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Kedves Olvasó!
Ugye nem lenne kellemes burkolatok nélküli épü-

letekben, lakásokban élni napjainkat? A burkolat 
olyan, mint az emberi testnek a ruha. Az épületeket 
ékesíti, szemünket gyönyörködteti. Él bennünk a vágy, 
otthonunk minél szebb legyen, korszerűbb, kényelme-
sebb. Ha megpillantunk egy szép egzotikus parkettát, 
hatásától addig nem tudunk szabadulni, míg meg nem 
vesszük magunknak. Egy lenyűgöző márvány látvá-
nya, méltóságával, erezetével, kezünket a megérinté-
sére csábítja. 

Ha egy új lakásban, ahol még nincsenek bútorok, de 
már a burkolatok a színeikkel, gondosan kiválasztott 
mintázatukkal, minőségükkel, látványukkal gyönyör-
ködtetnek, türelmetlenül, és örömmel várjuk, mikor 
költözhetünk be, mikor élvezhetjük a szépségüket. 

A lakásfelújítást is általában a burkolatok cseréjé-
vel kezdjük. Lehet akár csempe, parketta, padlósző-
nyeg, PVC, vagy akár a járólapok. Minőségi változást 
hoz életünkben a megunt, régi elkopott burkolat le-
cserélése. 

Mindig a természetes anyagok, mint a fa, kő, és ezek 
változatai, terméskő, márvány, állt közelebb az ember-
hez. Ez a mai napig is így van. Sokoldalú felhasználá-
suk miatt egyre keresettebbekké válnak.          Szívesen 
használunk belső terek dekorálására könnyen ragaszt-
ható, hajlítható, vágható kőlapokat. Homlokzat bur-
kolásánál is a kő a maradandóbb, időállóbb. 

De nem tehetjük meg, hogy megemlítés nélkül 
hagyjuk kiváló építészeink remekműveit. Középü-
leteink egyre szebb, modernebb külsőt kapnak. Az 
üvegfüggönyök felületén visszatükröződnek a felhők, 
a  nap, az üvegkupolák alatt esténként váltakozva fé-
nyeffektusok játszadoznak.  

Az emberi fantázia mindig kutatott újabb, szemet 
elkápráztató megoldások után. Ma már a háromdi-
menziós érzetet keltő burkolatokat, a fényfóliát is al-
kalmazzák.

Természetesen, hogy minél tovább gyönyörköd-
hessünk a burkolataink szépségében, ápolni is kell 
őket. Szakembereink különböző tanácsokkal látnak el 
minket, mire kell figyelnünk, mit ajánlatos megfogad-
nunk.
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Alaplemez - függőleges fa-
lazat közötti munkahé zag 
szigetelés

A speciális habszivacs 
lehetővé teszi, hogy a ke-
mény, de rugalmas RASCO-
tec injektálható csatorna 
illeszkedjen szorosan még a 
nagyon egyenetlen felü
leteken is.

RASCOtec injektálható csa-
torna résfal és alap lemez 
között.

Az előrefúrt lyukakon át 
könnyen szerelhető.

RASCOtec injektálható csa-
torna rögzítése dűbele
zéssel.

A betonozást követően a 
munkahézagot fúrással, vagy 
kivezetett injektáló csövön át 
lehet injektálni; a RASCO
flex gél a beton vasat is 
védi a korrózió ellen.

A RASCOtec injektálható csatornát 
közvetlenül a meglévő betonlemezre 
kell rögzíteni (dübellel). 

Cementlével történő eltömődését 
megakadályozza a csatorna alá helyezett 
pórusos habszivacs, melyet a rögzítés 
során összepréselünk. A kemény mű-
anyagból készült felső részben hosszanti 
irányban kiképzett csatorna fut, mely 
biztosítja az injektáló anyag, a RASCO
flex kétkomponensű akril gél 
szabad áramlását és az injek tált szek-
cióban történő gyors szétter jedését.

A RASCOtec injektálható csatornák 
ellenállnak minden normál mechanikai 
terhelésnek, mind alacsony, mind pedig 
magas hőmérsékleten. Minimális előké-
szítést igényel, azaz a felületet a szere lés 
előtt meg kell tisztítani, a letöredezett 
betondarabokat el kell távolítani. Sem 
homokfúvásra, sem nagynyomású mosó 
használatára, sem pedig kötést késleltető 
adalékra nincs szükség.

A rajz a RASCOtec injektálható 
csatorna elhelyezésének módját mu-
tatja a munkahézagban.

Tudjon meg többet a RASCOR termé-
kek magyarországi forgalmazójától:

1116 Budapest, Építész u. 8–12. 
Tel./fax: (06-1)362-2473
szigeteles@bitimpex.hu
WWW.BITIMPEX.HU

RASCOtec injektálható csatornák beton- 
szerkezetek munkahézagjainak megelőző 
szigetelésére vízbeszivárgás ellen
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Miért előnyös a habarcs-adalékszerek alkalmazása?
Az adalékszerek kis mennyiségben jelentősen, minő-
ségileg javítják a vakolat tulajdonságait, továbbá az 
egyik leggazdaságosabb megoldást jelentik a falszárítás 
területén.

Milyen esetekben javasoljuk az adalékszerek használatát?
A felhasználás ajánlott a régi épületek hiány zó vagy 

meghibásodott szigeteléséből adódó falnedvességi problé-
mák orvoslására, továbbá az új épületek kivitelezése során 
bekerült nedvesség gyorsabb eltávolításának, illetve mind-
két esetben a tartósan száraz vakolat biztosítására. Mind-
ez folyamatosan megoldható páraáteresztő vakolattal.  

Kültéren és pincében a nagyobb nedvességha tás nak ki-
tett felületekre (lábazat, homlokzat) vízzáró (hidrofób) 
vagy víztaszító és páraáteresztő a fal kiszáradását bizto-
sító vakolatot készíthetünk a habarcs-adalékszerekkel.  
Beltéren elegendő a légpórusos, szellőző habarcs-adalék-
szerekkel készült szellőző vakolat.

Az adalékszereket több mint két évtizede használ-
ják Magyarországon, ezeken belül a mészpótló ada-
lékszerek jelentős népszerűségre tettek szert az utóbbi 

években a felhasználók körében. A siker oka a vako-
latminőség javításán túlmenően az, hogy 1 liter mész-
pótló több száz kiló oltott meszet, illetve mészhidrátot 
helyettesít. 

A Duomax Kft. terméke a VAPOREX® falszárító 
és mészpótló adalékszer család Magyarországon piaci 
meghatározó és immár másfél évtizede a profik válasz-
tása!

Tartósan száraz vakolat
VAPOREX® habarcs-adalékszerek
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Szakszerű szigetelés, jó befektetés
„S hazánk határát penész jelzi körben a málló falon; ned-
ves a lakás…” (József Attila)

Sajnos még ma is aktuális a probléma, de nemcsak a 
lakásoknál, hanem az oktatási, az egészségügyi, a me-
zőgazdasági, az ipari építményeknél is, vagyis minde-
nütt, ahol a nem kívánt nedvességet nem tudták kizár-
ni a szerkezetekből.

Cégünk már tíz éve e problémás helyek, megoldásá-
ban kíván segítséget adni, úgy a megfelelő anyagokkal, 
mint a szellemi háttér aktualizálásával.

Legyen ez a hely a családi ház pincéje, a középisko-
lai alagsori tanterem, a fővárosi úszómedence, az APEH 
irattára a belváros évszázados földalatti labirintusában, 
a nagyvállalat fürdőegysége, egy nyaraló beázó terasza, 
mélygarázs a föld alatt, bélyegraktár a térszint alatt, zöld-
tető alatti újszerű és egyszerű vízszigetelés vagy a gabona-
siló alja, oldala. Sorolhatnánk a példákat sokáig.

A kiváló építési anyagokat a megbízható, spanyol 
DRIZORO cégtől hozzuk be, és viszonteladóinkon ke-
resztül juttatjuk el a szükséges helyekre. Velük már a 
kezdetekkor kialakult a problémák komplex megoldá-
sára való törekvés, a szellemi háttér bekapcsolásával.

Alapelvünk: nem csak anyagokat adunk el, hanem 
megoldjuk a feladatot, hosszú időre, és takarékosan!

A takarékosság az anyagokra és a munkára is jel-
lemző, mert pl.: a talajvízszínt alatt 5-10 méterre lévő 
térben, két kilogramm, kent vízszigetelő anyag elégsé-
ges, a negatív víznyomás felvételére, vagy a már hibás 
szigetelésű, autóval is járható teraszra 3-4 kg kopásálló 
és egyben vízszigetelő, színes járóréteg elégséges.

Speciális feladatokban is tudunk segíteni.
A repesztő habarcsunk megoldotta a műemlékes 

környezetben a betontömb robbantás, vagy légkala-
pács nélküli szétfejtését, de úszómedencének is sikerült 
helyet fejteni sziklában, vagy az egyik ipari létesítmény 
aknájában 5 méterrel a vízszint alatt, az utólagos cső-
bevezetés mellett a vízömlést sikerült megszüntetni.

Betonkozmetikázásban is többféle anyaggal állunk 
készenlétben akár vízszintes, akár függőleges felületen 

való tevékenykedésben, a vasbetéteket is megvédve. 
Sokakat idegesít a csatornaszemek javításánál a napo-
kig tartó forgalomelterelés, mi ezt órákra tudjuk rövi-
díteni, akár a repülőtéri kifutó javítását is. A rugalmas, 
vízre duzzadó habunk, gumink, sok mélyépítési léte-
sítményen tud segíteni vízbetörés esetén, főleg, ha ott 
még rezgés is van, pl. metró. A fémre is tapadó rugal-
mas habarcsunkra akár még csempézni is lehet. A graf-
fi ti megelőzésére és kezelésére is rendelkezésre tudunk 
állni. Ezeket a sorokat is lehetne még folytatni.

Hangszigetelés
Zenészismerősünk panaszkodott, hogy gyakorlás 

után a csapat minden tagja, nagyon feszült lett. Meg-
oldottuk a helyiség akusztikáját, azóta kellemesebbek-
ké váltak a gyakorlások.

Az egyik legszebb, fővárosi kulturális létesítményünk 
kiváló hangzásában is tudtunk partnerek lenni, de talán 
az egyik legnagyobb zenei fesztivál zajcsillapítása is a 
jótetteink közé sorolható, a környéken lakók részéről.

Az egyik nemrégiben átadott fogászati központban a 
várakozót már nem gyötri, a baján kívül, a belülről jövő 
sivító hang, köszönhetően a beépített anyagainknak.

Az egyik legidőszerűbbé váló, idegi megterhelést 
okozó zajproblémák megelőzésében, az általunk impor-
tált, világszínvonalú olasz N.D.A. termékek segítenek.

Ahol kereshet, hogy segíthessünk:

Szigetelő Centrum Kft.
H-8000 Székesfehérvár, 
Bem József u. 38.
Tel/Fax: +36 22/505-722
szigetelocentrum@datatrans.hu
www.szigetelo-centrum.hu
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Hazánkban – egy felmérés szerint – 
az épületek kb. 20%-a küzd valami-
lyen nedvesedési problémával, illet-
ve azok következményeivel.

Legyen szó akár a hőhidas hatások következtében 
bekövetkező páralecsapódásról, akár talajnedvesség 

felszívódásáról, vagy bármilyen egyéb ok miatt be-
következő nedvesedésről, ez gyakran pokollá teszi az 
épületben lakók, vagy az abban dolgozók életét.

A következmények közismertek:
A nedves falakon könnyen megtelepednek a penész-
gombák, amelyek nem csak a dohos „illatért” felelősek, 
hanem súlyos egészségügyi problémákat is okozhatnak. 
Leggyakrabban a légúti megbetegedésekre való hajlam 
erősödését, illetve allergiák kialakulását eredményezhe-
tik, de akár tüdőgyulladás is lehet a következmény.

A talajvíz felszívódásának pedig általában sókivi-
rágzás, köznyelven salétromosodás a következménye.

Ezek a hatások rontják az épületek használhatósá-
gát, eladhatóságát, ráadásul még szerkezeti károsodá-
sok is kialakulhatnak.

A nedves falak hőszigetelő képessége is csökken, 
amelynek ára a fűtési energia számlájában jelentkezik.

