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A  K I V É T E L E S  É P Ü L E T T E L J E S Í T M É N Y  
A  T E T Ő V E L  K E Z D Ő D I K

Az épület teteje az első védelmi vonal a környezeti elemekkel szemben. Amikor az épület tartósságáról 
beszélünk, figyelembe kell vennünk a tetőrendszert. 

A termoplasztikus poliolefin (TPO) lemez, amely az 1990-es évek végétől elérhető a piacon, napjaink egyik 
legfelkapottabb csapadékvíz-szigetelő terméke. Sajnos, sok példát láthatunk idő előtt tönkremenő  
TPO/FPO tetőkre, amelyek nem állták ki az idő próbáját, ezáltal a piac még mindig problémákat 
tapasztal  számos TPO/FPO lemezzel, amelyek 5–10 év használat után már nem teljesítenek. 

Ám nem minden TPO/FPO vízszigetelő lemez ugyanolyan.

A magas minőségű TPO/FPO csapadékvíz szigetelő lemezek alapja a jó kémia. A megfelelő összetétel 
alapvető fontosságú, hogy olyan polimer jöjjön létre, amely állja az UV-sugárzást, a hőöregedést, 
és hosszú távon is megtartja a megfelelő fizikai tulajdonságokat. A UltraPly TPO/FPO lemez magas 
minőségű összetétele, amely 1996 óta változatlan, hosszú távú teljesítményt és kiváló időjárás-, ózon- és  
vegyszerekkel szembeni ellenállást biztosít.



A lényeg a vízszigetelő lemez teljes vastagsága vagy 

a rácsszövet feletti vastagság. 

A felső időjárásálló réteg  

a lemez időjárásállóságának a kulcsa. 

Minél vastagabb a felső réteg,  

annál jobb lesz a lemez teljesítménye.

A TPO/FPO vízszigetelő lemezek általában három rétegből állnak:

É P Í T K E Z É S  T P O / F P O  L E M E Z Z E L

A felső réteg vagy „időjárásálló réteg”  
TPO/FPO-keverékből és időjárásállóságot 
biztosító összetevőkből áll, amely segítségével 
a lemez életciklusa során ellenáll az    
UV-sugárzás, hő és környezeti elemek okozta 
károsodásnak. A vastagabb időjárásálló felső 
réteggel borított TPO/FPO lemezek általában 
jobban teljesítenek, és hosszabb az 
élettartamuk.

A rácsszövet réteg (megerősítés) a felső és 
az alsó réteg között helyezkedik el. Tipikusan 
poliészterből készül, ami méretstabilitást és fizikai 
erőt biztosít a lemeznek (továbbszakító ellenállás, 
szakítószilárdság, átlyukasztási ellenállás stb.)

Az alsó réteg erőt, tartósságot és 
hegeszthetőséget biztosít. Nem tartalmazza az 
időjárás állóságot biztosító összetevőket.

Az UltraPly TPO/FPO vízszigetelő lemezt úgy terveztük, hogy a felső réteg legalább 40%-a a rácsszövet réteg 
felett helyezkedik el, ami kiváló időjárás-állóságot biztosít a lemeznek.

Egyes TPO/FPO lemezek felső rétege vékonyabb, illetve 2 felső és 1 alsó rétegből állnak. Ebben az esetben 
csak a legfelső réteg időjárásálló, a középső nem. Így alacsonyabb a termék ára, de rosszabb a teljesítménye.



A TARTÓSSÁG KULCSA

Ö S S Z E T É T E L :  
A  M E G F E L E L Ő  
K É M I A I  E G Y E N S Ú LY

A TPO/FPO vízszigetelő lemez minden kémiai 
összetevőjének megfelelő egyensúlyban kell lennie, 
hogy a lemez hosszú távon is helyt álljon: ez egy olyan 
kihívás, amely mindig is elsődleges fontosságú volt 
számunkra. A nem halogénezett tűzgátlók például 
tűzállóságot biztosítanak a TPO/FPO lemeznek az 
UV-stabilizátorok negatív befolyásolása nélkül.

Megfelelő egyensúlyra van szükség a tűzgátlók, 
az antioxidánsok, az UV-stabilizátorok és a 
polimertartalom között – ez a lemez hegeszthetőségét 
is befolyásolja.

