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guttaglis dual légkamrás lemez

polikarbonát

DIN 4102 B1 (6, 10 mm) DIN 4102 B2 (16 mm)

–40˚C – +115 ˚C

nagyon jó

nagyon jó

magas

nagyon magas

jó

jó

fényes, csillogó

tetôfedések 
falborítások 
pergolák, carportok 
balkonok 
teraszok, bejáratok

10 év*

hosszú életû, ütésálló 
könnyen kezelhetô
hozzátartozó alu-profil rendszer 
jó optikai és szigetelô tulajdonságokkal

Anyag: 

Égési osztály: 

Hôellenállás:

Jégvédelem: 

Kezelhetôség: 

Fényáteresztés: 

Ütésellenállás: 

UV- ellenállás: 

Tartósság: 

Optika: 

Felhasználási ötletek: 

Garancia: 

Végeredmény: 

guttagliss easy-click plus

polikarbonát

DIN 4102 B1

–40˚C – +115 ˚C

nagyon jó

nagyon jó

magas

nagyon magas

jó

jó

fényes, fénylô

tetôfedések 
falborítások 
pergolák, carportok 
télikertek
teraszok, bejáratok

10 év*

jól kezelhetô 
igencsak ütésálló 
hosszú életû 
dupla szigetelésû tetôfedéshez
kedvezô árban 
kitûnô tulajdonságokkal

guttagliss panel

erôs PVC

DIN 4102 B1

–30 ˚C – +60 ˚C

jó

jó

korlátozott

magas

korlátozott

korlátozott

matt, fénylô

falborítások 
szélvédelem 
bevilágító sávok 
tetôre nem alkalmas

6 hónap (BGB)

kedvezô árfekvésû 
jól kezelhetô anyag 
mérséklôdô optikával 
tetôfedéshez nem ajánlott

 *  Részletes garanciális feltételek a termékprospektusban találhatók.

 
guttaglis dual légkamrás lemez

akril
elastomer-adalékkal

DIN 4102 B2 

max. +70 ˚C

jó

jó

nagyon magas - 86%

magas

nagyon jó

nagyon jó

fényes, igen csillogó

tetôfedések 
falborítások 
pergolák, carportok 
balkonok 
teraszok, bejáratok

20 év*

stabil lemez
kimagaslóan tartós
igényes, hosszú életû építményekhez
hozzátartozó alu-profil programmal

 Termékprogram

• A guttagliss légkamrás lemezek és panelek mellett sok más 
terméket is talál programunkban, építészet, kert ill. hobbi 
témában.

• A guttagliss és guttacryl profillemezek poliészterbôl, 
polikarbonátból, PVC-bôl, akrilból különbözô hullámosztásban, 
teljes tartozékprogrammal.

• Síklemezek polisztirolból és akrilból sima ill. strukturált 
formában, különbözô felhasználásra külsô és belsô térben.

• A guttagliss panel és easy - click légkamrás panelek  
PVC-bôl oldalfalakhoz vagy polikarbonátból nútféder kötéssel 
tetôfedéshez.

• A guttanit, guttanit naturcolor, guttapral bitumenes 
hullámlemezek tetôre és falra különbözô színekben  
és formákban.

• bitumenes zsindely különbözô formákban és színekben

• alátétlemezek és OSB lemezek

• guttagarden ponyvák és gyeprácsok

• guttabeta felületszivárgók, különbözô fóliák

• guttafol tetôfóliák

• guttavent mediterrán Kolostorfedési rendszer

 Általános tudnivalók

• Prospektusunkkal egy rövid, de teljes áttekintést szeretnénk 
nyújtani arról, hogy az Ön céljának melyik a legjobban ajánlott 
anyag. További információkat és beépítési útmutatókat 
termékprospektusunkban talál, amelyet az eladótól vagy 
közvetlenül a Gutta Hungária Kft.-tôl kérhet.

• Mindent ami a beépítéshez, rögzítéshez szükséges megtalálja 
széles körû tartozékprogramunkban az Ön kereskedôjénél.

Figyelem!

•  A felhasználásig az anyagokat  
nem szabad tûzô napfénynek kitenni!  
Az összerakott lemezekben  
a hôség károkat okozhat!  
Kartonnal vagy fehér fóliával  
kell letakarni!

• A helyi építési elôírásokat be kell tartani. A tetôtér szellôzését 
elôírás szerint biztosítani kell DIN 4108. Kérjük tartsa be az 
összeszerelési utasításokat!

