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Anyagkezelési útmutató
A MULTICLEAR® lemezeket az előírt és az általános gyakorlatnak megfelelő módon kell beépíteni. Tetőfedésre történő
felhasználás során lapos vagy ívelt megoldást lehet alkalmazni. Ferde tetőnél a minimális lejtési szög 5° (kb. méterenként
9 cm) és az alátámasztások maximális tengelytávolsága a
Multiclear Box lemezeknél 700 mm, a Multiclear Strong
lemezeknél 1050 mm lehet. Íves fedések esetén is 1050
mm lehet az alátámasztások maximális tengelytávolsága. A
cellák minden esetben a lejtés irányába kell, hogy fussanak
(mivel a páraképződés eredményeként lecsapódó kondenzvíz
így tud kifolyni a lemezből)! Hajlított (íves) fedés esetén a
lemezeket csak úgy szabad ívelni, hogy az ív a cella irányával
párhuzamos legyen, valamint az előírt minimális rádiusznál
jobban ne legyen meghajlítva. Ellenkező esetben a lemez
megrogyhat, valamint az UV-védelme sérülhet és ez a mechanikai szilárdságát nagymértékben csökkentheti.

A szerelés során sose lépjen közvetlenül a polikarbonát lemezre!
A lemezen való előrehaladást egy,
a tartószerkezetre is felfekvő, keresztbetett palló/deszka segítségével tudja kivitelezni. Vigyázzon
azonban arra, hogy az ne tudjon
kicsúszni a talpa alól!

1. Tárolás és mozgatás
A MULTICLEAR® lemezeket lehetőleg fedett helyen, vagy
letakarva tárolja. Sugárzó naptól védeni kell a polikarbonátot, mert a nap ráégetheti a lemezre a védőfóliát. A nyitott cellavégeket le kell zárni a tárolás idejére is. Óvatosan
mozgassa, így elkerülhető a lemezek sérülése és megkarcolódása. Targoncával történő mozgatás esetén mindig
használjon fa raklapot, sosem közvetlenül a lemezt emelje.
A védőfólia megvédi a lemezt a karcolódástól, így mindig csak

közvetlenül a beépítést megelőzően távolítsa el. A polikarbonát lemezek UV-védett oldalát a védőfólián felirat jelzi, abban
az esetben is, ha mindkét oldalon UV-védett a lemez (az általunk forgalmazott tetőfedő lemezeink jellemzően ilyenek).
Sose lépjen rá közvetlenül a lemezekre! Kézzel történő
mozgatás során javasolt a védőkesztyű használata, mert a
polikarbonát vágott élei sérülést okozhatnak.

2. Fúrás
A lemezeket kihegyezett acélfúróval, közepes fordulatszámmal kell átfúrni (cca: 1000 rpm). A lemezek hőtágulását
figyelembe kell venni. Szükséges furatátmérő:

Fúrás során a lemezeket alá kell támasztani a vibráció elkerülése végett. A lyukakat tisztítsuk meg, és gondoskodjunk
róla, hogy ne kerülhessen por a cellák belsejébe.

d = csavarátmérő + 3-4 mm dilatáció.

3. Vágás/Fűrészelés
A MULTICLEAR® lemezeket hagyományos eszközök segítségével vághatja. Vágás során a védőfóliát nem szabad eltávolítani,
a karcolódások és sérülések elkerülése érdekében. A vágást
folyamatosan kell végezni. A kis vastagságú lemezeket éles
pengéjű szerszámmal lehet vágni. A lemezeket hordozható
vagy rögzített körfűrész/ dekopírfűrész segítségével lehet

méretre szabni. A vágást jól köszörült és finom fogazású fűrészlapokkal végezze, ügyelve arra, hogy a lemezek elmozdulás
ellen rögzítve legyenek. Asztali körfűrész esetén az ajánlott
fordulatszám 3200 rpm. A kamrák belsejéből az esetleges
forgácsot/szennyeződést sűrített levegővel ki kell fújni vagy
porszívóval kiszívni, majd a megfelelő zárószalaggal ellátni.

