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A hullámpalával fedett tetőszerkezet tervezése során többek között az alábbi műszaki előírásokat kell fi gyelembe venni. 
 

• Műszaki szabványok

• A hullámpala felületén történő járás lehetőségei

 MSZ-EN 1990  A tartószerkezetek tervezésének alapjai

MSZ-EN 1991-1-1   A tartószerkezeteket érő hatások I-I rész: 
Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az 
épületek hasznos terhei

MSZ-EN 1991-1-2  A tartószerkezeteket érintő hatások I-2 
rész: Általános hatások. Tűznek kitett tar-
tószerkezeteket érő hatások

 MSZ-EN 1991-1-3  A tartószerkezeteket érő hatások - 1-3 rész: 
Általános hatások – Hóteher

MSZ-EN 1991-1-4  A tartószerkezeteket érő hatások - 1-4 rész:
Általános hatások. Szélhatás.

MSZ-EN 1995   Faszerkezetek tervezése

MSZ-EN 13501  Építőanyagok tűzvédelmi osztályba és 
alosztályokba sorolása

Amennyiben a (PP) polipropilén szalagerősítéssel ellátott 
AGROPALA (P6) hullámpalákat a gyártó beépítési utasí-
tásának megfelelően szerelték fel, akkor azok az „átesés 
elleni védelem” kategóriába sorolhatók.  Az átesés elleni 
védelem azt jelenti, hogy azon személyek, akik a hullám-
pala felületén, a közlekedési területen megbotlanak és el-
esnek, nem zuhannak le a hullámpala beszakadása követ-

keztében. Éppen ezért nem előírás a tetőfelület alatt el-
helyezett, járulékos biztosítás, mint védőháló vagy áll-
ványzat alkalmazása. Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy a hullámpala felület munkaterületként használha-
tó, így közlekedési utak kialakításához továbbra is elen-
gedhetetlen palló, gyaloghíd vagy ezekhez hasonló szer-
kezet kiépítése.
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• Az anyag tulajdonságai

Színtartóság – a pala felülete spe-
ciális festékkel bevont, ami járulékos 
védelmet nyújt a palának és meg-
hosszabbítja élettartamát.

Megfelel a legújabb biztonsági 
követelményeknek – a polipro-
pilén szalaggal ellátott AGROPALA 
(P6) hullámpalák átesés elleni véde-
lemmel rendelkeznek. 

Széles színválaszték

Magas színvonalú minőség elfo-
gad ható ár – alacsony beruházási 
költség.

Magas szintű tűrőképesség és 
tar tósság –25 év a garancia.

Gyors és könnyű szerelés – gyor-
san beépíthető, a gyárban a palát sze-
relésre előkészítik, pl: a sarkait leke-
rekítik, a furatokat előre elkészítik.

Alacsony hajlásszögű tetőknél is 
alkalmazható – a tetősík minimális 
hajlásszöge 7o.

Napenergia felhasználás, termé-
szetes megvilágítás – átlátszó hul-
lámpalák beépítésével bevilágítók kia-
lakítása lehetséges.

Alacsony önsúly – a hullámpala 
alkalmazás nem igényel nagy beru-
házást a tetőszerkezet kialakítása 
során, megkönnyíti és gyorsítja a sze-
relést.

Nem éghető  –  a 13501-1. sz . 
MSZ – EN szabvány szerinti A1 építő -
anya gok közé van sorolva.

Nincsenek vegyi összetevői  – 
az azbeszt palák környezetbarát kivál-
tói, vegyileg semleges.

Kórokozókkal szembeni ellen-
álló képesség (penész, gombáso-
dás) – biztosítja a megfelelő feltéte-
leket az állattenyésztéshez (gazdasági 
épületek mikroklímáját).

Hangszigetelő képesség – a kül-
ső zajt mérséklő effektust hoz létre, 
mint a zuhogó esőé , jégverésé 
(különösen fontos állattenyésztésnél).

Ellenáll az atmoszférikus ha-
tásoknak: fagyálló, UV sugárzásálló.