Nem véletlen, hogy az utóbbi időkben egyre több 
különböző módszer jelent meg a piacon ezen problé-
mák kezelésére.

Az, hogy ezek a módszerek közül melyik milyen 
hatékonyságú és milyen esetben alkalmazható, meg-
felelő szaktudással, ismeretekkel bíró emberek feladata 
eldönteni.

Az alábbiakban a PROMATECT-MC® és a PROMA-
TECT-MC® plus termékeket mutatjuk be.

Nedves, penészes falak:
Több mint tízenöt éve fejlesztettek ki egy speciális 
szigetelő lemezt ilyen célokra, amely hatékonyabb és 
egyszerűbben kivitelezhető, mint a vakolás. Ez a min. 
85%-ban mikrokapilláris szerkezetű különleges 
szigetelő lemez a PROMATECTMC®, itatóspapírként 
szívja fel a vizet, anélkül hogy kicsepegne belőle, vagy 
a térfogata változna, és tárolja azt. Egy négyzetméter 
25 mm vastag lemez akár 20–21 liter víz tárolására is 
képes lehet, de a roppant erős kipárologtató képessége 
miatt a felszívott nedvességet folyamatosan kiadja ma-
gából, ami azután szellőzéssel távozik a belső térből. 
Így ez a cellulózszállal erősített kalciumszilikát alapú 
lemez a falszerkezetet kiszárítja, és szárazon tartja, és 
mindig száraz marad a lemez felülete is. Szárító hatá-

SZIGETELÉS BELÜLRŐL? – IGEN!

Nedvesedés, penészesedés,  
„salétromosodás”, hőhidak  
megszüntetése! Belső hőszigetelés!
Ez a PROMATECT-MC® és a PROMATECT-MC® plus  
(vagy közismertebb nevén MASTERCLIMA® és MASTERCLIMA plus®)
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sa, száraz felülete és lúgos kémhatása (pH érték: 10-11) 
miatt végleges védelmet biztosít a falon megtelepedő 
gombás fertőzések ellen is. 

Nedves, salétromos falak:
A továbbfejlesztett változat, a PROMATECTMC® 
plus módosított kapilláris rendszerének köszönhe-
tően – a nedvességelszívó és a párologtató képesség 
változatlan megtartása mellett – megszűnteti a sók fe-
lületi kivirágzásának lehetőségét is, a kikristályosodó 
sók fokozatosan tárolódnak be a kapilláris rendszeré-
be. A minimum 85% kapilláris rendszer sóbetároló 
képessége, így az élettartama messze a legjobb a 
jelenleg ismert hasonló termékek közül, így előnyös 
alternatívát ad az átnedvesedett és sószennyezett 
(köznyelven salétromos) falak utólagos belső felújí-
tására.

Teljesíti a pórusos javító vakolatokra vonatko-
zó nemzetközi előírásokat (WTA Merkblatt 2-2-91), 
sőt több tulajdonságában lényegesen felülmúlja 
azokét. 

Belső hőszigetelés:
E szigetelőlemezek hőszigetelő képessége is kiváló, fel-
veszi a verseny a szigetelési célokra szánt építőiparban 
használatos anyagokéval. Fontos tulajdonsága, hogy 

ez az egyetlen szi
getelő anyag, amely 
kezelni tudja a bel
ső oldali hőszigete
lések alkalmazásá
nál gyakran fellépő 
pára lecsapódás i 
problémákat. Emi-
att el lehet felejteni azt 
a sommás kijelentést, 
hogy belülről nem sza-
bad hőszigetelni. Ezzel 
az anyaggal lehet, sza-
bad! 

A hővezetési té-
nyezőjének (λ) értéke: 
0,053 W/m,K. 

Kiválóan alkalmazható falfűtési rendszerek alá 
való hőszigetelésként is.

Az ÉMI KHT. által kiadott ÉPÍTŐIPARI MŰSZA
KI ENGEDÉLY (ÉME) száma: A-733/2005.

Az engedély 2011. január 31-ig érvényes.
A lemezek beépítése egyszerű, biztonságos, gyors, 

a helyszíni élőmunka igény minimális, továbbá bár-
mikor, télen-nyáron is alkalmazható. Az elmúlt évek-
ben már kb. 10.000 m2 felület felújítása történt ezzel a 
módszerrel. 

További felvilágosítás, beszerzési lehetőségek: Ma-
gyarországi Rendszergazda:

Smudla Mihály

ERAMIS Energetikai és Szigeteléstechnikai 
MÉRNÖKIRODA Kft.
2083 Solymár, Katona József u. 23.
Tel.: 06-26-360-361, fax: 06-26-560-009
Mobil: 06-30-950-9833
E-mail: eramis@eramis.t-online.hu 
Web: www.eramis.hu
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Az épületgépészeti szigeteléseknél követelmény az 
alkalmazott anyagok hiteles minőségi garanciája, 

amely szükségessé teszi az itt felhasznált termékek jel-
lemzőinek folyamatos mérését, kiértékelését.

A különböző anyagok tulajdonságaihoz kapcsolódó 
elvárt reális értékeket az idevonatkozó szabályozások 
többek között matematikai extrapolációkon alapuló 
laboratóriumi mérések és különböző szimulációs vizs-
gálatok segítségével próbálják megadni. Ilyen vizsgála-
ti módszernek számít, amikor az anyagot szélsőséges 
hőmérsékleti és/vagy nyomásfeltételek mellett gyorsí-
tott öregedésnek teszik ki.

Az említett és ehhez hasonló eljárások első sorban 
az előzetesen elvégzett számítások alátámasztására 
szolgálnak, főként azokban az esetekben, amikor a va-
lós adatok még nem állnak rendelkezésre. Alkalmazás-
technikai szempontból ilyen helyzetnek a szigetelés 
kezdeti fázisa tekinthető.

Tekintetbe kell azonban vennünk, hogy ezek a mé-
rések konvencionális és közvetett adatokra alapozód-
nak, a valós helyzet pedig ettől sok esetben eltérő. A 
laborvizsgálatok ugyanis nem számolnak a kivitelezés 
módszerével és minőségével, amelyek bizonyos ese-
tekben jelentősen befolyásolhatják az adott szigetelés 
hosszú távon mérhető értékeit.

Az épületgépészeti szakmai köztudatban egyre na-
gyobb elismerést kap az elkészített szigetelések helyszí-
ni méréseken alapuló vizsgálata, amelyet az idevonat-
kozó legújabb szabályozások is elfogadnak.

Fontos lépés ez a kivitelezések valós teljesítménye-
inek igazolásához, emellett pedig lehetővé teszi, hogy 
valós információkat nyerjünk az alkalmazott anyagok 
ill. termékek élettartamáról és egyéb tulajdonságairól 
ís. Fontos megemlíteni az egyes tényezők hatásainak 
átgondolt szétválasztását: az alkalmazott anyag típusa, 
az anyag szerkezete és a kivitelezés minősége három 
külön tényezőként kezelendő.

A jó termék ismérve a hosszantartó minőségmegőr-
zés állítja a Trocellen Csoport tagja a Polifoam, mint a 
térhálósított polietilén szigetelőhabok gyártója.

Nemzetközi szintén a Trocellen és annak magyar-
országi vállalata a Polifoam számos projektben vesz 
részt.

Ez teszi azt lehetővé, hogy sokféle alkalmazott meg-
oldást, valamint a kísérleti ellenőrző mérések alkalmá-
val szerzett ta pasztalatokat hasznosítsák fejlesztéseik-
ben.

Az ellenőrzések hitelesen kimutatták, hogy számos 
szélsőséges helyzetben is az alkalmazott termékek élet-

tartama meghaladta a 10 évet. Például szibériai szélső-
séges körülmények között, vagy norvégiai alagutakban 
hő- és vízszigetelő lemezként.

A következőkben viszont egy olyan példát mutatunk 
be, ahol hablemezeink ill. csőhéjaink csővezetékek szi-
getéléseként több mint 20 éve betöltik funkciójukat, 
és időben változatlan, állandó energiamegtakarítást 
eredményeznek.

Olaszországban egy melegház fűtőházában  
TROCELLEN AL CL1 szigetelést alkalmaztak.

23 év után a habanyag hővezető képességét ismét 
megmérték és összevetették az 1983-ban végzett mé-
rések eredményeivel. A vizsgált szigetelés állapota azt 
bizonyította, hogy az alkalmazott kémiai térhálósítású 
polietilén habanyag 23 éven keresztül változatlanul 
megőrizte minőségét.

A fentiek alátámasztják a TROCELLEN és a  
POLIFOAM habanyagok minőségmegtartó képes-
ségét, amely alkalmazástechnikai szempontból kiemel-
kedően fontos műszaki jellemző. Ez jelenti a hosszú 
távú garanciát az energia-megtakarítási projektekben.

További információ: 

Polifoam Kft.
1097 Budapest, Táblás utca 32.
Tel.: 347-9800
polifoaminfo@trocellen.com 
www.polifoam.com

Élettartam és minőségtartás  
az épületgépészeti szigetelésekben
Térhálósított polietilén habanyagok
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E vállalkozás keretében nagy tapasztalattal, régóta vég-
zünk lapos tetőszigetelési, felújítási munkákat. Az álta-
lunk alkalmazott anyagok az Olaszországban működő 
IMPER ITALIA, INDEX, az osztrák VILLAS és a belgiumi  
PIRELASTI-PIRELLI fedéllemezgyár termékei, amelyek 
a világ élvonalába tartozó szigetelő anyagok. A szige-
telési rendszer megválasztásánál elsődleges szempont-
nak tekintjük az épület adottságait, ellentétben egyes 
forgalmazói érdekekkel. Többszöri megbeszélésünk 
alapján a VILLAS egy kiváló minőségű modifikált poli-
mer-bitumen szigetelő rendszerét ismertetnénk.

A szigetelő lemez fektetésének legfontosabb 
irányelvei:

a felszín minimum 2%-os lejtéssel kell, hogy ren-•  
delkezzék
a bitumenes lemezek korlátozott víznyomásálló-•  
sága miatt a lefolyástalan területek kerülendők
hiánytalan páratechnika•  
záró lemez kasírozott filces alátétlemezre való fek-•  
tetése, 

páraszellőzők cseréje és pótlása•  
helyes rétegrend megválasztása•  
elöregedett tetők felújítása legalább két rétegben, •  
ami biztosítja az ÉMI által előirt 7 kg/m2 bitu-
menmennyiséget
a részletek maximális kidolgozása•  
attika falak teljes burkolása, •  
csőáttörések, kémények függőleges falcsatlakozá-•  
sok burkolása
minimum 20 cm-es magasságig,•  
lefolyók vízhatlan tömítése az esetleges dugulá-•  
sokból származó aláfolyások elkerülése végett.

TETŐSZIGETELÉS 10 év garanciával.

TECHNOSZIG-Németh Bt.
1184 Budapest, Németh J. u. 36.
Tel.: 06-20-9351-947
E-mail: info@technoszig.hu 
Web: www.technoszig.hu

Szigeteljen Villas-szal!
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A 20-30 évvel ezelőtt épült házaknál gyakran alkal-
mazott tetőfedő anyagnak számított a pala. Nap-

jainkra ezek a fedések jelentősen elöregedtek. Repede-
zett a pala, helyenként beázik, vagy egyszerűen nem 
esztétikus. Ilyen házak lakóinak nyújt megoldást a 
modifikált bitumenes szigetelőlemezzel történő tető-
felújítás. Ha mindez pedig nem jár bontással, időt és 
pénzt takarítunk meg. 

A felújítás módja:

Síkpala esetében a szennyezett tetőfelületet megtisztít-
ják mechanikusan – száraz technológiával. Így olyan 
felületet kapunk, ahol érvényesül a szigetelőlemez 
megfelelő tapadása. 

Hullámpala esetében OSB lemez (fa alapanyagú, 
nagy szilárdságú építőlemez) kerül rögzítésre a fedés-, 
azaz a hullámpala fölé.