4. Hajlítási sugár
A MULTICLEAR® lemezek hidegen történő hajlításánál alkalmazható minimális hajlítási sugár:

Például: a 10 mm vastag lemez minimum 1500 mm-es (másfél
méteres) sugárban hajlítható (ívelhető) meg.

r = 150 × lemezvastagság (mm-ben).
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fordítani a hőtágulásra. A polikarbonát hőtágulása nagyobb,
mint az általában használt építőanyagoké, ezért megfelelő
Ugyanígy fúráskor, a szükségesnél nagyobb méretű fúrófej
használata javasolt, hogy elkerüljük a lemezek berepedését
vagy túlfeszülését magasabb hőmérsékleti értékek esetén.
A MULTICLEAR® lemezek hőtágulási együtthatója:

α =α 0,065 mm /m°K

Gyakorlati példa: Ha Ön 1050 mm széles és 5000 mm hosszú
polikarbonát lapokat helyez fel, várható legalacsonyabb hőmérsékletnek -30°C-ot, várható legmagasabb hőmérsékletnek pedig 70°C-ot veszünk, akkor a következő értékkel számolhatunk:
TMIN = -30°C

TMAX = 70°C

∆T = 100°C

Ezek alapján a szélességi méretváltozás kiszámítása:
α × ∆T × szélesség = 0,065 mm/m°K × 100°C × 1,05 m = 6,825 mm
A hosszúsági méretváltozás pedig:

α × ∆T × hosszúság = 0,065 mm/m°K × 100°C × 5 m = 32,5 mm
Azonban a fenti számításoknál a felszerelés időpontjában
mért hőmérséklet nincs bekalkulálva! A méretváltozásokat
minden esetben az adott hőmérsékletből kiindulva kell számolni, hiszen ha pl. 30°C-os melegben szerelik fel a polikarbonátot, akkor max. 40 °C-os hő különbséggel kell számítani
a „nyúlást” és max. 60°C-os különbséggel az „összehúzódást”.

A MULTICLEAR® lemezek szakszerű szereléséhez ismerni kell
így a megnövekedett terhelés folyamán a lemez kicsúsza megfelelő dilatációs hézag biztosításával kell beépíteni. Ez

elmozdulását/lehajlását okozhatják. Ez egyúttal a leszorító

fordítani!

minimum
2 cm

1 cm

2 cm

cellák belsejének védelmét. Ezért a nyitott éleket először
párazáró ill. páraáteresztő szalaggal kell lezárni. Ezek a szalagok megakadályozzák, hogy szennyeződés (por, bogarak, stb.)
vagy víz kerüljön a lemez belsejébe és ott optikai, esztétikai
problémát okozzon.

A lemez belsejében lecsapódó párát, kondenzvizet azonban
ki kell engedni, ezért van szükség a speciális páraáteresztő szalag használatára, melyet mindig csak a lemezek alsó
cellavégénél szabad alkalmazni, míg a felső cellavégeknél
párazáró szalag használata javasolt.
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MULTICLEAR® üregkamrás
polikarbonát lemez

Végzáró szalag - páraáteresztő
Az alsó cellavégek lezárását szolgálja

Végzáró szalag - párazáró
A felső cellavégek lezárását szolgálja

Alumínium U- és vízorros
profil a cellavégek zárására
és a végzáró szalagok
mechanikai védelmére

Alumínium leszorító profil
(50 mm vagy 60 mm széles)
a polikarbonát toldásához
és leszorításhoz

Alátét profilgumi
a polikarbonát lemez és az
alátámasztás találkozásához

Tömítő profilgumi

Végzáró kupak

Polikarbonát H-profil
a lemezek toldásához

Polikarbonát U-profil
cellavégek lezárására
Csak a felső cellavégen használható!

Leszorító korong tömítéssel
pontszerű rögzítéshez,
10 és 16 mm-es lemezvastagsághoz

Neutrális, UV-álló szilikon
tömítésre, hézagkitöltésre
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Rögzítő csavarok
(fa- és fém szerkezethez)

Neoprénes alátét
az alumínium leszorító-

Alkoholos filctoll

Tapétavágó (sniccer)

Fúró, fúrószár, behajtófej

Védőkesztyű

Fűrész (kézi/kör/dekopír),
flex (alumínium profilok vágásához)

Gumikalapács

Kompresszor/ porszívó

Szilikon kinyomó
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BEÉPÍTÉS
1. ANYAGOK ELŐKÉSZÍTÉSE

2. MÉRÉS

?

max 105 cm

5–10 cm

5–10 cm

A beszerelés megkezdése előtt a polikarbonátot és a szerelési anyagokat csoportosítsa és ellenőrizze (mennyiségileg
és minőségileg).