Korrózió állóság, illetve agresz-
szív vegyi anyagokkal szembeni 
ellenállósága – olyan épületekben, 
ahol különleges hatásoknak kell ellen -
állnia, mint pl. állattenyésztésnél a 
klór, ammónia, só, kálium.

Alacsony kondenzáció, páratar-
talom szabályzás – önműködő 
páradiffúzió, ennek köszönhetően 
nem követelmény a költséges szellőz-
tetőrendszer – a nedvesség vízpára 
formában felszívódik és a szerkezet a 
kültérbe vezeti – nem képződik kon-
denzvíz.

Hőcsillapító képesség – csillapítja a 
helyiségek felmelegedését.

Alacsony a hőtágulása, a beépí-
tését követően elhanyagolható a 
hőmozgása.

Egészséges környezetet bizto-
sít – ártalmatlan az épületben tartóz-
kodók égészségére.

Széleskörű alkalmazhatóság – ki -
tűnően alkalmazható új épületeknél 
és felújításoknál egyaránt.
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Tűzállóság A1 MSZ-EN 13501-1

Vízfelvétel < 30% MSZ-EN 494

Nedvességtartalom < 19% MSZ-EN 494

Porózus anyagok sűrűsége ≥ 1,40 g/cm3 MSZ-EN 494

Fagyállóság > 0,7 100 ciklusonként MSZ-EN 494

Hosszanti rugalmasság 9000 – 15000 N/mm2

Méret tolerancia
Hosszúság: ± 10 mm
Szélesség: + 10 mm / - 5 mm
Vastagság: ± 0,6 mm

MSZ-EN 494

Megengedhető terhelés
4250 N/m (GOTIKA  P5) 
4250 N/m (AGROPALA P6)
2500 N/m (EKOPALA P8)

MSZ-EN 494

Ellenálló-képességi osztály
C (GOTIKA  P5)
C1X (AGROPALA P6)
B1Y (EKOPALA P8)

MSZ-EN 494

Hullámpala
megnevezése

GOTIKA (P5)
920 x 585 mm

AGROPALA (P6)
1097 x 1250 mm

AGROPALA (P6)
1097 x 2500 mm

EKOPALA (P8) 
1130 x 1250 mm

EKOPALA (P8) 
1130 x 2500 mm

Pala 2,5 db 0,85 db 0,4 db 0,85 db 0,4 db

Csavarok 5,0 db 3,4 db 1,6 db 3,4 db 1,6 db

Lécigény 2,2 m 1,8 m 0,84 m 1,8 m 0,84 m

Hullámpala
megnevezése

GOTIKA (P5)
920 x 585 mm

AGROPALA (P6)
1097 x 1250 mm

AGROPALA (P6)
1097 x 2500 mm

EKOPALA (P8) 
1130 x 1250 mm

EKOPALA (P8) 
1130 x 2500 mm

Hullámok száma 5 6 6 8 8

Szélesség  920 mm  1097 mm  1097 mm  1130 mm  1130 mm

Hosszúság  585 mm  1250 mm  2500 mm  1250 mm  2500 mm

Vastagság  6,0 mm  6,0 mm  6,0 mm  6,0 mm  6,0 mm

Súly  6,7±0,5 kg  20±0,5 kg  41±0,5 kg  17±0,5 kg  35±0,5 kg

Oldalirányú átfedés  47 mm  47 mm  47 mm  80 mm  80 mm

Hosszanti irányú átfedés  125 mm  125 mm  125 mm  125 mm  125 mm

Használati szélesség  873 mm  1050 mm  1050 mm  1050 mm  1050 mm

Használati hossz  460 mm  1125 mm  2375 mm  1125 mm  2375 mm

Használati felület 0,40 m2/db  1,18 m2/db  2,49 m2/db  1,18 m2/db  2,49 m2/db

Tényleges méret 0,54 m2/db 1,37 m2/db 2,74 m2/db 1,41 m2/db 2,83 m2/db

Min. hajlásszög*  7º   7º   7º   7º   7º

Hullámpalánkénti tetőlécek száma  2 3 3 3 3

Tetőlécek távolsága  460 mm  562 mm  1187 mm  562 mm  1187 mm

* Amennyiben a tető hajlásszöge 15°-nál kisebb, a palák hosszanti átfedésénél az átfedés biztonsága érdekében tömítőt kell használni.