Ezt követően horganyzott, vízorral ellátott profil 
kerül elhelyezésre a tető szélein. Az így kialakított felü-
letre lángolvasztással vezetik fel a szigetelőlemezt. Itt 
érdemes megemlíteni, hogy az anyag magas lágyulási 
pontja végett olyannyira jó a tapadása, hogy függőle-
ges felületeken is alkalmazható (!). A gerincek lezárása 
átlapolással és egy a szigetelőlemezből szabott átfedő-
csík lángolvasztásos rögzítésével történik. A kémény- 
és falszegélyezéseket bádogszerkezet beépítése nélkül, 
a szigetelőlemez függőleges felületre történő felveze-
tésével oldják meg. A tető befülledése páraszellőzők 
beépítésével kerülhető el. Az így elkészült csapadékvíz 
elleni szigetelés beázás mentességet és hosszú élettar-
tamot biztosít a tetőnek.

Az alkalmazás előnyei:

A meglévő tetőfedést nem kell lebontani, ebből adó-
dóan időt és pénzt takarítunk meg. A szigetelőlemez 
égetett kerámiaőrlettel felületkezelt, így a megfelelő-
en érdes felület szükségtelenné teszi hófogók beépíté-
sét. Érdemes odafigyelni arra is, hogy a régi tetőfedés 
megtartása biztosítja a munkaközi beázásmentességet!  
Amennyiben ezzel a megoldással kívánjuk felújíta-
ni palatetőnket, nagy valószínűséggel elkerüljük azt, 
hogy a tetőszerkezet megerősítésével is foglalkoznunk 
kellene. Az anyag mindössze 4,5 kg/m2 súlyú. A min-
ták és színek közül pedig megtaláljuk a házunkhoz 
illőt, nekünk tetszőt. Az anyag kiválasztásakor érdek-
lődjünk annak tulajdonságairól. Legfőbb jellemző a 
hordozóréteg. Amennyiben poliészter fátyol a hordo-

zóréteg, biztosak lehetünk abban, hogy jó minőségű, 
hosszú élettartamú anyaggal van dolgunk. A modifi-
kált bitumenes lemez alkalmazása a legolcsóbb és leg-
hatékonyabb módja a palás háztető felújításához.

Mihez kezdjünk az elöregedett  
palafedéssel?
Palafedésű épületek felújítása bitumenlemezes technológiával, bontás nélkül
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Lapostető hő és csapadékvíz elleni szigetelése
[Szolgáltatásaink]

Alkalmazási terü
let:

Lapostetők hő és csapa-
dékvíz elleni szigetelése

Az Index modifikált 
bitumenes szigetelő le-
mezeket új lapostetős 
épületek csapadékvíz el-
leni szigetelő rétegeként, 
valamint régi épületek 
felújítása során használ-
juk.

A kivitelezés módja:
modifikált bitumenes 

szigetelőlemezzel

A szigetelőlemezek •  
elhelyezése a meg-
felelően előkészített 
felületre lángolvasz-
tással történik. 
A lemezek vízzáró •  
kapcsolata 10 cm-es 
átfedés összeolvasz-
tásával biztosított. 

A függőleges felületeken a fémszerkezeteket ki-•  
váltjuk az erre alkalmas modifikált bitumenes 
lemezekkel. 
Szükség esetén a hőszigetelés alá párazáró réteg, a •  
hőszigetelés fölé páraszellőző réteg kerül.

Új szigetelések esetében:
A csapadékvíz elleni szigetelést mindig két réteg-•  
ben szükséges beépíteni, ahol a felső zárólemez 
őrleménnyel ellátott 4,5 kg/m2-es APP-vel modi-
fikált szigetelőlemez. 

•  
Felújítások esetében:

Első rétegként a páraszellőzést biztosító filcaláté-•  
tes modifikált bitumenes lemez, záró rétegként a 
funkciónak leginkább megfelelő APP-vel modifi-
kált bitumenes lemez elhelyezése ajánlott.

Szavatosság:
Az AKVA-PLAST Kft. az elvégzett szigetelési mun-•  
kára ISO 9001:2000 minősítése alapján 12 év sza-
vatosságot vállal. 
A szigetelés élettartama 25-30 év.•  

8600 Siófok, Jegenyesor 7/B.
Tel.: 06/84-322-178
Fax: 06/84-322-837
www.akvaplast.hu
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Aki nézte már hitetlenkedve a januári gázszámlá-
ját, az tudja, hogy házának hőszigetelése nem ki-

elégítő. Sokan vagyunk így. Az energiatakarékosságot 
megkövetelő hazai szabályozás ma még nem támaszt 
túl szigorú követelményeket, de az épületek többsége 
azonban még ezeknek sem felel meg. Természetes te-
hát, hogy szigetelni kell az épületeket, és ezalatt leg-
többször a homlokzat hőszigetelését értjük. Így már 
csak egy kérdés marad: Milyen vastag legyen a hom-
lokzati hőszigetelő lemez, vagyis: mennyire szige-
teljen a fal?

A szigetelőképesség mértéke (U, W/m2K) 
Ez a szám azt mutatja meg, hogy a fal egy négyzetmé-
ternyi felülete mennyi hőenergiát ad le a külső tér felé, 
akkor, ha a külső és a belső oldal között pontosan egy 
fok a hőmérsékletkülönbség. Ha falunk „U értéke”, azaz 
a hőátbocsátási tényezője pl. 1,4 W/m2K – ami egy B30-
as falazatnak felel meg –, akkor a fal egy négyzetmé-
terét egy olyan hősugárzónak is tekinthetjük, amely 

1,4 Wattnyi teljesítménnyel fűti az utcát. Ezt a „hősu-
gárzót” a fűtési rendszeren keresztül, többnyire gázzal 
tápláljuk. Azt is könnyen meghatározhatjuk, hogy ez a 
„hősugárzó” egy fűtési idényben mennyi gázt fogyaszt: 
egy szezonban ennek a falnak egy négyzetmétere annyi 
köbméter gáz elégetését igényli, mint az U értékének a 
tízszerese: vagyis ha U = 1,4 W/m2K, akkor 14 m3 gáz 
energiájával tudjuk a hőveszteséget pótolni. És ez csak a 
falon át távozó energia, még nem beszéltünk a tetőn és 
a nyílászárókon keresztül elszökő forintjainkról! 

U érték: 1,4 W/m2K

U érték: 0,3 W/m2K 

Javasolt hőszigetelési vastagság 
Míg a mai magyar építési gyakorlatban az 5-6 cm vas-
tag hőszigetelés az általános, addig a legtöbb európai 
országban már ma is jóval előttünk járnak. A szomszé-
dos Ausztriában például 9 cm, Szlovákiában pedig 10 
cm a homlokzati hőszigetelés energiatakarékossággal 
kapcsolatos előírásokat kielégítő minimális vastagsá-
ga. A fűtési költségekkel takarékoskodni kívánók szá-
mára Magyarországon is a ma járatosnál lényegesen 
vastagabb, a táblázatban megadott hőszigetelés vastag-
ságokat célszerű alkalmazni. Vizsgáljuk meg, miért?

Szerkezet

Javasolt érték

Vastagság 
(cm)

U (W/m2K)

Vasbeton 12 0,30

Mészhomok tégla 12 0,29

Kisméretű tömör tégla, 
Kevéslyukú tégla, B 30

12 0,27

UNIFORM 13/19 10 0,29

Rába 25 10 0,30

Poroton 45/19 10 0,27

30 cm nút-féderes 7 0,28

38 cm nút-féderes 6 0,29

Vastagon megéri! 
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Mennyi lehet a többletmegtakarítás?
A javasolt hőszigetelés vastagságok alkalmazása esetén 
jelentős többletmegtakarítás érhető el. A számításokat 
a példaként választott, átlagos falfelületű, gyenge hő-
szigetelő képességű falazóanyagból (pl. B30) készült 
családi házra elvégezve a táblázatban látható ered-
ményt kapjuk. 

AT-H80 
vastagsága

(cm)

U
(W/m2K)

Gázfogyasztás 
1 m2

homlokzati 
felületre

vetítve (m3)

Többlet-
megtakarítás*

Gáz 
(m3) % Ft/év

6 0,45 4,5 - - -

8 0,37 3,7 120 16 14.784

10 0,31 3,1 210 31 25.872

12 0,27 2,7 270 40 33.264

* átlagos méretű családi ház, 150 m2 falfelület esetén

Mikor térül meg a plusz hőszigetelés?
Bár a hőszigetelésnek komoly, pénzben nem mérhető 
előnyei is vannak, mégis, mindig felmerül a kérdés: mi-
kor térül ez meg nekem? Ez most egyszerűen meghatá-
rozható. A 2, 4, illetve 6 cm plusz hőszigetelés költsé-
gét a mai általános kereskedői árak alapján számoltuk. 
Mivel a hőszigetelő rendszer költségeinek döntő több-
sége — ragasztótapasz, üvegháló, alapozó, vakolat, 
állványozás, kivitelezés — a hőszigetelés vastagságától 
független, a megtérülési idő számításánál csak a plusz 
hőszigetelés költségeivel kell kalkulálnunk.

AT-H80 
vastagság

(cm)

Többlet-
költség*

(Ft)

Többlet-
megtakarítás*

(Ft/év)

Megtérülés*
(év)

8 36.000 14.784 2,4

10 72.000 25.872 2,8

12 108.000 33.264 3,2

* átlagos méretű családi ház, 150 m2 falfelület esetén

Jól látható tehát, a plusz hőszigetelés igen rövid idő – 
2-3 év – alatt megtérül! Egy jó minőségű anyagokból, 
jól kivitelezett homlokzati hőszigetelő rendszer 25-30 
évig is szolgálja a ház lakóit. A megtérülés éveit köve-
tően tehát a plusz hőszigetelés tiszta hasznot – 12 cm 
vastagság esetén 33.000 Ft-ot – termel minden fűtési 
szezonban. 

További információ:

AUSTROTHERM Kft.
9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Telefon: 96/515-114
Fax: 96/515-120
austrotherm@austrotherm.hu
www.austrotherm.hu
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Gyártás
Az expandált polisztirolhab termékek alapanyaga a kő-
olajból előállított polimerizált sztirolgyöngy, amely pen-
tán hajtógázt és a hab tulajdonságait befolyásoló egyéb 
adalékanyagokat tartalmaz. A gyártás lépései: előhabosí-
tás, pihentetés, szükség szerint utóhabosítás, tömbhabo-
sítás, a blokkok pihentetése, a termékek méretre vágása. 
Az előhabosítás során a gyöngyök eredeti térfogatuk 20-
50-szeresére duzzadnak. Az így Iétrejött gyöngy cellaszer-
kezete zárt. Az előhabosítással EPS 70-200 szabványos 
termékosztályba tartozó anyagok gyártásához alkalmas 
gyöngyöt lehet előállítani. Az EPS 30 és az AT-L termé-
kekhez a habosítás folyamatát meg kell ismételni (utóha-
bosítás). A tömbhabosítás során zárt „sablonba” töltött 
polisztirol gyöngyöt 110-120 ºC közötti hőmérsékletű 
gőzzel ismételten duzzasztják. A képlékennyé váló gyön-
gyökből a megnövekedett belső nyomás hatására alakul 
ki a homogén szerkezetű tömb. A „kizsaluzott” blokko-
kat átmeneti tárolás után, izzószálas vágóberendezések-
kel lapokra, ill. egyedi igény esetén a kívánt alakra és 
méretre vágják. Ezzel az eljárással készülnek a szürke szí-
nű, fokozott hőszigetelő képességű GRAFIT lemezek is. A 
formahabosított termékek gyártása során nem tömböket 
készítenek, a zárt „sablon” itt táblaméretű. Egy gyártási 
ütemben így egy-egy hőszigetelő tábla készül. A gyártási 
eljárás különleges tulajdonságú (pl. nedvességnek ellen-
álló) alapanyagok felhasználására is alkalmas, a termékek 
műszaki tulajdonságai pedig igen nagy pontosságúak. A 
minőségellenőrzés darabonként történhet. A technoló-
gia lehetővé teszi különleges, vágással nem létrehozható 
formájú termékek előállítását.