3.	LEMEZEK MÉRETRE VÁGÁSA

Ha szükséges, akkor vágja méretre a polikarbonát lemezeket.
Ezt körfűrésszel vagy dekopír fűrésszel teheti meg a legegyszerűbben. Vágás előtt egy filctollal jelölje a vágás helyét a
védőfólián. A polikarbonátot a vágáshoz közel támassza meg
stabilan, hogy ne rezegjen be.
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1 cm

Mérje le az alátámasztások közötti tengelytávot (alátámasztás közepétől a következő alátámasztás közepéig). Az indító
alátámasztásoknál (szélső) 5 – 10 cm-t túl lehet engedni a
polikarbonát lemezt. Lejtés irányban szintén 5 -10 cm-t nyúlhat túl az alátámasztáson a lemez. A toldásoknál a két lemez
között legalább 1 cm-t hagyjon ki a dilatációnak.

4.	TISZTÍTÁS

Kompresszorral vagy egy erős porszívóval távolítsa el a műanyag forgácsot a kamrákból. A lemezről ne húzza le a védőfóliát, csak kb. 5 cm-nyire a végeitől és a széleitől (kb. ennyi
hely kell a profiloknak és véglezáróknak a munka során)! Így
elkerülheti a munka közben keletkező felületi sérüléseket.

A-Plast Kft.

lejtés irány

Zárja le a nyitott cellavégeket. A csapadék folyásiránya szerinti felső cellavégekre párazáró, a folyásirány szerinti alsó
cellavégekre páraáteresztő szalagot ragasszon.

A polikarbonát lemez felső élére (a párazáró szalagra) tegye
védi a szalagot a mechanikai sérülésektől, valamint merevíti
bilabb, így javasolt ezt használni.
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7. ALÁTÉTGUMI RÖGZÍTÉSE

Az alátámasztásokra (pl. szarufa vagy zártszelvény) kb. 50
cm-ként ragasszon egy kevés kétoldalú ragasztószalagot.
Ez segít az alátét profilgumi fixálásában (amíg nem rögzíti
a lemezeket).

Megjegyzés: ha valamelyik toldásnál polikarbonát H-profilt
használ, akkor az alá nem kell tenni alátét profilgumit, mert
kiemelné a tetősíkból, így ez a lépés ott kimaradhat.

Vágjon olyan hosszú darabot az alátét profilgumiból, ami
végigér a szarufán/zártszelvényen. Szükség esetén toldani
is lehet. Helyezze az alátámasztásokra az alátét profilgumit. Fontos! Minden olyan alátámasztásra szükséges alátét
profilgumit tenni, ahol a polikarbonát lemez találkozik az

alátámasztással (tehát a polikarbonát H-profil alá nem!).
Az alátét profilgumi a vízszigetelés utolsó rétege, valamint
elnyeli a polikarbonát és az alátámasztás anyagának dilatációjából (hőtágulás) eredő mozgást.
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8 mm

max. 5 cm

Szükség esetén vágja méretre az alumíJavasolt a 8 mm átmérőjű fúrószár.
vagy dekopír segítségével). A leszorító
korák a polikarbonát lemezek, mert rá

oldalán, a középvonalon, legalább 40
cm-ként. A két végére eső furat ne kerüljön 5 cm-nél távolabb az alátámasztás végeitől.

nútba kerülő peremet (házikó forma) 2 mm-en metssze ki.
Erre azért van szükség, mert a végzáró kupaknak helyet kell
rító két szélén elhelyezkedő nútokba. A gumi hosszabbik
talpa kifelé álljon.

Szükség esetén a leszorító végéről távolítsa el a sorját.
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8A/2. FELSZERELÉS

Tegye fel az első polikarbonát lemezt a helyére.

Ahol nincs toldás, ott tépje le a két függőleges bordát az
alátét profilgumiról.

Ø + 4 mm

Helyezze a polikarbonátra az alumínium
leszorító(ka)t azoknál az alátámasztásoknál, ahol nincs toldás, majd filctollal
jelölje át a furathelyeit.

10

Tegye a talajra vagy munkaasztalra a
polikarbonátot, majd a jelöléseknél fúrja át azt. Az átfúráshoz 10 mm átmérőjű
fúrószárat javaslunk.

Táblánként haladva helyezze vissza a
lemezeket és rögzítse az alumínium
leszorítóprofil, a neoprénes alátét és
a csavarok segítségével. Nem kell túl
szorosra húzni, mert úgy nem hagynánk
helyet a polikarbonát hőtágulásának,
így deformálódhatna a lemez. A toldásokhoz kerülő alumínium leszorítókkal
szintén rögzítse a polikarbonát lemezt
úgy, hogy a csavar a toldás közti részen,
a két lemez között fusson.