Az 1980-as évek elejétől foglalkozunk rugalmas 
poliolefin lemezekkel: ekkor belefogtunk egy 
ambiciózus kutatási és fejlesztési programba egy 
tízéves helyszíni projekttel, amely során különböző 
időjárási körülmények között teszteltünk és 
ellenőriztünk rugalmas poliolefin vízszigetelő 
lemezeket.

Az első Firestone UltraPly TPO/FPO tetőt 1996-ban 
építették be a nevadai Las Vegasban (USA), és még 
ma is jó állapotban van, több mint 25 év intenzív 
napsütés után.

Két döntő tényező van, amelyek hosszú távon a legártalmasabbak bármely 
tetőfedő termék esetén: az intenzív UV-sugárzás és a napfény miatti vagy 
egyéb forrásból származó magas hőhatás.

Kulcsfontosságú, hogy a TPO/FPO vízszigetelő lemez ellen tudjon állni a 
hőöregedésnek és az UV-sugárzásnak: ez a lemez különböző rétegeinek 
összetételétől függ – különösen a felső réteg esetében –, illetve a 
rácsszövet feletti réteg vastagságától.  Leginkább a lemez környezeti 
hatásoknak kitett felső rétegében van szükség UV- és hőstabilizátorokra. 
Az olyan TPO/FPO lemezek, amelyek felső rétege erősebb és megfelelőbb 
védelmet biztosít, jobban teljesítenek.

Az első UltraPly TPO tető (Las Vegas, USA)



Az Arrhenius-egyenlet alapján 10°C-kal magasabb hőmérsékleten a kémiai reakció megduplázódik. Ez azt 
jelenti, ha 10°C-kal nő a vízszigetelő lemez hőmérséklete, az felére csökkenti a termék élettartamát. Ha a 
TPO/FPO vízszigetelő lemezt, amely ki van téve a környezeti hatásoknak és a közvetlen napfénynek, nem 
célszerűen tervezik meg, annak jelentős hatása van a termék élettartamára. A lemez világos színe csak 
bizonyos mértékben segít csökkenteni a hőmérsékletet.

Mi, a Firestone-nál megfelelő mennyiségű hőstabilizátort használunk az UltraPly TPO/FPO vízszigetelő lemez 
összetételében, aminek segítségével a lemez a gyártási folyamattól kezdve ellenáll a hődegradációnak.  

Az UltraPly TPO/FPO több hőöregedési vizsgálaton (sütőteszt) is átment, és teljesítette az ASTM szabvány 
szigorú hőöregedési követelményeit. A legutóbbi ASTM D6878 szabvány alapján a vizsgált lemezt 116° C 
hőnek teszik ki 224 napig, amely során a nem öregített mintához képest legalább 90%-ban meg kell őriznie 
fizikai tulajdonságait, mint például a szakítószilárdság és a szakadási-nyúlás. Az UltraPly TPO/FPO kiváló 
eredményekkel átment a vizsgálaton. 

Az európai szabványok jelenleg nem követelik meg ezt az öregedési vizsgálatot. Egy összehasonlító vizsgálat 
bizonyította, hogy az UltraPly TPO/FPO hőöregedési ellenállása a legjobbak közé tartozik.

A  H Ő Ö R E G E D É S



U V- S U G R Z S :   
T E R M É S Z E T I  K I H Í V S

Az ultraibolya sugárzásnak (UV) való kitettség jelentős károsodást okoz 
számos anyag esetén. Az UV-sugárzás fotooxidációs degradációt okoz, 
aminek következtében megtörnek a polimer láncok, szabadgyökök 
keletkeznek, és csökken a molekulatömeg, így romlanak a mechanikai 
tulajdonságok, és az anyag megjósolhatatlan időn belül használhatatlanná 
válik. 

A csapadékvíz-szigetelő lemezek esetén az elhasználódás és mechanikai 
tulajdonságok elvesztésének (repedezés) fő oka az UV-sugárzás káros 
hatása. Szinte minden szintetikus polimer esetén szükség van  
UV-stabilizációra a káros környezeti hatások ellen. Fontos, hogy 
valahogyan csökkentsük vagy megelőzzük az olyan időjárási elemek 
okozta kárt, mint a hő, a fény és az oxigén.