Anyagtulajdonságok
Hővezetési tényező
Az expandált polisztirolhab legfontosabb jellemzője a 
hővezetési tényező [W/(m·K)]. Az igen jó hőszigetelő 
képesség a zárt cellákban nyugvó levegőnek köszön-

hető. A bezárt levegő nem távozik a cellákból, s így 
az anyag hőszigetelő képessége az idő múlásával sem 
csökken. A hővezetési tényező függ az anyag testsű-
rűségétől, a testsűrűség növekedésével a hővezetési 
tényező csökken. A nedvességtartalom is lényegesen 
befolyásolja a hővezetési tényezőt. A szakszerűen be-
épített polisztirollapok nedvességtartalmát a hőveze-
tési tényező tervezési értékének szabványos megha-
tározásánál figyelembe veszik. A hővezetési tényező 
közölt értéke (λD) nagy számú vizsgálat eredményé-
nek statisztikai feldolgozásával megállapított, a 90%-
os biztonsági szinthez tartozó jellemző. A szürke gra-
fitadalékos lemezek hővezetési tényezője lényegesen 
kedvezőbb, mint a fehér anyagé (λD=0,032 W/m·K). 
A formahabosított termék család anyagai is jobbak az 
átlagosnál (λD=0,035 W/m·K).

Nyomószilárdság
A nyomószilárdság szintén a testsűrűséggel össze-

függő tulajdonság. Az MSZ EN 13163 termékszabvány 
a 10%-os összenyomódásnál mért nyomófeszültség ér-
tékek segítségével határoz meg termékosztályokat pl. 
EPS 30, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150, EPS 200. 
A nyomófeszültség az anyag felhasználási területének 
meghatározásában az egyik legfontosabb szerepet ját-
szó paraméter. A 10%-os összenyomódáshoz tartozó 
szilárdsági értékek viszont nem méretezési értékek, 
mert a polisztirolhab egy bizonyos összenyomódás 
felett (cca. 2-3%) már nem elasztikusan viselkedik, a 
cellák maradandó alakváltozást szenvednek.

Hőállóság
Ha mechanikus igénybevétel nem lép fel, az EPS 

100 termékosztályú, illetve magasabb szilárdságú po-
lisztiroIhabok rövid ideig 100 °C-t megközelítő hő-
hatásnak is ellenállnak. A hőszigetelő anyag az igen 
alacsony hőmérsékletet is jól elviseli, -180 °C-ig hasz-
nálható fel. 

Alaktartóság
Az alaktartóság az MSZ EN 13163 szabvány szerint 

több jellemzővel definiálható. Normál laboratóriumi 

Expandált polisztirolhab
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körülmények (23 °C, 50% páratartalom) között a mé-
retváltozás nem lehet nagyobb, mint ± 0,5% [DS(N)5], 
illetve ± 0,2% [DS(N)2]. Ha az anyag méretállandóságát 
70 °C-on, normál klímához képest lényegesen nagyobb 
igénybevételnek kitéve vizsgálják, a méretváltozás nem 
haladhatja meg a 3%-ot [DS(70,-)3]. A méretállandó-
ság fokozott hőmérséklethatás és nyomóigénybevétel 
(DLT(1): 20 kPa, 80 °C, DLT(2): 40 kPa, 70 °C) mellett 
vizsgálva a méretváltozásnak 5%-nál kisebbnek kell len-
nie. Az MSZ 7573 szabvány az alkalmazás feltételeként 
rögzíti az alaktartóság egyes jellemzőit, illetve e jellem-
zők legkisebb követelményértékeit.

Méretváltozás hőmérsékletváltozás hatására
A polisztirolhab hőtágulási együtthatója 5-7·10-5 

1/K. Nagy hőmérsékletváltozás a nagyméretű hőszige-
telő elemeknél lényeges hosszváltozást okoz, így azok 
rögzítésénél figyelembe kell venni a fokozott nyíró 
igénybevételt.

Öregedés, időjárás hatásaival szembeni ellenállóképesség 
Az expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezek 

anyagtulajdonságai az idő múlásával nem változnak. 
A hab nem korhad, nem rothad. Tartós ultraibolya su-
gárzás (pl. napfény) hatására az anyag felszíne meg-
sárgul, rideg, porló lesz. A helyesen beépített anyag 
felülete mindig eltakart, így védelméről csak a hosszú 
idejű tárolásnál kell gondoskodni.

Vegyszerállóság
A polisztirolhabot a szokásos építőanyagok — ce-

ment, mész, gipsz, anhidrit és az ezekből készült keve-
rékek — nem károsítják. Ellenáll erős ásványi savaknak 
(pl. sósav 35%-ig, salétromsav 50%-ig, kénsav 95%-ig), 
bitumennek, oldószermentes bitumenes hidegragasz-
tóknak, szilikonolajoknak, adhezív ragasztóknak, alko-
holoknak. Tartósan nem áll ellen a parafinolajoknak, 
vazelinnek, dízelolajnak. Azonnal, vagy rövid idő alatt 
tönkreteszik az anyagat az oldószeres hidegragasztók, 
kátrányok, oldószerek (pl. aceton, éter, észter, nitrohi-
gítók, benzol, xilol, lakkhigító, triklóretilén, széntet-
raklorid, terpentin), telített alifás szénhidrogének (pl. 
ciklohexán, benzinek) és a motorbenzin.

Éghetőség
Az éghetőség, a tűzzel szembeni viselkedés vizsgá-

lata és a tűzveszélyességi osztályba sorolás az MSZ EN 
13501 szerint történik. Az expandált polisztirolhabok 
ezen szabvány szerint az E kategóriába tartoznak, a 
régi besorolás szerint pedig „nehezen éghető” minő-
sítést kapnak.

Építésbiológiai tulajdonságok
A polisztirolhab freont nem tartalmaz és más a kör-

nyezetet, vagy az egészséget károsító hatása sincs. Az 
anyag nem táptalaja a mikroorganizmusoknak, s a ta-
lajbaktériumok sem támadják meg. 

Táblaméretek, élképzés
Az expandált polisztirolhab tömbből, izzószálas vágás-
sal készülő termékek normál táblamérete 100x50 cm, 
de a felhasználó kívánsága szerint készülhetnek a még 
járatos 100x100 cm, 100x200 cm méretben, illetve 
a legnagyobb 100x400 cm méreten belül bármilyen 
egyedi táblamérettel. A sík hőszigetelő táblákon kívül 
készülnek speciális formára vágott anyagok – pl. íves 
elemek, oszlop-hőszigetelések, csőhéjak – is.



16 szakinfoépítészet szigeteléstechnika

A hőszigetelő anyag táblák járatos vastagsága 10 
mm-től 10 mm-es lépcsőkben 200 mm-ig terjed. Egye-
di vastagsági méret 1400 mm-ig lehetséges. A táblák 
szélképzése alapesetben egyenes, de lépcsős, vagy csap-
hornyos kialakítás is készülhet.

Csomagolás, szállítás, tárolás
A termékek polietilén fóliával csomagolva kerülnek 
forgalomba. Az anyagot zárt járművön célszerű szál-
lítani. A rakodás, tárolás során a sérülésektől óvni kell 
a termékeket. Hosszú idejű tárolásnál zárt, de legalább 
fedett helyen történő raktározás szükséges. 

Padlófűtés rendszerlemez
A „pogácsás“ padlófűtés rendszerlemez olyan korszerű 
hőszigetelő anyag, melynek speciális kialakítása lehe-
tővé teszi a padlófűtés csövek rögzítőelemek nélküli, 
gyors, méretpontos elhelyezését. A csövek alátámasz-
tását szolgáló távtartó gondoskodik arról, hogy az esz-
tich kellően körbefogja a fűtéscsöveket, ezáltal meg-
felelő legyen a hőleadás. A rendszerlemez 16-22 mm 
átmérőjű padlófűtés csövek rögzítésére alkalmas.

A „pogácsás“ padlófűtés rendszerlemez gondosko-
dik a padlófűtés gyors, pontos kivitelezéséről és haté-
kony működéséről. A formahabosított expandált po-
lisztirolhab elem kiváló hőszigetelő képessége révén 
jelentős energiamegtakarítás érhető el. A felületből 
kiemelkedő  „pogácsák“a fűtési hőszükségletnek meg-
felelő vonalvezetést tesznek lehetővé. A csőtávolság 75 
mm egész számú többszöröse (75, 150 225, stb) lehet. 
A cementesztrich vastagsága a cső felett legalább 45 
mm legyen. A 30 mm vastag „pogácsás“lemez hőveze-
tési tényezője a szokásos hőszigetelő anyaghoz képest 
kb. 15 %-al kedvezőbb, ezért a lemez önmagában is 
biztosítja a fűtési rendszer jó hatásfokát. Ha fokozni 
kívánjuk a hővédelmet, a rendszerlemez alá EPS100 le-
mezt kell fektetni. Ebben a rétegben kell az egyéb (pl. 
elektromos) vezetékeket elhelyezni. A hajlékony fűtés-

csövek fektetésénél ügyelni kell azok tervszerű elhelye-
zésére. A csöveket lábbal, kíméletesen kell a pogácsák 
közé nyomni. A fektetés és a betonozás során különös 
figyelmet kell fordítani arra, hogy a lemez és a fűtéscső 
ne sérüljön meg.

Alkalmazás
Az expandált polisztirolhabok széleskörűen alkalmaz-
hatók az épületek hő- és hangszigetelésére. Talajjal 
érintkező szerkezetek (pl. pincefal, lábazat) hőszigete-
lésre csak alacsony vízfelvételű, nagy nyomószilárdá-
ságú formahabosított termékek használhatók. Pince-
födém hőszigetelésére az EPS 30 (burkolattal ellátva), 
vagy az EPS 70 (akár burkolat nélkül is) alkalmazható. 
Utóbbi esetben azért érdemes a hőszigetelést két réteg-
ben, vizes diszperziós festékkel lefesteni. Külső falakra 
csak az EPS 80 típusú, homlokzati hőszigetelő lapok 
használhatók. Lakóterek padlójába az EPS 100 kerül-
jön, garázs padlóba (terheléstől függően) az EPS 150 
vagy EPS 200-ra is szükség lehet. Magastetők szarufák 
közötti és alatti hőszigetelésére az EPS30 kerülhet szó-
ba, míg a szarufák felett az EPS 200 kerüljön beépítés-
re. Lapostetőkön – funkciótól függően – az EPS 100, 
150 vagy 200 használható.

Emeletközi födémekben nincs szükség a hőszigete-
lésre (hiszen fűtött tereket választunk el), de hangszi-
getelési követelményeknek meg kell felelni. Ilyenkor 
a speciális, zöld sávval jelzett  lépéshang-szigetelő EPS 
lemezeket lehet alkalmazni.
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MIT TESZ EGY ÉPÍTÉSZ amikor rájön, 
hogy fél éve vásárolt háza szerkezeti 
hibák miatt hõhidas és penészedik? 
A válasz lehet, hogy meglepõ lesz...

Egy építész barátom a télen szembesült vele, hogy a 
nyáron vásárolt háza leginkább a határoló falak sar-
kainál, de egyéb helyeken is penészedik. Egy hideg 
hajnalon megmérte a fal belsõ felületi hõmérsékletét, 
a levegõ páratartalmát és pontosan tudta mi a pené-
szedés oka. A fal felületi hõmérséklete a penészes he-
lyeken alacsony – ott, ahol hõhíd van – a teljesen nor-
mális 50% körüli páratartalom mellett, harmatponti 
hõmérséklet alakul ki a fal felületén, a pára kicsapódik 
és a vízcseppekben életteret nyernek a penészgombák. 
Ilyen hõhidas falrészek szinte minden lakásban van-
nak. A penészt tüneti kezeléssel csak ideig-óráig lehet 
eltüntetni, és mindig az okokat kell megszüntetni. Az 
építész barátom pontosan tudja, hogy a hõhidak utó-
lagos kezelése – a ház nagyfokú megbontása nélkül – 
szinte lehetetlen. Eddig a hasonló gondokkal hozzá-
fordulóknak a teljes külsõ homlokzat hõszigeteléssel 
való burkolását javasolta. Még akkor is, ha tudta, a 
költségek miatt a javaslat legtöbbször nem valósul 
meg, vagy a kivitelezés során vétenek hibát, és az épü-
let „bedunsztolása” csak ront a helyzeten.

Sokan választják inkább a penészes falak újrafestését, 
pontosabban az évenkénti újrafestést annak minden 
nyûgével és költségével együtt. Hiába a penészgátlónak 
mondott festék vagy a penészgátló adalék, az ezekben 
levõ vegyi anyag a falra kerülve pár hónap alatt elpárolog 
– mialatt a bentlakókat mérgezi –, és a falon megjelenõ 
páracseppekben újra virágzásnak indul a penészgomba. 
Aki a kiváltó okokat – alacsony felületi hõmérséklet, és 
a felületen megmaradó víz – nem szünteti meg, az biz-
tos lehet a penész újbóli megjelenésében.