A-Plast Kft.

1,5

cm

max. 40 cm

!
toldandó polikarbonát hosszánál 1,5 cm-rel legyen rövidebb.

A csavar és a neoprénes alátét segítségével rögzítse a H-proMiután rögzítette a lemezeket,
célszerű a polikarbonát H profilt hosszában neutrális
szilikonnal tömíteni.

max. 5 cm

rat ne kerüljön 5 cm-nél távolabb az alátámasztás végeitől.
A rögzítőcsavar átmérőjénél 4 mm-rel nagyobb átmérőjű
lyukat fúrjon, így marad hely a hőtágulásnak!

-

nem kell oldalirányban helyet hagyni a dilatációnak, mert a
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FELSZERELÉSE

max. 40 cm

max. 5 cm
1,5 cm

Azokon az alátámasztásokon, melyek fölött nincs
toldás, használhat leszorító korongokat is (azonban az alumínium leszorító profil gumi tömítéssel a
legjobb megoldás vízzárás és statikai leszorítás
szempontjából is!). A két legszélső alátámasztás
fölött nem javasolt a leszorító korong használata,
mert itt általában nagyobb a szélterhelés.

12

A lemez két végére eső korong ne kerüljön 5 cm-nél
távolabb az alátámasztás végeitől, és a korongokat
egymástól legalább 40 cm-ként vagy sűrűbben rögzítse.
A csavarok segítségével fúrja le a leszorító korongokat,
nem kell túl szorosra húzni, mert úgy nem maradna hely
a polikarbonát hőtágulásának, így deformálódhatna a
lemez.

először neutrális szilikonnal szigetelni a lemez alsó élének
felső oldalát (közvetlenül a páraáteresztő szalag sávjában).
Vigyázzon arra, hogy a páraáteresztő szalagnak azt a részét,
ami a nyitott cellavégeket védi, ne szilikonozza be! Helyez-

Célszerű kicsit gumikalapáccsal is megütögetni, hogy jobban
rászoruljon a lemezre.
Ha leszorító profillal szerel, akkor a legalsó csavarokon lazítson, hogy a profil és a tömítőgumi alá tudjon kerülni a
vízorros profil. Ezután ismét húzza meg a csavarokat.

Ha végzett a munkával, távolítsa el a védőfóliát a lemezről.
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• Ha a hó súlya alatt lehajlik a polikarbonát, az normális
jelenség?
Igen, mivel a polikarbonát rendkívül rugalmas anyag. A
terhelés megszűnése után a lemez visszanyeri az eredeti
alakját. 3500 mm-nél hosszabb lemezek esetében
javasoljuk a keresztirányú merevítést/alátámasztást
(középen), melyhez a lemezt rögzíteni nem szükséges,
elegendő, ha felfekszik.
• Miért nem javasolt a polikarbonát alsó élére a polikarbonát U-profil?
A cellák belsejében keletkező páralecsapódás a gravitációnak köszönhetően alul fog távozni (a páraáteresztő
rendelkeznek megfelelő vízkivezető „fészekkel”.

• Minden alátámasztásra kell tenni alátét gumit?
Minden olyan alátámasztásra (lejtés és keresztirányúra
is),ahol a polikarbonát lemez KÖZVETLENÜL találkozik
az alátámasztással.Ez alól kivételt képeznek azok az alá-

• Miért nyomjuk és ne fűzzük a profilgumit?
Befűzés során megnyúlhat a tömítőgumi, ami később ha
visszaugrik, akkor tömítési problémát okozhat.
• Melyik irányba hajlíthatom a lemezt?
Csak úgy szabad hajlítani a lemezt, hogy a hajlítás íve párhuzamos legyen a cellafutás irányával. Ellenkező esetben
a cella megrogyhat, valamint az UV-védelme sérülhet és
ez a mechanikai szilárdságát nagymértékben csökkentheti.

• Azt hallottam, hogy az üregkamrás polikarbonát recseg,
pattog. Igaz ez?

• Miért nem szabad a lejtésirányra merőlegesen rakni a
polikarbonátot?