• Műszaki adatok

• Műszaki adatok

• Átlagos anyagfelhasználás 1 m2 tető befedésére
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A pala kis mérete, valamint mély hullámai adta forma azt a 
benyomást keltik, mintha a tető a hagyományos „S” – for-
májú betoncserepekkel lenne fedve. A hullámpalák ösz-
szekapcsolódása, valamint a palák gazdag színvilága olyan 
krea tív képet hoz létre, amelynek eredményeképpen a 
tető attraktív kialakításával találkozunk.

A Gotika hullámpala az ideális megoldás a nagy hajlásszö-
gű lejtős tetőfelületek esetén. Környezetbarát anyagának 
köszönhetően tőlünk nyugatabbra egyaránt népszerű a 
lakó épületeknél, nyaralóknál, faházaknál, valamint gazda-
sági épületeknél, de ipari létesítményeknél is, ahol a pala 
alapanyaga, a szálcement előnyös tulajdánságai mellett fon-
tos az esztétika is.

Különösen kedvelt tetőfedő anyag olyan létesítmények 
esetében, mint:

Gotika (P5) hullámpala

Gyönyörű forma, természetes megjelenéssel

grafi t meggyszínűzöldnatúr szürke vörösbarna

Méret 920 x 585 mm

Db/raklap 300

Súly/db 6,7±0,5 kg

Súly/raklap 2050 kg

Táblasúly 12,50 kg/m2

Hullámok hossza 177 mm

Hullámok magassága 51 mm

Hasznos szélesség 873 mm

Hasznos hossz 460 mm

Vastagság 6 mm

Tartószerkezet fa, acél, vasbeton

Előkészítése szerelésre levágott sarkok, 
előfúrt furatok 

• Műszaki adatok

• Színskála

• családi házak
• társasházak
• faházépítészet

• nyaralók 
• középületek
• fi lagóriák

A bemutatott színminták a nyomdai anyagban eltérhetnek a valódi színektől, ezért tájékoztató jellegűek. Mivel előfordulhatnak az egyes gyártások közötti apró színeltérések, 
javasoljuk, hogy a teljes tetőfelület fedésére elegendő mennyiség megrendelésére egyszerre kerüljön sor.

920

920

49

49

17 47

871
177

57 6

177165

148

873

88,559,5 177

177

177

177

177

177

64

64

30
95

46
0

46
0 58

5
12

5

12
5

871

Te
rm

ék
ek

További rendelhető méretek: 920 x 875 mm
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Magas hullámok, gazdag színvilág és optimális méretű  palák – 
ez jellemzi e minőségi és esztétikus tetőkialakítást lehetővé 
tevő anyagot.

A nagyformátumú pala levágott sarkai megkönnyítik a 
problé mamentes, precíz, ugyanakkor gazdaságos szerelést. 
A járulékosan a palába illesztett polipropilén szalagoknak 
köszönhetően a termék megfelel a legújabb biztonsági köve-
telményeknek.

A fenti előnyökön túl a természetes, szálcement alapanyagú 
palatető megfelelő mikroklímát teremt a mezőgazdasági ter-
mékek tárolására, illetve az állattenyésztés számára.
Az AGROPALA (6) hullámpala a mezőgazdasági épületek 
egyik legelőnyösebb tetőfedő anyaga, olyan esetekben, mint: 

• istállók • akólak
• baromfi ólak • gabonatárolók
• marhaistállók • gazdasági épületek

