


Teljes hosszúság:1280 mm 
Hasznos hosszúság: 1220 mm
Hasznos szélesség: 368 mm 
Cserép/m2: 2.23
Minimum tetőhajlás: 10° (18%)

Teljes hosszúság: 1330 mm 
Hasznos hosszúság: 1270 mm
Hasznos szélesség: 371 mm 
Cserép/m2: 2.13
Minimum tetőhajlás: 10° (18%)

Teljes hosszúság: 1305 mm 
Hasznos hosszúság: 1240 mm
Hasznos szélesség: 367 mm 
Cserép/m2:  2.18
Minimum tetőhajlás: 10° (18%)



Amennyiben kültéren kerülnek
tárolásra, akkor a tetőelemeket és 
kiegészítőket tartsuk esővédett 
helyen, vízálló borítással ellátva, 
hogy szárazon maradjanak, és 
így megelőzzük az alapanyag 
károsodását

Amennyiben a tető síkja felett nem 
szabványos elemeket épít
be, nyomatékosan felhívjuk szíves 
figyelmét, hogy korróziót
okozó anyagból (pl. réz, 
rozsdamentes acél, stb.) készült 
elemeket NE alkalmazzon.

Ha a tetőn közlekedik, a tetőcserepek 
behorpadásának elkerülése 
érdekében helyezze lábfejére 
testsúlyát, és mindig a profilárkokba, 
illetve lehetőség szerint a cserép-
lécekre lépjen.

Ha a cserepeket fémvágó fűrésszel 
vágja el (amelyet a RoofTG 
jóváhagyott), speciális (fogazott) 
fém vágókorongot kell használni. A 
vágást úgy kell végrehajtani, hogy 
a kőzúzalékkal bevont felület lefelé 
nézzen, hogy csökkentse a kőzúzalék 
bevonathoz tapadó fémforgács 
mennyiségét. Ennek elmulasztása 
rozsdás foltokat eredményez a 
cserép felületén.

A kőzúzalékos felület épségének 
megőrzése érdekében ne közlekedjen 
a tetőn, amikor a tetőcserepek 
nedvesek.

Javasolt ellenléc mérete 50x80mm, 
tetőléc mérete 40x50mm (szarufák 
közötti távolság kisebb mint 900mm).

Erősen ajánlott, hogy a helyi építési 
szabványokat és előírásokat mindig 
kövessék és maradéktalanul tartsák 
be.

A tetőcserepek mozgatásakor kellő 
óvatossággal járjon el, hogy a
felületek sérülését elkerülje. Az 
anyagmozgatás közben keletkezett 
kisebb sérülések kijavítására 
használja a javítókészletet.

Profil Léctávolság (D)

Bond Tile 371 mm

Mistral Tile 367 mm

Roman Tile 368 mm
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