Kulcsfontosságú, hogy a TPO/FPO vízszigetelő lemez ellen tudjon állni a 
hőöregedésnek és az UV-sugárzásnak: ez a lemez különböző rétegeinek 
összetételétől függ – különösen a felső réteg összetételétől –, illetve a 
rácsszövet feletti réteg vastagságától. Elsődlegesen a lemez környezeti 
hatásoknak kitett felső rétegében van szükség UV- és hőstabilizátorokra. 
Az olyan TPO/FPO lemezek, amelyek felső rétege megfelelő védelmet 
biztosít, jobban teljesítenek. Az UV-stabilizátorok jelenléte elengedhetetlen 
az időjárás-állóssághoz és a hosszú távú tartóssághoz. A hőstabilizátorok 
szintén segítenek ellenállni a hő okozta károsodásnak és az antioxidáns 
anyagok jelenléte nagyban hozzájárul a hegeszthetőség hosszú távú 
biztosításához. Ezeket az adalékanyagokat a legjobb eredmény érdekében 
megfelelő mennyiségben kell használni.

Az UltraPly TPO/FPO vízszigetelő lemez a tökéletes példa arra, hogy ha 
ideális az egyensúly a polimer és az adalékanyagok között, az nagyon 
tartós tetőszigetelő lemezt eredményez, amely kiválóan ellenáll az UV-
sugárzásnak és a hőöregedésnek. 

Az EN 1297 szabványhoz szükséges vizsgálat során (mesterséges öregítési 
módszer hosszú ideig tartó UV-sugárzás, megemelt hőmérséklet és víz 
kombinált hatásával) az UltraPly TPO/FPO lemez még 7500 óra után 
is megfelelt az Európai Unió építőipari műszaki jóváhagyási (UEAtc) 
követelményeinek, pedig az előírt követelmény csak 1000 óra. 

E vizsgálat során a hibák (hólyagok, repedések, lyukak, karcolások, 
horpadások stb.) szemrevételezésén kívül a lemezek hajlíthatóságát is 
vizsgálják alacsony hőmérsékleten (-35°C). Az UltraPly TPO/FPO lemez 
teljesítménye jobbnak bizonyult, mint bármely más TPO/FPO lemezé.



T E L J E S Í T M É N Y  A  V A L Ó  V I L Á G B A N

Az UV-sugárzás éves szintje a világ különböző pontjain jelentősen eltér. Így a tetőszigetelő lemez 
teljesítménye nagyban függ attól, hogy hol használják. 

A Firestone UltraPly TPO/FPO tetőszigetelő lemezt számos olyan területen használták szerte a világon, 
ahol rendkívül magas az UV-sugárzás, és a lemez több évtized után is megfelelően szigetel. A lemezt 
többször is tesztelték, és bebizonyosodott, hogy több mint 25 évig megbízhatóan helyt áll a különböző 
időjárási körülmények között. 

Az első UltraPly TPO/FPO tetőt Las Vegasban (USA) építették be 1996-ban, és még 25 év után is kiválóan 
teljesít az erős nevadai napsugárzás ellenére. 

Hasonló sikertörténeteknek lehetünk szemtanúi Európában és Ázsiában is. Kémiai és fizikai vizsgálatokat 
végeztünk az Európában először beépített UltraPly TPO/FPO tetőn, amely egy Pamplona (Spanyolország) 
melletti ipari épületre került. A lemezen még 20 év után sem volt repedés, és nem vékonyodott el, pedig 
egy olyan régióban található, ahol az egyik legmagasabb az UV-sugárzás Európában.

FELÜLET KERESZTMETSZET
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Az első UltraPly TPO/FPO tető Európában (Pamplona, Spanyolország). A mintavételezés 2019 júliusában történt, 20 évvel a beépítés után.



A Firestone UltraPly™ TPO/FPO 
vízszigetelő lemezéhez  

rugalmas poliolefin polimereket, 
magas minőségű UV-, hő- és 

ózonstabilizátorokat, antioxidánsokat, 
nem halogánezett tűzgátlókat  

és pigemnteket használunk  
megfelelő arányban. 

A megfelelő kémiai egyensúly 
– az összetétel –

kulcsfontosságú a lemez hosszú távú 
teljesítményéhez.  

Az UltraPly TPO/FPO, amelynek 
összetétele 1996 óta nem változott, 

kiváló eredményeket mutat a 
laboratóriumban és a terepen is,  

több év használat után is.
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