Méret 1097 x 1250 mm 1097 x 2500 mm

Db/raklap 100 50

Súly/db 20±0,5 kg 41±0,5 kg

Súly/raklap 2040 kg 2090 kg

Táblasúly 15 kg/m2

Hullámok hossza 177 mm

Hullámok magassága 51 mm

Hasznos szélesség 1050 mm

Hasznos hossz 1125 mm 2375 mm

Vastagság 6 mm

Tartószerkezet fa, acél, vasbeton

Előkészítése  szerelésre levágott sarkok

• Színskála

AGROPALA (6) hullámpala

Biztonságos szerelés és kivételes esztétika

• Műszaki adatok

A bemutatott színminták a nyomdai anyagban eltérhetnek a valódi színektől, ezért tájékoztató jellegűek. Mivel előfordulhatnak az egyes gyártások közötti apró színeltérések, 
javasoljuk, hogy a teljes tetőfelület fedésére elegendő mennyiség megrendelésére egyszerre kerüljön sor.

1097

11
25

 (
23

75
)

12
5

12
50

 (
25

00
)

1048 49

49

17 47 57 6

1048
177

177165

148
1050

88,559,5 177

177

177

177
1097

177

177

177

177

64

64

Te
rm

ék
ek

grafi t meggyszínűzöldnatúrszürke vörösbarna

További rendelhető méretek: 1097 x 1220 mm, 1097 x 1530 mm, 
1097 x 1830 mm, 1097 x 2130 mm, 1097 x 2440  mm
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A tájba simuló, a környezetébe illeszkedő, ám újszerűen 
felvonultatott formának köszönhetően az ECOPALA (P8) 

– hullámpala tökéletesen megfelel tetők felújítására, a régi, 
azbeszt palák cseréjére.

A régi hullámpalákkal ellentétben nem tartalmaz a környe-
zetet károsító azbesztet, kizárólag környezetkímélő nyers -
anyagokból készül.

Mindezeken kívül nagy formátumának, illetve a szálcement 
különleges tulajdonságainak köszönhetően, úgy mint éghe-
tetlenség, teherbíró képesség, korrózió állóság és több 
vegyi anyaggal szembeni ellenálló képesség, ezek a palák 
kiválóan alkalmasak ipari létesítmények, raktárépületek 
tetőfedésére, épületek homlokzatainak borítására.

Az ECOPALA (P8) különösen nagy népszerűségnek 
örvend olyan épületek tető- és homlokzat-felújításainál, 
azbeszt palák cseréinél, mint:

• csarnokok
• raktárak
• védőtetők

• előtetők
• garázsok

Méret 1130 x 1250 mm 1130 x 2500 mm

Db/raklap 100 60

Súly/db 17±0,5 kg 35±0,5 kg

Súly/raklap 1740 kg 2140 kg

Táblasúly 12,50 kg/m2

Hullámok hossza 150 mm

Hullámok magassága 40 mm

Hasznos szélesség 1050 mm

Hasznos hossz 1125 mm 2375 mm

Vastagság 6 mm

Tartószerkezet fa, acél, vasbeton
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• Színskála

ECOPALA (P8) hullámpala

Gazdaságosság, ökológia, 
hagyományos formában

• Műszaki adatok

A bemutatott színminták a nyomdai anyagban eltérhetnek a valódi színektől, ezért tájékoztató jellegűek. Mivel előfordulhatnak az egyes gyártások közötti apró színeltérések, 
javasoljuk, hogy a teljes tetőfelület fedésére elegendő mennyiség megrendelésére egyszerre kerüljön sor.
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grafi t meggyszínűzöldnatúrszürke vörösbarna

További rendelhető méretek: 1130 x 1150 mm, 1130 x 1750 mm
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 csuklós gerinc elem

 bevilágító  taréjkúp

 taréjkúp kezdő

 szellőző elem

 szellőzőcső kivezető

 oromlezáró

 séd gerinc elem

 falcsatlakozó átvezető elem
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A Gotika (P5) hullámpala tartozékai Méretek Anyag

GOTIKA (P5) hullámpala 920 x 585 mm szálcement

Csuklós gerinc elem (alsó + felső) 350 x 920 mm szálcement

Séd gerinc elem 300 x 180 x 920 mm szálcement

Félnyeregtető záró kúptakaró (jobbos/balos) 300 x 180 mm szálcement

Taréjkúp 246 x 625 mm szálcement

Taréjkúp kezdő 246 x 625 mm szálcement

„S” típusú orom lezáró (jobbos/balos) 150 x 212 x 1625 mm szálcement

"S"  pusú oromzáró csuklós gerinc elemhez 
(jobbos/balos)