Az építész barátom a lehetséges megoldások jó részét 
pontosan ismerte, természetesen magának mûszakilag 
a legjobb megoldást akarta, és ha még a pénztárcáját 
is kímélhetné, esetleg valami új megoldás… Gondolt 
egyet és felment az internetre. Pár kattintás után egy 
meglepõ megoldást talált.

A ThermoShield bevonatot. A bevonat a benne ta-
lálható mikroszkopikus méretû üvegkerámia-gömböcs-
kéknek köszönhetõen a fûtés hõsugarait visszaveri a he-
lyiségbe, ezzel – a mérések szerint – átlagosan 25%-kal 
csökkentve a falon keresztül megvalósuló hõveszteséget. 
A gömbfelület miatt a visszaverõdés a szélrózsa minden 
irányába történik, ami egyenletes belsõ hõmérsékletet 
alakít ki. A visszaverõdés során a gömbök egymásnak át-
adják a meleget, miközben önmaguk felmelegszenek. Ez-
által a bevont felület hõmérséklete 3-4 ºC-kal magasabb 
lesz, mint korábban. Ezzel eltûnnek a hõhidak okozta 

hideg felületek, nem lesz harmatpont alatti terület. Ez 
eddig nagyszerû – gondolta a barátom –, de ott bujkált 
még a kisördög, hátha valahol mégis kicsapódik a pára, 
de tovább olvasott… A bevonat vastagságában – a több 
sorban elhelyezkedõ gömbök között – nagy belsõ tér ala-
kul ki, amit speciális kötõanyag tölt ki. Ez a kötõanyag 
képes a felületre kerülõ nedvességet magába szívni, az-
után – ha a környezeti levegõ páratartalma csökken – 
kiadni. A barátom gondolkozott kicsit, a gömböcskék 
hõvisszaverõ és hõvezetõ képessége fizikai jelenség, 
amíg ezek a falon vannak, a hatásuk érezhetõ lesz. Egyes 
kötõanyagok páraelnyelõ és kibocsátó képességérõl már 
máshol is olvasott. A barátom érezte, itt a lehetõ legjobb 
megoldás, hiszen e festékszerû bevonat alkalmazásával a 
penészedés kialakulásának mindkét tényezõjét egyszer-
re megszünteti. Harmatpont fölé emeli a szoba falainak 
hõmérsékletét, az esetleg mégis kicsapódó pára sem fog a 
felületen megmaradni. A penész nyomainak eltüntetése 
miatt úgyis aktuális volt a festés. A barátom egy dolgot 
pontosan tudott, ha ezen a télen penészedett a lakása, és 
nem szünteti meg az okokat, még az idén újra penészed-
ni fog. Itt az idõ cselekedni! Egy festést magam is meg 
tudok csinálni. Kért is egy árajánlatot, hátha még a szo-
kásos év eleji áremelés elõtt olcsón megússza.

A legdöntõbb ok, amiért az építész a ThermoShield 
bevonat alkalmazása mellett döntött, annak felismeré-
se, hogy minden más megoldás csak költséget jelent, 
a ThermoShield bevonat az egyetlen, ami beruházás-
nak tekinthetõ, hiszen a garantált penészgátláson túl 
a költségek is visszatérülnek. Hogyan? A fenti kérdésre 
alapos választ tanulmánysorozatunkban olvashat.

www.peneszmentes.hu/lakasfelujitas

Ha támad a penész...

Ha az Ön lakása penészedett ezen a télen,  
még az idén újra penészedni fog!  

Hacsak, a kiváltó okokat meg nem szünteti.
Tudja Ön, mitôl penészedhet egyáltalán egy lakás? Tudja 
Ön, mik a legtöbb ember által választott rossz megoldások? 

Érdekli egy bizonyítottan hatásos megoldás?  
Amely:

• legyôzi a nedves falak okozta óriási hôveszteséget 
• legyôzi a magas párát, szabályozza a belsô páratartalmat 
• akár 25%-kal csökkenteni a fûtési költségeket 
• megszünteti a hôhidakat, és az abból adódó kellemetlenségeket 
•  megnyeri a harcot a penész ellen, egészséges, allergiamentes 
otthont teremtve. 

A megoldásról minden megtud ingyenes  
tanulmánysorozatunkból. 

Kérje az alábbi címen 
www.peneszmentes.hu/lakasfelujitas ! 



18 szakinfoépítészet szigeteléstechnika

Az ISOCELL egyszerűen nagyszerű. 
Osztrák gyártmány, nemzetközi elis-
mertség jellemzi. Az ISOCELL a stá-
jerországi ÖKOPARK-ban, Hartberg-
ben készül. A minőségellenőrzési 
rendszer, a képzett személyzet, a 
modern berendezések és a folyama-
tos fejlesztés biztosítják az ISOCELL 
termékeinek sikerességét a nemzet-
közi piacokon.

Mi az ISOCELL? 
Az ISOCELL egy teljesen természetes, újrahasznosí-
tott papírból készül szigetelőanyag, mely ártalmatlan 
az egészségre és a környezetre. Az ISOCELL hőszige-
telési rendszer alapja a cellulóz. A cellulóz rostokat (a 
fa természetes rostjait) egy egyszerű eljárással, újság-
papírból nyerik. A papírt darálást követően pelyhek-
ké alakítják, majd a tűz, a penész és a rágcsálók elleni 
védelem érdekében bórt és foszfátot kevernek hozzá. 
A fenti újrahasznosítási folyamat révén az újságpapír 
szigetelőanyaggá alakul. A kész szigetelőanyag zsákos 
formában kapható, melyet egy befúvógép segítségével, 
vagy akár kézi terítéssel is a kitöltendő üregekbe juttat-
hatunk.

Az ISOCELL teljesen természetes, környezetre és 
egészségre ártalmatlan, biológiailag lebomló, egysze-
rűen a legjobb.

Mit tud az ISOCELL?
Az optimális szigetelőanyag jellemzője az alacsony 
hővezetési tényező és a jó hőtároló képesség. Az elvá-
rásoknak télen és nyáron is egyaránt meg kell felel-
nie. Az ISOCELL egy ilyen szigetelőanyag. Az ISOCELL 
résmentes és ülepedés-biztos hőszigetelő. Gyorsan és 
hulladékmentesen beépíthető.

Az ISOCELL rendszer legfontosabb tulajdonsága a 
tökéletes szélzárás. A legjobb szigetelés sem ér semmit, 
ha a szél átfúj rajta. Ahhoz, hogy az épületet a szél 
és az időjárás viszontagságaitól megvédjék egy saját 
rendszert fejlesztett ki a gyártó.

Optimális levegő- és szélszigetelés egy rendszer-
ben. Az ISOCELL nemcsak a szigetelőanyagot, hanem 
a fóliát biztosítja a felhasználók részére. Nagyon fon-
tos tudni, hogy a fóliák rendkívül széles választéka áll 
rendelkezésre a felhasználók részére, megoldva ezzel 
rendszerben minden technológiai problémát, s mind-
ezzel a garancia kérdését, mert csak egy gyártóval kell 
a kapcsolatot tartani.

A Skandináv országok és Kanada háztulajdonosai 
már évtizedek óta rákényszerültek otthonaik lehető 
leghatékonyabb és egyszerű hőszigetelésére a téli hideg 
és a nyári meleg hónapokban. Hazánkban is elterjedő-
ben van a lakóházak minél hatékonyabb hőszigetelése, 
melynek különös aktualitást ad, az energiahordozók 

ISOCELL -  
A természetes hõszigetelés élménye
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folyamatos drágulása. A cellulóz 
(papír) már több évtizede bizonyít-
ja, hogy kiváló és gazdaságos hőszi-
getelő anyag, a legszélsőségesebb 
időjárási körülmények között is. A 
fent említett északi országokban a 
cellulóz már több mint 70 éve egy 
igen közkedvelt és környezetbarát 
szigetelőanyag.

Az ISOCELL előnyei:
Hatékony hőszigetelés (Hőát-•  
bocsátási tényező 14 cm vas-
tagság esetén: 0,32 W/m2K)
Környezetbarát (újrahasznosí-•  
tott újságpapír és természetes 
adalékok)
Mentes minden káros anyagtól •  
(teljesen természetes, egész-
ségre ártalmatlan)
Jó kitöltő képesség (a legszű-•  
kebb üregekbe is befújható)
Idő- és költségtakarékos•  
Nem keletkezik hulladék a beépítése során (nem •  
kell vágni, beszabni)
Az épület átépítésekor kiszedhető és újra befújha-•  
tó, beépíthető

ISOCELL a téli hideg ellen!
A szigetelőanyag beépítése során ügyelni kell arra, 
hogy mindig résmentesen kerüljön beépítésre. Bi-
zonyos szigetelőanyagok esetén találkozhatunk az-
zal a problémával, hogy a szigetelés az évek során 
„megül” vagyis tömörödik. Az ISOCELL rendszer 
befújásos technikája lehetővé teszi, az ülepedés-
biztos és hőhídmentes szigetelést, azaz ahogy az 
ISOCELL-t befújjuk, az úgy is marad évtizedeken 
keresztül. Az ISOCELL-t az épület bármely részén 
használhatjuk: födémben, párnafák között, tetőtér-
ben, oldalfalban.

ISOCELL a nyári meleg ellen!
Az a szigetelőanyag, amelyet télen energiatakarékosság 
céljából használunk, nem biztos, hogy nyáron is meg-
véd a hőség ellen.

Amíg a hideg elleni hőszigetelés legfontosabb 
mérőszáma a hőátbocsátási tényező (ún. k-érték), 
addig a meleg elleni hőszigetelés atékonyságát a fá-
ziseltolódás mértéke jellemzi. A fáziseltolódás értéke 
órában adja meg, hogy mennyi késéssel ér a nyári 
forróság egy épületrész külsejéből a belső lakótérbe. 
A fáziseltolódás annál nagyobb, minél nagyobb a 
beépített szigetelőanyag hő kapacitása. A nyári me-
leg elleni hőszigetelés fő célja, hogy a tetőn és a fa-
lon keresztüli hőhatást úgy elnyújtsuk, hogy a napi 
legmagasabb hőmérséklet akkor érje el a lakrészt, 
amikor a külső hőmérséklet már annyira alacsony, 
hogy a felületek sugárzó hőjét szellőztetéssel ellen-
súlyozni tudjuk.

Összehasonlításul néhány szigetelőanyag fáziselto-
lódás értéke:

Cellulóz: 4,6 óra•  
Üveggyapot: 0,9 óra•  
Kőzetgyapot: 0,6 óra.•  
A fent leírtakat már számos magyar 

ISOCELLszigetelésű ház tulajdonosa is 
megerősítette, mondván: „nincs szük-
ségem klímára, mivel a tetőtér a leg-
melegebb nyári napokon is megfelelő 
klímájú…”

További információ:
Reiner Róbert
Tel.: 06-30/912-8588
Fax: 06-34/373-467
E-mail: info@forelockbt.hu
Web: www.forelockbt.hu



20 szakinfoépítészet szigeteléstechnika

A két alapanyag-komponensből speciális szórógép-
pel a helyszínen előállított zárt cellás, toldásmen-

tes, kemény, lépésálló, együttes hő és víz szigetelést 
adó hab-szigeteléssel – annak különleges feladatokat 
is ellátó tulajdonságai miatt – az építőipar számos te-
rületén találkozhatunk. A szórt hab vastagságát, vagy-

is a rétegszámot a 7/2006. (V.24)TNT rendelet szerinti 
követelmény értékek határozzák meg. Minimális vas-
tagság: 3 cm. Felső határ nincs. Alacsony hővezetési 

tényező (λ=0,021 W/mK), magas rugalmasság (10%), 
jó hőállóság (-25°C +100°C) és mechanikus ellenálló 
képesség; jó páraátvezetés (µ=92) jellemzi. Tűzterjedés 
nélküli fokozatú (Önkioltó). 

Néhány alkalmazási lehetőség:
1. Lapos tetők, épülethomlokzatok külső oldali szige-
telése. Új szigetelés és szigetelés-felújítás. Iskolák, óvo-
dák, irodák, kórházak, társasházak, ipari és mezőgaz-
dasági csarnokok együttes hő és vízszigetelése külső 
oldali toldásmentes, monolitikus ELASTOPOR H szi-
getelő rendszerrel olcsón, gyorsan, a felújítás közbeni 
beázás-veszélye nélkül. 

