
 4. Fa tartószerkezet
 5. Állítható távtartójú konzol 
 6. Kapocs (click)
 7.  Fa csavar
 8. Szigetelés

 1. Cedral Click
 2. Rozsdamentes acél csavar
 3. Cedral Click külső 90°-os  
          szimmetrikus sarokprofil  
 4. Fa tartószerkezet
 5. Állítható távtartójú konzol
 6. Kapocs (click)

1B RÉSZLETRAJZ – Külső sarok kialakítása színezett alumíniumból készült, Cedral Click külső  
szimmetrikus sarokprofillal

 7. Légrés
   8.  Facsavar
 9. Szigetelés
 10.  Állítható távtartójú konzol 
11.  Thermostop
 12.  Rögzítő dübel 
 13.  Teherhordó falszerkezet
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4. Homlokzatburkolat felső kialakítása
Gondoskodni kell a megfelelő felső szabad szellőző keresztmetszetről. 

4. RÉSZLETRAJZ – Lezárás alumínium cseppentő lemezzel

 1. Alumínium cseppentő lemez
 2. Cedral Click
 3. Kapocs (click)
 4. Fugaszalag
 5. Hőszigetelés

5. Homlokzatburkolat alsó kialakítása
Alul indítóprofilt kell elhelyezni, amelyre az első Cedral Click elem támaszkodik.
A lap hátoldala és a szigetelés vagy a falszerkezet közötti nyitott légrést alulról egy perforált 
alumínium „L” szellőző profillal kell lezárni.
Ez a profil megakadályozza, hogy a madarak vagy kártevők bejussanak a légrésbe. A beszellőző 
„L” profil  a rövidebbik oldala a  tartóléc és az indító profil közé van elhelyezve. 

5. RÉSZLETRAJZ – Alsó vagy lábazati kialakítás indítóprofillal

 1. Cedral Click
 2. Rozsdamentes acél csavar
 3. Kapocs (click)
 4. Fa tartószerkezet
 5. Hőszigetelés
 6. Teherhordó falszerkezet
 7.  Cedral Click indító profil
 8. Perforált „L” beszellőző profil
 9. Lábazati szigetelés

 6. Rozsdamentes acél csavar
 7.  Fa tartószerkezet
 8. Keresztléc (stafni)
 9. Teherhordó falszerkezet



Állítható homlokzati csavar

Szellőző légrés(az Eternit iránymutatásai szerin)t

PIR hőszigetelés

Eternit Cedral Click

Alumínium ablakpárkány

PUR hab

Eternit Cedral Click záró profil

DS fólia (tömítő szalag)

Belső vakolat
Teherhordó falazat

Ablak párkány
Kitöltés

Ablak tokrögzítő

Eternit Cedral Click külső sarok
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6. RÉSZLETRAJZ - Ablak kialakítása

6A. RÉSZLETRAJZ - Ablak vízszintes metszet

 

6B. RÉSZLETRAJZ - Függőleges metszet az ablaknyílás alsórésze

3214

3202

Eternit Cedral Click

PIR hőszigetelés

Szellőző légrés  (az Eternit iránymutatásai szerint)

Fa tartószerkezet (függőleges léc)

Alumínium külső ablakpárkány

  Teherhordó falazat

Belső vakolat

        kitöltés
        PUR hab

   Ablak

Állítható homlokzati csavar

Állítható homlokzati csavar

      Ablak tokrögzítő csavar

PUR hab
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7. RÉSZLETRAJZ - Párkány kialakítása

 1. Cedral Click
 2. Rozsdamentes csavar 
 3. Fa tartószerkezet
 4. Hőszigetelés
 5. Teherhordó falszerkezet
 6. Kapocs click
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6C RÉSZLETRAJZ - Függőleges metszet az ablaknyílás felső része

2

5041

3214

3202

2

Állítható homlokzati csavar

Eternit Cedral Click

PIR hőszigetelés

Fa tartószerkezet (függőleges léc)

Állítható homlokzati csavar

Teherhordó falazat

Belső vakolat

Kitöltés

Áthidaló

Ablakrögzító csavar

Ablak profil

Eternit Cedral Click nyílásáthidaló profil

Eternit alumínium beszellőző „L” profil
                                                            PUR hab

Szellőző légrés (az Eternit iránymutatásai szerint)