150 x 212 mm szálcement

Falcsatlakozó átvezető elem 140 x 275 x 920 mm szálcement

Falcsatlakozó oromzáró elem 140 x 275 mm Szálcement

Rögzítő csavar fához 6,5 x 130 mm horganyzott acél

Rögzítő csavar fémhez 6,3 x 110 mm horganyzott acél

Színes rögzítő csavar fához 6,4 x 120 mm acél

 Színes rögzítő csavar fémhez 5,5 x 110 mm

Szellőző elem burkolat 
(2 db rögzítő csavarral  5x60 mm, 
valamint tömítő zsinórral)

125 x 300 mm műanyag

Szellőzőcső kivezető ø 125 mm szálcement

Tömítő csík ø 8 mm



14

Ta
rt

o
zé

kp
ro

gr
am AGROPALA (P6) hullámpala tartozékai Méretek Anyaga

AGROPALA (P6) hullámpala

1097 x 1250 mm szálcement

1097 × 2500  mm szálcement

Bevilágító lemez 1097 x 2500 mm üvegszövet 
poliészter gyanta

Csuklós gerinc elem (alsó + felső) 350 x 1097 mm szálcement

Taréjkúp 246 x 625 mm szálcement

Taréjkúp kezdő 246 x 625 mm szálcement

Orom lezáró 300 x 300 x 2500 mm szálcement

Orom lezáró csuklós gerinchez 300 x 300 mm szálcement

Rögzítő csavar fához 6,5 x 130 mm horganyzott acél

Rögzítő csavar fémhez 6,3 x 110 mm horganyzott acél

Színes rögzítő csavar fához 6,4 x 120 mm Acél

Színes rögzítő csavar fémhez 5,5 x 110 mm Acél

Szellőző elem takaró burkolat 
(2 db rögzítő csavarral  5x60 mm, 
valamint tömítő zsinórral)

125 x 300 mm műanyag

Szellőzőcső kivezető ø 125 mm szálcement

Tömítő csík ø 8 mm butil-kaucsuk,
poli - isobutilén
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Az ECOPALA (P8) hullámpala tartozékai Méretek Anyaga

ECOPALA (P8) hullámpala

1130 x 1250 mm szálcement

1130 x 2500 mm szálcement

Bevilágító lemez 1130 x 2500 mm üvegszövet
poliészter gyanta

Csuklós gerinc elem egyenes (felső+alsó) 350 x 1170 mm szálcement

Taréjkúp 246 x 625 mm szálcement

Taréjkúp kezdő 246 x 625 mm szálcement

Orom lezáró 280 x 280 x 1195 mm szálcement

Rögzítő csavar fához 6,5 x 130 mm horganyzott acél

Rögzítő csavar fémhez 6,3 x 110 mm horganyzott acél

Színes rögzítő csavar fához 6,4 x 120 mm acél

Színes rögzítő csavar fémhez 5,5 x 110 mm acél

Tömítő csík ø 8 mm

A katalógusban szereplő, valamennyi információ, adat és ábra az aktuális műszaki állapotot tükrözi, amelyeket legfrissebb műszaki ismereteinkre és 
tapasztalatainkra alapoztunk. A leírt alkalmazási módszerek csupán példák, ezért építészeti szempontból minden esetben ellenőrizni kell az adato-
kat, s meg kell vizsgálni, hogy az adott esetben a választott anyag alkalmaz ható-e. Ezen elvek fi gyelmen kívül hagyása esetén a Creaton Hungary Kft. 
nem vonható felelősségre. Ez egyaránt vonatkozik a nyomdai hibákból eredő, illetve a későbbi, a műszaki mutatókban bekövetkezett változásokra 
is. A katalógusban található referenciaépületek az Európai Unió területén találhatóak. A publikált képek az Etex Group archívumából származnak.
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