2. Acél, alumínium vagy palalemezes trapéz-, sima- 
vagy hullámlemez fedésű épületek, donga tetők, uszo-
dák külső oldali toldás-mentes monolitikus hő- és 
vízszigetelése. Felújításnál a hő és víz-szigetelés bizto-
sítása mellett fékezi a lemezfedések hőmozgását, me-

revíti, járhatóvá teszi azokat. Megszűnik a belső oldali 
páralecsapódás.

3. Régi építésű mezőgazdasági, állattartó és meleg 
raktár épületek (ólak) belső oldali, közvetlenül a szerke-
zetre felszórt toldásmentes, monolitikus hő-és víz szige-
telése, a belső oldali (a szigetelés mögötti) páralecsapó-
dás és beázás megszüntetésével. A szigetelés a habréteg 
kemény kérge miatt mosható, fertőtleníthető. 

4. Épülethomlokzatok toldás-mentes szigetelése.
A felsorolás koránt sem teljes. Európában és a ten-

gerentúlon 35 éve sikeres technológia. Itthon 13 éves 
referenciák. 

Rövid jellemzés:
1. Igen gyors technológia. Kedvező időjárásnál napi 
több száz m2 felület szigetelhető. 

2. Felújításnál a régi, megrongálódott rétegrendet 
nem kell visszabontani. Ezért nincs beázás veszély és a 
veszélyes hulladékként kezelendő kátrány termékeket 
sem kell elszállítni. 

3. Az építőiparban használt szinte minden anyag-
hoz kiválóan tapad. Fontos viszont a felület masszívvá 
tétele. Víz és légzsákok ki vágása, visszahegesztése vagy 
ragasztása. 

4. ÉMI Építőipari Műszaki Engedély Kelte: 2006. jú-
nius 30. Érvényessége: 2011. június 30.

Néhány referencia:
1. Lakóház lapos tető szigetelés-felújítása. Régi, salak-
feltöltéses, lejt betonnal készült VB gerendás födém, 
többször javított, eredetileg kavicsszórt csupaszlemez 
szigetelésű tető. Felújítás előtt: 

Felújítás előtti állapot.
Ufel.előtt=1,127 W/m2K

Szórt ELASTOPOR H poliuretán  
szigetelő-rendszerek
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Felújítás 7 cm vastag PUR szigeteléssel 
Ufel.után=0,237 W/m2K

Hő technikai paraméterek változása felújítással.

Felújítás
előtt

Felújítás
után

Eredmény

Rα+λ= 0,887 4,221 m2K/W

k=U= 1,127 0,237 W/m2K 21%

q= 24,79 5,21 W/m2 21%

A tető felületen a hőkibocsátás közel ötödére 
csökken.

2. Szigetvári Gyógyfürdő. Új építés. Kettős héjazá-
sú kupola-szigetelés helyszínen szórt ELASTOPOR H 
szigetelő rendszerrel. A szórt szigetelés a belső, desz-
kaburkolatra került fel felülről. A deszkaburkolaton 
és a hab-szigetelésen átjutó párát a két kupola-héjalás 
közti kiszellőztetett tér vezeti el lecsapódás-mente-
sen. Úgyszintén hab-szigeteléssel készült el az elszívó 
és befúvó légtechnikai berendezések csővezetékeinek 
külső oldali hőszigetelése is, megakadályozva az elszí-
vott levegőben lévő pára lecsapódását a csőrendszer 
belső felületén. Az elkészült rendszer bizonyította, 
hogy ilyen nagy páraterhelésnél is a hab-szigetelés 
kiválóan működik.

3. Homlokzat-hőszigetelés szórt ELASTOPOR H szi-
getelő rendszerrel.

A szórt szigetelést kiszellőztetett légrés, majd klin-
ker burkolat követi.

Dr. Lehoczky János

AGA-BAU 
ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
1112 Budapest, XI. Zajzon u. 16. 
Tel.: +36/1 309-0291, fax: +36/1 319-6504
E-mail: agabau@chello.hu
Web: www.aga-bau.hu
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A magyarországi épületek nagyobb része az alacsony 
építési minőség miatt igen rossz állapotban van, és 
alapvető (nem statikai célú) felújításra szorul. Az ener-
giaveszteség mértéke igen nagy, de a hőszigetelés meg-
valósításával, valamint a fűtési rendszer javításával 
elérhető energiamegtakarítás lehetősége óriási. Ha eze-
ket az intézkedéseket egy általános felújítással együtt 
– ami sokszor egyébként is aktuális – elvégezzük, a 
költségek, illetve az ezzel kapcsolatos megtérülési idő 
lényegesen csökkenthető. Hazánkban a lakóépületek 
fűtési célú energiafogyasztása gyakran 2-3-szorosa 
a hasonló nyugat-európai értéknek. A világítási és a 
fűtési célú energiafogyasztás 250–400 kW·h/m2 éves 
szinten mozog, ugyanez az érték az OECD országaiban 
150–250 kW·h/m2/év. Skandináviában a jól szigetelt 
épületeknél ez a fogyasztás 120–150 kW·h/m2/év, és az 
ún. alacsony energiafogyasztású házak esetén (nagyon 
jó határolószerkezetek, nagyon magas szintű szigete-
lés, passzív napenergia használata stb.) akár évi 60–80 
kW·h/m2.

Ha egy épületet az általános állagromlás miatt am-
úgy is fel kell újítani (régi ablakok kicserélése, a tető 
javítása stb.), akkor érdemes ezeket a teendőket egy 
energiahatékony felújítással egybekötni, mivel az 
energiafogyasztás csökkenése jelentősen lerövidítheti 
a megtérülési időt. Az energiafogyasztás csökkenésén 
túl a termikus felújítás az épület élettartamát is meg-

növelheti. Egy külső oldali „második” homlokzat al-
kalmazásával megvédhetjük az épületet az időjárás 
viszontagságaitól (beázás és a hőmérséklet-változások 
okozta szerkezeti elmozdulások), valamint – a lakók 
megelégedésére – a hőkomfort szintje jelentősen ja-
vul.

A szigetelés gazdaságos vastagsága
A gazdaságos vastagság a legnagyobb energiamegtaka-
rítást eredményezi a legkisebb befektetési költség mel-
lett. Ez az érték függ a klímától, az anyag hőtechnikai 
jellemzőitől, az anyagköltségtől, a beépítési költségtől 
és az energiaáraktól (energiamegtakarítás). A többlet-
megtakarítások különbsége – egy bizonyos vastagság 
után 8–10 cm – a szigetelés további centimétereire egy-
re kisebb és kisebb lesz. A szigetelési vastagság optimu-
ma az a szám, ahol az energiaveszteség költsége és a 
szigetelés költsége a legalacsonyabb. A jelenlegi világ-
piaci árak mellett Európában a kiegészítő hőszigetelés 
gazdaságos vastagsága falak esetében 8–12 cm.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az energiaárak 
igen kevéssé stabilak, gyorsan változnak. Az árválto-
zásokat sok tényező befolyásolja, ezért gazdaságossági 
szempontból érdemes a jelenleg gazdaságos szigetelési 
vastagságnál nagyobbat választani. 

Ahhoz, hogy a felújítás maximálisan hatékony le-
gyen, és az épület felületén keresztüli energiaveszteség 

Épülethatároló szerkezet
A hőátbocsátási tényező 

követelmény értéke
U [W/m2K]

Külső fal 0,45
Lapostető 0,25
Padlásfödém 0,30
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25
Alsó zárófödém árkád felett 0,25
Alsó zárófödém fűtetlen pince felett 0,50
Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel) 1,60
Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel) 2,00
Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2 2,50
Homlokzati üvegfal1 1,50
Tetőfelülvilágító 2,50  
Tetősík ablak 1,70
Homlokzati üvegezetlen kapu 3,00 
Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó 1,80 
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,50  
Szomszédos fűtött épületek közötti fal 1,50 
Talajjal érintkező fal  0 és -1 m között 0,45

Talajon fekvő padló a kerület mentén 1,5 m széles sávban (a lábazaton elhelyezett azonos 
ellenállású hőszigeteléssel helyettesíthető)

0,50

1  Az üvegezésre és a távtartókra együttesen értelmezett átlag
2  A követelményérték határolószerkezetek esetében „rétegtervi hőátbocsátási tényező”, amin az adott épülethatároló szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezője 

értendő: ha tehát a szerkezet, vagy annak egy része több anyagból összetett (pl. váz- vagy rögzítőelemekkel megszakított hőszigetelés, pontszerű hőhidak 
stb), akkor ezek hatását is tartalmazza.
A nyílászáró szerkezetek esetében a keretszerkezet, üvegezés, üvegezés távtartói stb. hatását is tartalmazó hőátbocsátási tényezőt kell figyelembe venni.
A csekély számszerű eltérésre tekintettel, a talajjal érintkező szerkezetek esetében a külső oldali hőátadási tényező hatása elhanyagolható.

Az Ön háza mennyit fogyaszt?

1. táblázat: A hőátbocsátási tényező2 követelményértékei
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csökkenjen, fel kell mérni, hogy az alábbi területeken 
hogy lehet javulást elérni:

– falak,•  
– tetőzet,•  
– alagsor,•  
– az épület külső nyílászáró szerkezetei.•  

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatálya – az 1. § 
(2) bekezdés szerinti kivételekkel – a huzamos tartóz-
kodásra szolgáló helyiséget tartalmazó épületre (épü-
letrészre), illetve annak tervezésére terjed ki, amelyben 
a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt 
légállapot biztosítására energiát használnak.

A rendelet követelményrendszere háromszintű:
A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsá-•  
tási tényezőire vonatkozó követelmények 
A fajlagos hőveszteségtényezőre vonatkozó köve-•  
telmények
Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó •  
követelmények

A vizsgált épületeknek mindhárom követel
mény szintet ki kell elégítenie. A fentiek mellett 
vizsgálni kell az épület nyári túlmelegedésének kocká-
zatát is.

A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási 
tényezőire vonatkozó követelmények a 7/2006 (V. 24.) 
TNM rendelet szerint (lásd 1. táblázat).

A fajlagos hőveszteségtényezőre vonatkozó követel-
ményértékek a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet szerint:

A fajlagos hőveszteségtényező megengedett legna-
gyobb értéke a felület/térfogat arány függvényében a 
következő összefüggéssel számítandó: 

A/V ≤ 0,3 qm = 0,2 [W/m3K]
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 qm = 0,38 (A/V) + 0,086 [W/m3K]
A/V ≥ 1,3 qm = 0,58 [W/m3K]
ahol A =  a fűtött épülettérfogatot határoló szerkeze-

tek összfelülete 
 V = fűtött épülettérfogat (fűtött légtérfogat)

A fűtött épülettérfogatot határoló összfelületbe be-
számítandó a külső levegővel, a talajjal, a szomszédos 
fűtetlen terekkel és a fűtött épületekkel érintkező vala-
mennyi határolás. A fajlagos hőveszteségtényező meg-
engedett legnagyobb értékét a felület/térfogat arány 
függvényében az 1. ábra szemlélteti.

Ha a sugárzási nyereségek hatását nem vesszük fi-
gyelembe (ez az egyszerűsített eljárásban megengedett 
a biztonság javára történő elhanyagolás), akkor a faj-
lagos hőveszteségtényező követelményértékeiből az 
épülethatároló szerkezetek átlagos hőátbocsátási ténye-
zőjének felső határértéke is származtatható a következő 
összefüggés szerint: 

Um = 0,086 (V/A) + 0,38 [W/m2K]

Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó kö-
vetelmények:

Az összesített energetikai jellemző számértéke az 
épület rendeltetésétől, valamint a felület/térfogat 
aránytól függ, értéke az alábbiakban közölt összefüggé-
sekkel számítható, illetve az ábrákból leolvasható. Az 
épületek összesített energetikai jellemzőjének szám-
értéke nem haladhatja meg az épület felület-térfogat 
aránya és rendeltetésszerű használati módja függvény-
ében a számítási összefüggéssel és diagram formájában 
is megadott értéket (2. ábra). 