• A guttagliss légkamrás- és profillemezekre csak súlyelosztó 
lemezzel lehet rálépni! DIN 274

• Ajánlásaink figyelembentartásával a termékeket a beépítési 
helyen saját felelôsségére vizsgálja meg! Kétséges esetekben 
kérjen szakértôi véleményt!

• A megengedett eltérésen belüli szín- és méretváltozások 
fenntartva! Minden adat és rajz a gyártó közlése szerint.

Technikai változások fenntartva.
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Biztosan ez a kérdés merül fel Önben, ha légkamrás leme-
zeket vagy paneleket keres, de nem tudja, hogy céljának 
melyik felel meg leginkább a különbözô anyagok közül.
Áttekintônk segítséget nyújt Önnek a ránézésre hasonló, 
de árban és minôségben különbözô mûanyagok kiválasz-
tásához.
 
• PVC
A legrégibb mûanyagok egyike a kemény tapintású PVC.  
A kedvezô árú átlátszó PVC panelek könnyen beépíthetôek. 
A nútféderes kötés nem vízzáró, ezért a panelek tetôfedé-
séhez nem használhatók. Az UV sugárzás az évekig tartó 
használatnál csökkenti a pvc panelek tartósságát. A gutta-
gliss pvc panelek nehezen éghetôek, DIN 4102 B1.

• Polikarbonát (PC)
 A polikarbonát egy nagyon tartós, különösen ütésálló 
mûanyag melyet pl. az ütés- és golyóbiztos „üvegezések-
hez” is használnak. A guttagliss easy-click plus panelek 
és a guttagliss dual légkamrás lemezek relatív csekély 
vastagságuk ellenére roppant törés- és jégbiztosak, köny- 
nyen beépíthetôk.
A guttagliss easy-click plus lemezekre 10 év garanciát 
adunk. A panelek és lemezek nehezen éghetôek, DIN 4102 
B1. Kivéve a 16 mm-es polikarbonat dual légkamrás lemez, 
DIN 4102 B2-es.

• Akril (PMMA)
Az akril a legátlátszóbb, csillogóbb és emellett a legtartó-
sabb és legkeményebb mûanyag. Egy speciális Elastomer-
adalék hozzáadásával sikerült a guttacryl sz légkamrás 
lemezeket ütésállóvá fejleszteni, ezáltal jó az anyag törés-, 
és jégverésellenálló képessége. A guttacryl sz légkamrás 
lemezekre 10 év garanciát adunk, a normál éghetô DIN 
4102 B2 osztályba sorolhatók.

 guttagliss panel

PVC panelek

Az anyag tulajdonságai:

• erôs, robosztus
• kedvezô ár
• B1 égési osztály
• jó hôszigetelô
• jó hangszigetelô
• könnyen beépíthetô

Felhasználási területek:

• szélvédelem
• ablakbetétek
• falépítésre carportokhoz,  

pergolákhoz
• tetôfedéshez nem ajánlott
• világító folyósok
• kisebb „melegházak”
• …az Ön ötlete

Technikai adatok

Vastagság mm-ben: 16

Hossz mm-ben: 2000, 2500, 3000

Szélesség mm-ben: 200

Színek: átlátszó, bronz

Súly kg/m2: 2,9

Légkamraszéleség mm-ben: 28

K-érték W/m2/C: 2,8

Fényáteresztés: kb. 75% átlátszó, 60% bronz

Hôellenállás: -30 C- +60 C

Égési osztály: DIN 4102 B1 (nehezen éghetô)

 guttagliss dual

Polikarbonát légkamrás 
lemezek
Az anyag tulajdonságai:

• kétoldalon UV védett
• ütésálló, törésálló
• ellenáll az idôjárásnak, jégnek
• hosszú életû
• jó hôszigetelô
• csekély súly

Felhasználási területek:

• tetôfedés
• falvédelem, falburkolás
• télikertek
• carportok, pergolák
• terasz fedése
• bejáratok, szélvédelem
• kerti „melegházak”
• … az Ön ötlete

 guttagliss easy - click plus

Polikarbonát panelek

Az anyag tulajdonságai:

• törés- és ütésálló
• ellenáll az idôjárásnak
• jó hôszigetelô
• könnyen beépíthetô
• csekély súly
• B1 égési osztály  

(nehezen éghetô)

Felhasználási területek:

• tetôfedések
• falburkolás, falvédelem
• pergolák
• carportok
• világító folyosók
• kerti „melegházak”
• …az Ön ötlete

Technikai adatok

Vastagság mm-ben: 16

Hossz mm-ben: 2000-6000

Szélesség (beépítve) mm-
ben:

200

Színek: átlátszó, bronz

Súly kg/m2: 2,5

K-érték W/m2/C: 2,7

Fényáteresztés: kb. 80% átl., bronz 45% 

Égési osztály: DIN 4102 B1 (nehezen éghetô)

Tetôfedéshez 

is ajánlott!

 guttacryl sz

Légkamrás lemezek
akrilból
Az anyag tulajdonságai:

• brilliáns optikai tulajdonságok
• pórusmentes fényes felület
• nagyon jó hôszigetelô
• ütésálló
• ellenáll az idôjárásnak  

és hosszú életû

Felhasználási területek:

• tetôfedés
• falburkolás
• télikertek
• pergolák
• carportok
• terasz, bejáratok,  

beállók lefedése
• …az Ön ötlete

Technikai adatok

Hossz mm-ben: 2000-6000

Szélesség mm-ben: 980, 1200

Súly kg/m2-ben: ca 4,2

Vastagság: 16 mm

Színek: átlátszó, bronz

K-érték W/m2/C: 2,8

Fényáteresztés: kb. 86% átlátszó

Légkamraszéleség mm-ben: 31

Használati hômérséklet max.: +70 C

Égési osztály: DIN 4102 B2 (normál éghetô)

 Beépítési tartozékok

A lékamrás lemezekhez négyféle rögzítési rendszer kapható. Két 
kedvezôbb árfekvésû és egyszerûbb beépíthetôségû mûanyag 
profil rendszer durotop, és PC néven, tehetne két különbözô alu-
profilrendszer. Az alu-profilrendszerek közül a kedvezôbb változat 
az Alu-Distanzrofil nyitott tetôkhöz alkalmazható, ellenben az Alu-
Thermoprofil mindenütt használható, ahol jó hôszigetelésre van 
szükségünk, pl. télikertek, medencefedések. Egyik profilszerkezet 
sem öntartó, ezért minden esetben tetô- ill. tartószerkezet szüksé-
ges. A légkamrás lemezek min. 7%-os tetôlejtéstôl alkalmazhatók.

 1. Guttagliss durotop profilok (10 mm és 16 mm vastag)        

               durotop középprofil                 durotop szélprofil

 2. Guttagliss PC profilok (6 mm, 10 mm és 16 mm vastag)        

                    PC középprofil                           PC szélprofil

 Légkamrás lemezek tartozékai:  
A végelzáró szél a durotop szélprofil illesztéseinek lezárására 
(1ábra) és végelzáró közép a durotop középprofil végeinek lezárá-
sára (2 ábra), speciális szilikon (310ml/tubus) az illesztések mentén 
a vízzárás biztosítására hô, fagy és UV álló (3 ábra), páraáteresztô 
öntapadós éllezáró szalag (38mm x 15mm) a légkamrás lemez 
kamráinak lezárására, szellôzést biztosítja de a port nem engedi 
be a cellák k özé (4 ábra), öntapadós hôvisszaverô ezüst ragasz-
tószalag (50mm x 50m) a tetôlécek felsô részére kell ragasztani  
(5 ábra), rögzítô csavarok fémhez (6 ábra) és fához (7 ábra).

1 2 3

4 5 6 7

Technikai adatok

Anyagtulajdonságok: 4 mm 6 mm 10 mm 16 mm 25 mm

Légkamrák száma: 1 1 1 2 K-cella

Hossz mm-ben: 2000 2000-
6000

2000-
6000

2000-
6000

6000

Szélesség mm-ben: 1050 1050/ 
2100

1050/ 
2100

1050/ 
2100

1200

Színek: átlát- 
szó

átlát- 
szó

átl., 
bronz, 
opál

átlát- 
szó, 

bronz

átlát- 
szó

Súly kg/n2 kb.: 1 1,3 1,7 2,7 3,4

K-érték W/n2 C: 3,86 3,56 2,68 2,27 1,51

Fényáteresztôképesség 
sima, % ca. DIN 5036:

átlát- 
szó 83

átlát- 
szó 82

átl. 73
opál 61

bronz 42

átl. 74 
bronz 32

átlát- 
szó  57

Égési osztály DIN 4102: B1 B1 B2 B2 B2

Hideghajlító sugár mm/min.: 600 900 1500 2800 4400

Hôellenállás: -40 ˚C foktól +115 ˚C fokig

Egyéb vastagság, szín és táblaméret felôl érdeklôdjön a Gutta Hungária Kft. elérhetôségein.


