
 

 

SUPERQUILT 19 BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 
 

 

 

Tetőn, szarufák alatt: 
 

 

 
 
A SuperQuilt többrétegű hőszigetelő fóliát a tetőszekezet 

belső oldalán a szarufákra merőlegesen kell beépíteni (a 
fogadószerkezettől függően ettől eltérő – akár függőleges 

beépítés is lehetséges) úgy, hogy a SuperQuilt fóliaréteg 

és a kapcsolódó szerkezetek között 25 mm légrést 

biztosítsunk a tökéletes reflexiós hatás eléréséhez. Azaz, 

ha pl. a meglévő hőszigetelés teljesen kitölti a szarufák 

közötti rést, akkor a SuperQuilt fóliát egy lécvázzal el kell 

emelni a szarufák belső síkjától. 

A tekercseket kifeszítve tűzőkapoccsal 30 cm-enként 

rögzítjük a fa szerkezethez. A fóliát szikével vagy ollóval 

lehet szabni. A toldásokat min. 50 mm átlapolással 
folytonosan le kell ragasztani erős alumínium ragasztó 

szalaggal (pl: YBS fólia ragasztó szalag). A SuperQuilt 

fóliát minden kapcsolódó szerkezethez (pl: kémény, 

tetőablak, szelemenek, stb…) is erős alumínium ragasztó 

szalaggal folytonosan hozzá kell rögzíteni.  

A hőszigetelő szerkezet kialakításánál a jobb hatásfok 

érdekében a SuperQuilt alatti és feletti lécváz ill. fa 

szerkezet egymásra merőleges legyen elhelyezve, így a 

SuperQuilt fólia csak a pontokban lesz összenyomva 
(azonos fektetési irány esetén vonalban van 

összenyomódva a fólia). 

A szerkezet kialakításánál a SuperQuilt fólia 

párazáró/párafékező tulajdonságát vegyük figyelembe.  

 

Tetőn, szarufák felett: 
 

 
 
A SuperQuilt többrétegű hőszigetelő fóliát a tetőszekezet 

külső oldalán a szarufákra merőlegesen kell fektetni úgy, 

hogy a SuperQuilt fóliaréteg és a kapcsolódó szerkezetek 

között 25 mm légrést biztosítsunk a tökéletes reflexiós 

hatás eléréséhez. Azaz, ha pl. a meglévő hőszigetelés 

teljesen kitölti a szarufák közötti rést, akkor a SuperQuilt 

fóliát egy lécvázzal el kell emelni a szarufák külső síkjától. 

A fólia fektetése és toldása, ill. a lécváz kialakítása a 
Tetőn, szarufák alatt fejezetben megismert módon 

történjen meg. 

A SuperQuilt fólia külső oldali alkalmazásánál a szerkezet 

belső oldalán párazáró réteget kell kialakítani.  

 

Fa- vagy fémvázas 

falszerkezetnél belső oldalon: 
 

 
 
A SuperQuilt többrétegű hőszigetelő fóliát a falszekezet 

belső oldalán a favázra merőlegesen kell beépíteni úgy, 

hogy a SuperQuilt fóliaréteg és a kapcsolódó szerkezetek 

között 25 mm légrést biztosítsunk a tökéletes reflexiós 

hatás eléréséhez. Azaz, ha pl. a meglévő hőszigetelés 

teljesen kitölti a falváz közötti rést, akkor a SuperQuilt 

fóliát egy lécvázzal el kell emelni a fal belső síkjától. 

A fólia fektetése és toldása, ill. a lécváz kialakítása a 

Tetőn, szarufák alatt fejezetben megismert módon 
történjen meg. 

A szerkezet kialakításánál a SuperQuilt fólia 

párazáró/párafékező tulajdonságát vegyük figyelembe.  

 

Téglafalnál belső oldalon: 

 

 
 
A SuperQuilt többrétegű hőszigetelő fóliát a falszekezet 

belső oldalán a favázra merőlegesen kell beépíteni úgy, 

hogy a SuperQuilt fóliaréteg és a kapcsolódó szerkezetek 

között 25 mm légrést biztosítsunk a tökéletes reflexiós 

hatás eléréséhez. 

A fólia fektetése és toldása, ill. a lécváz kialakítása a 

Tetőn, szarufák alatt fejezetben megismert módon 

történjen meg. 

A szerkezet kialakításánál a SuperQuilt fólia 
párazáró/párafékező tulajdonságát vegyük figyelembe.  

 

Műszaki adatok: 
 
Anyag: reflexiós alumínium fólia, expandált polietilén és 

poliészter vatta 19 rétegben a szélein varrva 

Vastagság: kb. 40 mm kiterítve 

Tömeg: 800 g/m2 
Kiszerelés: 1,5 x 10 m és 1,5 x 5 m 

Csomagolás: átlátszó polietilén fólia zsákban 

ÉME engedély száma: A-729/2012 

 

 