1. ábra: A fajlagos hőveszteségtényező  
követelményértéke

2. ábra: Lakó- és szállásjellegű épületek összesített ener-
getikai jellemzőjének követelményértéke (nem tartalmaz 

világítási energia igényt)
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Lakó- és szállásjellegű épületek összesített energe-
tikai jellemzőjének megengedett legnagyobb értéke a 
következő összefüggéssel számítandó:
A/V ≤ 0,3 EP = 110 [kWh/m2a]
0,3 ≤ A/V ≤ 1,3 EP = 120 (A/V) + 74 [kWh/m2a]
A/V ≥ 1,3 EP = 230 [kWh/m2a]

Példa az Épületenergia Tanúsítvány osztá
lyainak meghatározására a 176/2008 (VI. 30.) 
Kormány rendelet szerint:

Típusépület adatai:
Alapterület: 144 m•  2

Belmagasság: 2,7 m•  
Lehűlő felület: 422 m•  2

Fűtött térfogat: 400 m•  3

A/V viszony: 01,12•  
Homlokzat: 134 m•  2

Üvegezett felület: 26 m•  2

Padlásfödém: 144 m•  2

Pincefödém: 144 m•  2

Ha az épület 1985 elött épült

U-érték W/m2K
Külső fal 1,34
Padlásfödém 1,2
Pincefödém 1,6
Ablakok 2,8

Fajlagos hőveszteségtényező határártéke: 
qm = 0,51 W/m3K

Fajlagos hőveszteségtényező:
q = 1,46 W/m3K

Átlagos hőátbocsátási tényező:
Uem = 1,47 W/m2K

Nettó éves fűtési hőenergia igény:
QF = 52562 kWh/a

Össz. energetikai jellemző követelménye:
Epköv = 208 kWh/m2a 

Összesített energetikai jellemző:
Ep = 398 kWh/m2a

Energetikai minősítés:
191% G - Átlagost megközelítő

Ha az épület 1992 után épült

U-érték W/m2K
Külső fal 0,70
Padlásfödém 0,40
Pincefödém 0,85
Ablakok 2,60

Fajlagos hőveszteségtényező határártéke: 
qm = 0,51 W/m3K

Fajlagos hőveszteségtényező:
q = 0,81 W/m3K

Átlagos hőátbocsátási tényező:
Uem = 0,84 W/m2K

Nettó éves fűtési hőenergia igény:
QF = 35768 kWh/a

Össz. energetikai jellemző követelménye:
Epköv = 208 kWh/m2a 

Összesített energetikai jellemző:
Ep = 287 kWh/m2a  

Energetikai minősítés:
138% E - Átlagosnál jobb

Ha az épület 2006 után épült (7/2006 TNM)

U-érték W/m2K
Külső fal 0,45
Padlásfödém 0,30
Pincefödém 0,50
Ablakok 1,60

Fajlagos hőveszteségtényező határártéke: 
qm = 0,51 W/m3K

Fajlagos hőveszteségtényező:
q = 0,51 W/m3K

Átlagos hőátbocsátási tényező:
Uem = 0,49 W/m2K

Nettó éves fűtési hőenergia igény:
QF = 23700 kWh/a

Össz. energetikai jellemző követelménye:
Epköv = 208 kWh/m2a 

Összesített energetikai jellemző:
Ep = 206 kWh/m2a 

Energetikai minősítés:
99% C - Követelménynek megf. 
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Ajánlott hőszigetelő anyag vastagságok Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Ma-
gyarországi Szövetsége (ÉMSZ) által ajánlott ÉMSZ-ház:

U-érték W/m2K
Külső fal 0,30

Padlásfödém 0,20
Pincefödém 0,40

Ablakok 1,30

Fajlagos hőveszteségtényező határártéke: 
qm = 0,51 W/m3K

Fajlagos hőveszteségtényező:
q = 0,40 W/m3K

Átlagos hőátbocsátási tényező:
Uem = 0,38 W/m2K

Nettó éves fűtési hőenergia igény:
QF = 16004 kWh/a

Össz. energetikai jellemző követelménye:
Epköv = 208 kWh/m2a 

Összesített energetikai jellemző:
Ep = 152 kWh/m2a  

Energetikai minősítés:
73% A - Energiatakarékos

Sólyomi Péter 
energ.divízó vezetője, ÉMI KHT

20–24 cm

8–12 cm

6–10 cm

16–20 cm
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Kitűnő teherbírási, hőtechnikai és tűz-
állósági jellemzőket mondhat magáé-
nak az az új építési rendszer, ame-
lyet ez év elején szabadalmaztattak 
(Antal István a rendszer technológiá-
jának feltalálója) és november 21-én, 
a Készház kiállításon mutatnak majd 
be a nagyközönségnek. Dr. Luterán 
Zoltán a tavasszal megalakult 3D Ter-
moház® System Kft. ügyvezető igaz-
gatóját kérdeztük az új rendszerről. 

Mi jelenti a Termoház rendszer újdonságát? Egy új építő-
anyagról van szó?

L.Z.: A 3D Termoház® System már ismert építő-
anyagokból áll össze, az újdonsága ezeknek az anya-
goknak egy olyan új rendszerbe szervezésében rejlik, 
amely így összességében egyedülálló a világon. A 3D 
Termoház® System építési rendszert szabadalom védi, 
a szabadalmaztatás előtt egy nemzetközi céggel újdon-
ság-vizsgálatot végeztettünk, amelynek során összesen 
50 millió szabadalmat vizsgáltattunk meg az Európai 
Unióban, az Egyesült Államokban és Japánban. Arra 
az eredményre jutott a tanulmány, hogy gyakorlatilag 
az egész világon sehol sincs ezzel megegyező, már léte-
ző építési szisztéma. Ebből az eredményből kiindulva 
a rendszer magyarországi bevezetése után nemzetközi 
szinten is szeretnénk vele megjelenni. Várakozásaink 
szerint mind a hazai, mind a külföldi piacon nagy si-
kerre számít a technológia és  a nagy építőipari cégek 
sem mehetnek majd el „közömbösen” mellette. Már 
most is van a termék iránt hazai és külföldi érdeklődés 
egyaránt, annak ellenére, hogy hivatalosan még nem 
mutattuk be.  

Mennyiben jobb ez az építési rendszer, mint az ed-
digiek?

L.Z.: Ahogy a neve is mutatja, a hőszigetelési tu-
lajdonságai rendkívül jók. Hőhidak nincsenek a rend-
szerben, a belőle készülő épületek az új épületenergeti-
kai szabályozás szerinti legmagasabb, A+ fokozatnak is 
megfelelnek. A falszerkezet „lélegzik”, vagyis jó a pára-
diffúziója, ami egészségügyi szempontból nagyon fon-
tos. A másik hatalmas előnye a rendkívül gyors kivite-
lezhetőség: egy 100-120 négyzetméteres családi házat 
hat fő két hét alatt fel tud építeni. A gyorsaság, mint 
alaptulajdonság nagyon fontos paraméter a projektfi-
nanszírozók számára, így élénk az érdeklődés a építő-
ipari beruházó cégek irányából. A már létező készház-
építési rendszerekkel szemben pedig többek között, 
azaz elvitathatalan és nagyon lényeges előnye, hogy  a 
falak, a födémek, a padlók anyagául szolgáló polisztirol 

habbeton nagy tömeget biztosít az épületnek (sűrűsé-
ge 300 kg/m3, szemben a készházakra jellemző 35 kg/
m3-rel). Ebből adódóan jó a hőtároló képessége, télen 
tartja a benti meleget, nyáron pedig az éjszakai lehű-
lésből származó benti hűvösebb levegőt. Nem alakul ki 
benne kánikulában sem az úgynevezett barakk-klíma. 
Komfortos életérzést biztosítva, új dimenziót nyit meg 
az energiatakarékos építkezések világában.

A különböző készház rendszerek általában egy emelet-
magasságig alkalmazhatók, gondolom, ez az új építési rend-
szer is családi házak építésére fog alapvetően szolgálni... 

L.Z.: Nem, a dolog egyik újszerűsége éppen abban 
rejlik – sok más pozitívum mellett –, hogy többszin-
tes lakó- és közösségi épületek megvalósítására is al-
kalmas. Az ÉMI engedélyünk és az M-es engedélyünk 
(mechanikai törésteszt), valamint tűzvédelmi megfe-
lelőség igazolás (TMI), az új (a 9/2008. (II.22.) ÖTM 
rendelet 5. mellékletének I/3 fejezete) rendszerből pél-
dául I. tűzállósági fokozat esetén háromszintes lakó- és 
közösségi épületek, II. tűzállósági fokozat esetén öt-
szintes épület is építhető, beton pillérváz esetén lakó- 
és közösségi épületek pedig szintkorlátozás nélkül. Ez 
megoldást nyújt a penthouse lakásoknál is (KÉP3), 
ugyanis jelenleg a megszigorodott tűzvédelmi előírá-
sok miatt nagyon szűk az ott felhasználható anyagok 
köre. Mondanom sem kell, hogy ez mennyi beruhá-
zó számára jelent kiutat az érvényes jogi szabályozás 
zsákutcájából. 

Ismertetné röviden, hogy milyen anyagokból, szerkeze-
tekből áll össze a rendszer?

L.Z.: Az épület teherhordó váza vagy  3D rendsze-
rű acélból, vagy 3D rendszerű fából készül, itt meg 
akartuk adni az építtetőknek a választás lehetőségét. 
Ebben a konstrukcióban, a habbetonba „becsomagol-
va” a fa szerkezettel is tűzálló lett. A falak, a födémek, 
a padlók – mint már említettem – polisztirol habbe-
tonból állnak össze. A teherhordó falak úgy készül-
nek, hogy az acél- vagy favázhoz rögzített, kétoldali 
habbeton táblák közé polisztirol habbetont öntenek 
(KÉP6) és így a fal vastagsága 41 cm. Ezáltal elmond-
ható, hogy a 3D Termoház® System rendszer száraz (1 
m3-hez csak 160 liter vizet használunk) és időjárás-
független technológiájú (-10 °C-ig kivitelezhetünk). 
A polisztirol habbetont eddig csak válaszfalakhoz 
és külső épület dekorációhoz (stukkó) használták. 
Az anyag hővezetési tényezője rendkívül alacsony, 
a kőzetgyapotéval majdnem azonos nagyságrendű 
(λ=0,065 W/mK). A külső falak vastagsága 41,5 centi-
méter, az átlagos hőátbocsátási tényezőjük nagyon jó, 
(hőátbocsátási tényezője) U=0,17 W/m2K. A födémek 
szintén acél vagy fa vázszerkezetből, az alulról ráerő-
sített habbeton táblából és a födémváz közötti polisz-

Magyar építőipari világújdonság
www.3dtermohaz.hu
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tirol habbeton kiöntésből állnak, erre kerül még egy, 
legalább 5 centiméteres öntött habbeton réteg, majd 
a cementesztrich és a padlóburkolat (KÉP7). Ezáltal 
hanggátlása 57 dB-nél nagyobb. Tetőtér-beépítésnél a 
ferde térelhatároló szerkezet is a külső falhoz hason-
lóan oldható meg (KÉP8). A talajon fekvő padlóknál a 
kavicsfeltöltésre szerelőbeton kerül, erre a vízszigete-
lés, majd minimum 10 centiméter öntött polisztirol 
habbeton, ezután jön a cementesztrich és a padlóbur-
kolat (KÉP9 ARCHICAD). Tehát az összes fő épület-
szerkezet ugyanabból az anyagból készül, ezért nincs 
egyáltalán hőhíd az épületben. 

Az épületgépészeti kivitelezés szempontjából is 
egyedülálló tulajdonságokkal bír a 3D Termoház® Sys-
tem rendszer, mert könnyű benne szerelni, méretpon-
tosan, megmunkálható, nincs vésés, nincs felesleges 
hulladék és hihetetlen gyors gépészeti kiépítés.  Lehe-
tőséget ad a csövek nagy sugarú meghajlítására, nem 
kell csatlakozó idomokat használni.