Rosszul kivitelezett tetőknél valóban előfordulhat. Oka

A cellákon belüli és a cellákon kívüli hőmérséklet főként a
reggeli és esti órákban különbözik. Ennek következményeként pára csapódik le a cellákon belül, ami kondenzvízként
a gravitáció irányában távozik. Ha a cellák nem a lejtés
irányába futnak, akkor a kondenzvizet a gravitáció nem
tudja kivezetni, ami a kamrák állandó párásodásához, akár
bealgásodásához vezethet.

esetleg a rögzítő csavarok túlhúzása. Körültekintő kivitelezés esetén nem pattog/recseg a polikarbonát.
• Szükséges keresztirányú alátámasztás?
Olyan helyeken, ahol fokozottan nagy hó és szélterhelésre lehet számítani, vagy ahol nem valósítható meg a
minimális (legalább 9 %-os) lejtés, ott mindenféleképpen
javasolt!
• A víztiszta lemezek alatt tényleg nagyon meleg van?
Valóban, a víztiszta, színezetlen lemez alatt tud legjobban
érvényesülni az üvegházhatás. Olyan helyekre, ahová hoszszú ideig odasüt a nap (főként déli és délutáni órákban),
mindenképp javasolt a színezett vagy a Solar Control
lemez alkalmazása.
• Kivitelezési hiba miatt van víz (pára) a cellákban?
Utalhat kivitelezési hibákra is (pl. végzáró szalagok hiánya,
szakszerűen kivitelezett fedéseknél is normális jelenség.
Utóbbi esetben azonban főként a reggeli és esti órákban
jelenik meg, általában csak a cellák alsó végeinél és nap
közben eltávozik.
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• Biztos, hogy elég a 1050 mm-es alátámasztási távolság?
Igen, az X-struktúrájú lemezeink normál időjárási körülmények és szélviszonyok között jól bírják ezt a tengelytávot.
• Honnan tudhatom, hogy melyik oldala UV álló a lemeznek?
A 10-16-25 mm-es lemezeink általában mindkét oldalon UV-védettek (jelzés a védőfólián: Both side UV
protection). Egyéb vastagságoknál az az UV-védett oldal, amelyik oldalon nyomtatva van a védőfólia (jelzés a
védőfólián: One side UV protection).

,
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A beépítési segédlet összeállításakor törekedtünk a legjobb tudásunk szerint eljárni. Ennek ellenére elofordulhatnak benne hibák, amikért elnézést
kérünk, ezekért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A beépítési segédlet összeállításakor feltételeztük a szerelést végző személyről, hogy
legalább készség szinten ért az anyagok, eszközök és berendezések kezeléséhez, így ezek használatára külön nem térünk ki. Védőfelszerelés használata javasolt! A felszereléshez használt szerszámok, gépek használatából eredő anyagi károkért (belértve az A-Plast Kft.-től vásárolt anyagokat is), illetve
bármilyen személyi sérülésért cégünk semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget és elhárít mindennemű kártérítési igényt. A beépítési
segédletben a képek illusztrációk. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

A-Plast Kft. Központi iroda és raktár
Central Ofﬁce & Warehouse
2142 Nagytarcsa, Naplás út 10. M0, 58- as kijárat
Tel.: 20/355 5333 Email: info@aplast.hu
www.aplast.hu

A-Plast Kft. DEBRECEN

A-Plast Kft. DUNAHARASZTI

A-Plast Kft. DUNAKESZI

A-Plast Kft. ÉRD

A-Plast Kft. GYŐR

4028 Debrecen
Nyugati utca 44.
Tel.: 20/510 6090
debrecen@aplast.hu

2330 Dunaharaszti
Dózsa György út 21.
Tel.: 30/539 7708
dunaharaszti@aplast.hu

2120 Dunakeszi
Fő út 61.
Tel.: 20/237 6510
dunakeszi@aplast.hu

2030 Érd
Tárnoki út 93-97.
Tel.: 20/321 5499
erd@aplast.hu

9023 Győr
Bartók Béla út 1.
Tel.: 20/394 8894
gyor@aplast.hu

A-Plast Kft. KECSKEMÉT

A-Plast Kft. MISKOLC

A-Plast Kft. PÉCS

A-Plast Kft. SZÉKESFEHÉRVÁR

6000 Kecskemét
Munkácsy utca 19. fszt. 2.
Tel.: 20/598 1163
kecskemet@aplast.hu

3508 Miskolc
Futó utca 76.
Tel.: 30/541 1516
miskolc@aplast.hu

7634 Pécs
Ürögi fasor 2/b.
Tel.: 20/257 0758
pecs@aplast.hu

8000 Székesfehérvár
Széchenyi u. 85.
Tel.: 30/538 8605
szekesfehervar@aplast.hu