1.
ÁLLÍTHATÓ
TÁVTARTÓ

8.
CEDRAL CLICK
KÜLSŐ SAROKPROFIL
HOSSZA: 3M

2.
THERMOSTOP

4.
FUGA SZALAG
100X0,5MM
HOSSZA: 30M

10.
CEDRAL CLICK
BELSŐ SAROK
PROFIL
HOSSZA: 3M

15.
CEDRAL CLICK
NYÍLÁSÁTHIDALÓ

HOSSZA: 3M
PROFIL

6X9 15M

11.
CSATLAKOZÓ

4.
FUGASZALAG
100X0,5M M

TARTÓSZERKEZET
A TARTÓSZERKEZET
ÁLTAL MEGHATÁ-
ROZOTT MÉRETŰ
ÁLLÍTHATÓ KONZOL

FALÉC (STAFNI)
TARTÓSZERKEZET

HŐSZIGETELÉS

TÁVTARTÓ CSAVAR
HOSSZA: 30M

14.
ÖNTAPADÓS
TÖMÍTŐCSÍK

PROFIL
45/15/8 MM
HOSSZA: 3M

8.
CEDRAL CLICK
KÜLSŐ SAROK
PROFIL
HOSSZA: 3M

CEDRAL CLICK RÖGZÍTŐ CSAVAR 
4,0 X 30 MM
CEDRAL CLICK RÖGZÍTŐ CSAVAR 
60 X 40 MM

3A, 3B.

5.

50 X 30 MM
HOSSZA: 2,5M
6.
BESZELLŐZŐ „L” PROFIL
70 X 30 MM
HOSSZA: 2,5M
7.
BESZELLŐZŐ „L” PROFIL
100 X 30 MM
HOSSZA: 2,5M

12.
CEDRAL CLICK INDÍTÓ PROFIL
HOSSZA: 3,05 M

BESZELLŐZÉS

BESZELLŐZŐ „L” PROFIL
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8. RÉSZLETRAJZ - Lábazati fal csatlakozása

 1. Rozsdamentes csavar 
 2. Cedral Click
 3. Fugaszalag
 4. Kapocs (click)
 5. Fa tartószerkezet
 6. Hőszigetelés
 7.  Teherhordó falszerkezet
 8. Cedral Click indítóprofil
 9. Cseppentő lemez

V. Cedral Click KIEGÉSZÍTŐK FA TARTÓSZERKEZETHEZ
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 1. 2. 3a.  3b.

 4. 5. 6.  7.

 8.  9. 10.  11.

 12. 13. 14. 15.

Név Anyag Méretek Csomagolás
1a. Állítható távtartó konzol Horganyzott acél 110 - 150 mm Darab
1b. Állítható távtartó konzol Horganyzott acél 150 - 190 mm Darab
2. Thermostop PVC 50x60x5 mm Darab

3. Cedral Click rögzítő kapocs +  
Cedral Click csavar rozsdamentes acél/A260x40 mm  

4,0x30 mm 250 db

4. Cedral Click fugaszalag Pe 100x0,5 mm 30 fm

5. Beszellőző „L” profil,  
2 oldalon perforált Alumínium 50x30x2500 mm Darab

6. Beszellőző „L” profil,  
1 oldalon perforált Alumínium 70x30x2500 mm Darab

7. Beszellőző „L” profil,  
1 oldalon perforált Alumínium 100x30x2500 mm Darab

8. Cedral Click külső sarokprofilAlu [Cedral szín] 20x20x3000 mm Darab

9. Cedral Click külső sarok  
összekötő elem Alu [fekete] 30 cm Darab

10. Cedral Click belső sarokprofilAlu [Cedral szín] 14x14x3000 mm Darab

11. Csatlakozó profil ablakhoz Alu [Cedral szín] 8x15x45x3000 mm Darab

12. Cedral Click indító profil Galvanizált alumínium H=3050 mm Darab

13. Kerek színes fejű csavar rozsdamentes acél/ 
A2 festett 4,8x38 mm 100 db

14. Öntapadós tömítő szalag PVC 6x9 mm 15 fm

15. Cedral Click nyílás áthidaló 
profil Alu [Cedral szín] H=3000 mm Darab

Alapszínekhez javítófesték

Név Tartalom 
Cedral javítófesték 0,50 L

A www.cedral.hu és a www.eternit.hu honlapon megtalálja a legfrissebb naprakész online információkat, műszaki 
termékinformációkat, alkalmazástechnikai irányelveket. Lásd a "Letölthető dokumentumok " című résznél.

A NEM gyári tartozékok használata az Eternit garancia elvesztését eredményezheti.
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Ez az alkalmazástechnikai útmutató a fa alszerkezetek alkalmazási irányelvei és a Cedral Click fa tartószerkezetek 
című dokumentum alapján került összeállításra.
Az Eternit tető és homlokzati részleg mindent megtett annak érdekében, hogy a jelen beépítési útmutatóban található 
információk a lehető legpontosabban kerüljenek megjelenítésre és ellenőrzésre. Ez az útmutató a teljes műszaki 
dokumentációnak csak egy tömör kivonata.  
A teljes dokumentáció a honlapról letölthető: www.crlt.hu  
A felhasználónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a jelen dokumentációnak a legfrissebb változatát használja-e.
A dokumentumban foglalt utasítások nem korlátozó jellegűek. A garanciák csak akkor érvényesíthetők, ha követik az 
alkalmazási utasításokat. Eltérő alkalmazás esetén az Eternit szaktanácsadóktól kell tanácsot kérni. A legfrissebb 
technikai információk mindig elérhetők a www.cedral.hu vagy a www.eternit.hu honlapokon.
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