
Az ökologikus gondolkodás elterjedésével hazánkban is

egyre több növényzettel telepített tetõszerkezet – zöld-

tetõ – készül.

A hasznosítás nélküli tetõkhöz képest a növényzettel

történõ telepítéskor egyrészt speciális építõanyagokat

kell beépíteni a rétegrendbe (gondoljunk például a gyö-

kérálló vízszigetelõ lemezre), másrészt többlet felépít-

ményi rétegekkel kell számolni. Ilyen a szivárgó-, víz-

megtartó réteg is, melynek feladata a tetõszerkezetben

összetett:

– a felesleges vízmennyiség elvezetése;

– a növényzet fejlõdéséhez szükséges vízmennyiség

megtartása;

– az ültetõközeg átszellõztetése.

A szivárgó-, vízmegtartó réteggel szembeni követel-

ményeket az Épületszigetelõk, Tetõfedõk és Bádogosok

Magyarországi Szövetsége által kidolgozott „Zöldtetõk

tervezési és kivitelezési irányelvei” címû kiadvány tartal-

mazza, amely alapján került kifejlesztésre 2000-ben az

AUSTROTHERM OÁZIS hõszigetelõ lemez.

Az OÁZIS lemez olyan 124x61x6 cm befoglaló mére-

tû, formahabosított expandált polisztirolhab, amely ala-

csony vízfelvételének (28 nap alatt mindössze 0,736 térfo-

gatszázalék) és nagy nyomószilárdságának (10%-os össze-

nyomódásnál a nyomófeszültség nagyobb, mint 150 kPa)

köszönhetõen hosszú távon képes megbízhatóan ellátni a

fentebb leírt feladatokat és elviselni a zöldtetõ funkciójá-

ból adódó statikus és dinamikus terheléseket.

Az alacsony vízfelvételi érték köszönhetõ egyrészt a

speciális felületi bevonattal ellátott polimerizált sztirol-

gyöngy alapanyagnak, másrészt magának a gyártási

technológiának. A formahabosítás során a szemcsék

jobban tapadnak egymáshoz, tömörebb termék alakul

ki. A szemcsék felületi bevonata pedig meggátolja a dif-

fúziós nedvesség behatolását az anyagszerkezetbe. Így

az OÁZIS lemez fagy- és idõjárásálló, alak- és formatar-

tó, korhadásmentes, környezet- és növénybarát, vala-

mint ellenálló a hidrolízissel, a mikroorganizmusokkal

és a talajoldatokkal szemben.

A vízmegtartást a táblánkénti 112 darab négyzetes

csonka gúla alakú kis medencék biztosítják, amelyek ál-

tal az OÁZIS lemez 9,8 l csapadék megtartására képes

négyzetméterenként. A felesleges vízmennyiség elveze-

tését a víztartó gúlák két-két sarkán átlósan elhelyezett 1

cm átmérõjû „túlfolyó nyílások” végzik el, amelyek a

tábla alsó felületén kialakított vízelvezetõ rendszerrel

együtt lehetõséget adnak az ültetõközeg átszellõzteté-

sére is. 

Hasonlítsuk össze néhány ismert szivárgó réteg anya-

gát! A napjainkban gyakran alkalmazott kavicsterítés

ömlesztett szemcséi közt a víz könnyen lefut, de nincs

vízmegtartó és hõszigetelõ képessége, felhordása gépi

segítséget (daruzás) igényel. A perforált dombornyo-

mott polietilénlemez felületszivárgók könnyûek, egy-

szerûen fektethetõk, vízmegtartó képességük megfelelõ
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lehet, de hõszigetelésként

nem vehetõk igénybe.

Azok a nem korhadó szá-

lakból álló szivárgó filcek,

amelyek felülettömege

legalább 400 g/m2, jó víz-

elvezetést biztosítanak, de

víztartalékolásuk csekély, és

elsõsorban magastetõkben

alkalmazhatók. A teljes keresztmetszetében vízelveze-

tést biztosító, összefüggõ nyitott pórusú polisztirolhab

lemez vagy gumiõrleményes szivárgó lemezek vízmeg-

tartó képessége csekély (1,8-2,8 l/m2 ), és hõszigetelõ

képességük nem számítható be a rétegrend hõtechniká-

jába.

Az AUSTROTHERM OÁZIS jó vízmegtartó és áte-

resztõ képessége mellett hõszigetelõ tulajdonságát a tar-

tós nedvességhatásnál is megõrzi. Hõvezetési ellenállása

megegyezik 3 cm polisztirolhabéval, így a rétegfelépí-

tésben csökkenteni lehet a hõszigetelés vastagságát.

Fektetése csekély súlya és karmos szélkialakítása miatt

roppant egyszerû és gyors. A kertészeti munkák kivitele-

zése közben a lemez felsõ pontjaira ható dinamikus ter-

helések (járkálás, talicskázás) a formai kialakításnak kö-

szönhetõen hajlító igénybevétel nélkül adódnak át az

aljzatra, mivel a felsõ oldali és alsó oldali vízterelõ folyó-

kák egymás vonalába esnek. A vízmegtartó medencék

mérete kisebb egy férficipõ sarokfelületénél, így nem

kell attól tartani, hogy munka közben széttapossák.

Az OÁZIS lemez alkalmazható extenzív és intenzív

zöldtetõkben, egyenes és fordított rétegrend esetén,

akár lapostetõkben, akár alacsonyhajlású magastetõknél.

Az AUSTROTHERM OÁZIS vízmegtartó, szivárgó

lemez 2001 tavaszán jelent meg az

építõipari piacon (ÉME A-

108/2001), kiváló tulajdonságai

miatt egyre több építtetõ, tervezõ és

kivitelezõ használja. Külön büszke-

séggel tölt el bennünket, hogy az

OÁZIS lemez megkapta a Zöld-

tetõépítõk Országos Szövetsége által

alapított „Zöldtetõk építéséhez

ajánlott termék” kitüntetõ címet.

Néhány jelentõsebb épület, ahol

az OÁZIS lemez került beépítésre:

– Kölcsey Konferencia Központ

Debrecen (Év tetõje díj 2006; Ki-

vitelezõ Csikizo Kft., SPC-ISO-

LATE Kft.)

– Õkoház, Budapest; (Év Tetõje díj

2003; Kivitelezõ: G&B Elastomer

Trade Kft.) 

– STOP & SHOP üzletközpont,

Budapest; (Kivitelezõ: HYDROP-

ROOF Kft.)

– RYNART IV csarnok, Biatorbágy;

(Kivitelezõ: MHH Rt.)

– Skanzenbõvítés, Szentendre; (Ki-

vitelezõ: SZFÉRA-TECT Kft.)

– 24 lakásos társasház, Budapest, I;

Zsolt u. 9. (Kivitelezõ: ARÉV Rt.)

– La Siesta Lakópark, Budapest; III.

Szépvölgyi út  (Kivitelezõ: KÉSZ

Kft.)

– HÉLIA Szálló, Budapest; (Kivite-

lezõ: G&B Elastomer Trade Kft. ) 
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