A fűtésre is van valamilyen különleges megoldásuk?
L.Z.: Nagyon fontos itt megemlíteni, hogy az épü-

letek tervezésnél az energetikai és az épületgépészeti 
tervek – a kimagaslóan magas hőszigetelő és hőtáro-
ló értékek miatt – nagyon fontos szerepet kapnak. Új 
dimenzióba kerül az épületek fűtűs és hűtés rendsze-
reinek méretezése, mivel jóval alacsonyabb kapacitá-
sú fűtő és hűtő rendszerekkel kell kalkulálni, amit a 
felhasználók, üzemeltetők az energiaszámláikon kézen 
foghatóan érzékelnek. A „hagyományos” fűtési megol-
dások mellett az építtetőknek a pellet-kandallót ajánl-
juk. A tüzelőanyag tárolására is kidolgoztunk egy meg-
lehetősen egyedi ötletet: a pelletnek az épület egyik 
belső falában, a középső polisztirol habbeton kiöntés 
elhagyásával készítünk helyet (KÉP10). A jelenlegi és 
az évekre előre prognosztizált energia árak mellett úgy 
gondolom, nem kell különösen részleteznem ennek a 
megoldásnak az előnyeit. 

Ezeken túl vannak más különleges egyedi megol-
dásaink is. Például egyet-kettőt kiemelve: szokásos 
fürdőkádat nem építünk be, hanem azt is a poliszti-
rol-betonból öntjük ki, ami nagyon jó hőszigetelést 
biztosít. Nincs szükség redőnytokra, a balkonládának 
magában a falszerkezetben tudunk helyet készíteni és 
a falban kialakítható akár egy biztonsági rács elhúzásá-
hoz szükséges hely is. A habbeton egyébként – könnyű 
megmunkálhatósága miatt – nagyon sok lehetőséget 
rejt magában a belsőépítészet számára is. A lehetősé-
gek tárházának szinte csak a fantáziánk szab határt. 

Mennyibe kerül egy ilyen épület? Hová pozícionálják a 
3D Termoház® System rendszert a piacon?

L.Z.: Az előzőekben felsorolt paraméterek ellenére 
ez a rendszer nem elérhetetlen luxust jelent. Az emelt 
szerkezetkész szintig nézve az árakat a 3D Termoház® 
System rendszerrel épült házakat a teljes kivitelezést 
figyelembe véve – anyagköltség, munkadíj stb – ked-
vező áron tudjuk kínálni. Például egy hagyományos 
téglaépületnél valamivel drágább, de ha hőszigetelés 

is kerül a házra, akkor már a Termoház rendszer ára 
lesz a kedvezőbb. Tehát igazság szerint azt kellett vol-
na mondanom, hogy összességében olcsóbb, mint az 
egyéb technológiák, de ez olvasók szemében talán 
hiteltelennek tűnne ilyen tulajdonságok mellett. Ki 
kell próbálni és a válasz egyértelmű lesz! A passzív-
ház-technológia jelenlegi megoldásaihoz képest a mi 
rendszerünk körülbelül negyven százalékkal olcsóbb. 
A mai helyzetben az építkezés gyors lefutási ideje is 
mindenképpen kedvező, hiszen a vállalkozó és az 
építtető között nem húzódhatnak el az elszámolások, 
nem lehet gond az elvállalt munka teljesítésével vagy 
annak kifizetésével. Az összköltséget az is csökken-
ti, hogy a befejező munkáknál mindenki – például 
a burkolók, a villany- és vízszerelők – gyorsabban és 
kevesebb hulladékkal tudnak dolgozni. Ha a későbbi-
ekben valamilyen oknál fogva át akarják alakítani az 
épületet, pontosan meg tudjuk majd mondani, hogy 
mi, hol van benne, például hol lehet egy új nyílást 
kialakítani, ez szintén megtakaríthat a tulajdonosnak 
költségeket.

Ezek szerint a kivitelezés befejezése után is az építtető 
rendelkezésére állnának?

L.Z.: Igen! Olyan szisztémát dolgoztunk ki, ami 
meglehetősen egyedi a piacon. Úgy képzelje talán, 
mint a gépjármű forgalmazás terén a szalonokban 
történő értékesítés és a márkaszervizek szolgáltatásai. 
Ennek lényeg, hogy egy olyan átfogó rendszert való-
sítunk meg, amelyben az építtetői igény megjelené-
sétől az épület fennállásának teljes időszakában végig 
tudjuk követni a ház „életét”. Tehát az épület részletes 
tervei bekerülnek a rendszerünkbe és a későbbiekben, 
amennyiben a tulajdonos módosítani szeretne az épü-
leten, pl. belső terek alakítása, a technológia rugal-
masságából adódóan azonnal megoldásokat tudunk 
ajánlani. Egy minősített kivitelezői és műszaki vezetői 
hálózatot építünk ki. Az elkészült épületet egy műsza-
ki szakemberünk fogja ellenőrizni, és ha a követelmé-
nyeknek megfelel, akkor az építtető megkapja erről a 
3D Termoház® rendszer hologramos tanúsítványát. A 
tervezést tekintve minden építésznek meg szeretnénk 
adni a lehetőséget, hogy a Termoház rendszerrel ter-
vezzen, mivel meggyőződésünk szerint az ország kü-
lönböző tájain az ott élő építészek tudják a leginkább 
odaillő házakat megtervezni. Ugyanakkor segítséget is 
nyújtunk: egy saját tervező-csapatot is felállítottunk, 
akik mintatervek készítésével meg tudják mutatni a 
rendszerben rejlő lehetőségeket. A 3DTermoház® rend-
szert nem tekintjük egy végleges készterméknek, fo-
lyamatosan fejleszteni kívánjuk, e célra egy közhasznú 
szervezetet hoztunk létre, amely együtt tud működni 
szakirányú felsőoktatási intézményekkel, kutató köz-
pontokkal, laborokkal. Azt az alapelvet valljuk, hogy a 
jót is lehet még jobbá tenni. A rendszer sajátosságaiból 
adódóan számos olyan újítással szeretnénk a piacra 
lépni, ami további meglepetéseket tartogat a szakma 
és a fogyasztók számára.
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Lapos-tetők

1. A hőszigetelés vastagsága
A lapos-tetők hőszigetelésének vastagságát az új ener-
getikai (7/2006 TNM) rendelet szerint kell kiszámítani, 
a hőátbocsátási tényező követelményértéke U = 0,25 
W / m2 K. Az eddig érvényben volt rendelet szerint ez 
az érték 0,4 W / m2 K volt, ami azt jelenti, hogy az új 
rendelet e tekintetben jelentősen szigorodott, mond-
juk úgy, hogy az U értéke majdnem a felére csökkent. 
És most gondoljunk a hőszigetelés vastagságára: sajnos 
a tervezők fejében még nagyon sokszor a régi beideg-
ződés szerinti 10-12 cm hőszigetelés él, akár egyenes, 
akár fordított rétegfelépítésről is van szó. Tehát szem-
léletváltás kell minél előbb, hogy a tetőkbe a mai köve-
telményeknek megfelelő, legalább 16-18 cm hőszigete-
lés kerüljön beépítésre! Az elmúlt években kivitelezői 
gyakorlatomban mindössze egy épületnél fordult elő, 
hogy a tetőbe 18 cm hőszigetelést írt ki a tervező, a 
megrendelő – talán mondanom se kellene – német 
volt. A leggyakoribb a már említett 10-12 cm, de saj-
nos egy esetben, egy 2005-ben tervezett épületnél még 
a 10 cm-t se érte el. 

2. A hőszigetelés anyaga, elhelyezkedése, rögzítése 
Egyenes rétegrendnél kétféleképpen helyezhető el a 
hőszigetelés: vagy egy lejt-betonra fektetett párazáró 
rétegen, egy állandó vastagságban, vagy pedig a fö-
démre fektetett párazáró rétegen, egyúttal lejtést-adó 
rétegként kialakítva. A párazáró réteg mindkét esetben 
elengedhetetlen, a tetők pereménél a párazáró réteget 
fel is kell hajtani a hőszigetelés teljes vastagságában 
és ott le kell ragasztani. A hőszigetelő táblákat általá-
ban két rétegben kell fektetni, sőt lejtésbe vágott ele-
meknél, a gerinc közelében ez akár 3-4 réteg is lehet. A 

lejtések megfelelő kialakításához, a hőszigetelő táblák 
pontos konszignálásához a hőszigetelő-anyag gyártók 
szakemberei nyújtanak segítséget. A lejtés-képző ele-
mek alkalmazása – szemben a lejt-betonnal – nagy elő-
nyökkel jár: kis súlya miatt nem terheli a tetőfödémet, 
könnyen, gyorsan, száraz technológiával készíthető. 
Ezek a tulajdonságok különösen a könnyűszerkezetű 
tetőknél játszanak szerepet. Nagyon fontos, hogy a 
rétegek illesztési hézagait eltolva alakítsák ki, azaz ne 
essen egymás fölé egy illesztés sem.

Nem járható tetőkön az 
egyenes rétegrendhez lé-
pésálló hőszigetelő anyag 
alkalmazható, járható te-
tőkön, vagy gépészeti be-
rendezések alatt (a terhelés 
nagyságrendjétől függően) 
csak terhelhető anyag ja-
vasolt. Amennyiben a te-
tőn gépjármű forgalom is 
van (parkoló-tetőknél), ak-
kor csak nagy szilárdságú 
expandált vagy extrudált 
habot szabad beépíteni. A 
hőszigetelő táblákat csak 
abban az esetben kell leragasztani, ha a csapadékvíz 
elleni szigetelés is ragasztott kivitelben készül, ilyen-
kor javasolt a poliuretán ragasztó alkalmazása. A me-
leg bitumenes ragasztást kerülni kell, ugyanis a tapasz-
talatok alapján a bitumennel leragasztott hőszigetelő 
táblák egy idő után elvándorolnak, elkúsznak a lejtés 
irányába, és ezzel káros feszültségeket, akár szakadást 
is okoznak a vízszigetelésben. Ha a rétegfelépítés me-
chanikailag rögzített, akkor a hőszigetelő táblákat is 
mechanikailag kell rögzíteni, tárcsás műanyag dübel 
segítségével. Leterheléssel rögzített rétegfelépítésnél a 
hőszigetelő táblákat nem kell külön rögzíteni, csak a 
kivitelezés idejére célszerű valamivel leterhelni, hogy 
a szél ne vigye szét. 

A hőszigetelés felett, lágy PVC lemezből készülő 
csapadékvíz-szigetelés alá mindig elválasztó réteg be-
építésére van szükség, a lágyító-vándorlás megakadá-
lyozására. Az elválasztó réteg arra is védelmet nyújt, 
hogy a műanyag szigetelés átlapolásánál szükséges 
forrólevegős hegesztés ne károsítsa a hőszigetelést, de 
mindenképpen óvatos kivitelezésre van szükség. Bitu-
menes lemezből készülő szigetelésnél pedig arra kell 
vigyázni, hogy a lángolvasztásnál a habot ne érje sem-
miképpen hő, ezért ilyen esetben az alsó bitumenes 
lemez vagy poliuretán ragasztóval, vagy mechanikai 
rögzítésre alkalmas anyag esetén tárcsás dübellel kerül-

Tetők hőszigetelése –  
egy tervező és kivitelező szemével

1. fotó

2. fotó
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jön rögzítésre. A második réteg rögzítése már készülhet 
lángolvasztással. Az utóbbi 1 évben volt egy-két na-
gyobb vihar, a 3. fotón a végeredmény látható: a nem 
megfelelően rögzített hőszigetelés a vízszigeteléssel 
együtt lekerült a tetőről az utcára!

Fordított rétegrendnél csak XPS extrudált poliszti-
rolhab hőszigetelés építhető be, mivel ennek vízfelvéte-
le jelentéktelen. A fordított rétegfelépítésnél kizárólag 
leterheléssel való rögzítés fordul elő, a leterhelő réteg 
egyúttal az UV sugárzástól is megvédi a hőszigetelést. 
Itt nagyon fontos azonban, hogy a hőszigetelés csak egy 
rétegben, szoros ütköztetéssel kerüljön beépítésre.  Ezt 
a rétegfelépítést gyakran alkalmazzák a tervezők a jár-
művel járható parkoló-tetők, valamint a növényzettel 
telepített tetők esetében. Járművel járható tetők eset-
ében a nagy szilárdságú hőszigetelésre célszerű még egy 
méretezett teher-elosztó vasbeton lemezt is készíteni, 
hogy az indulás-fékezés során fellépő keréknyomás ne 
károsítsa a vízszigetelést és a hőszigetelést.

3. Részletképzések, csatlakozások
A kivitelezésnél törekedni kell a tökéletesen hőszigetelt, 
hőhíd-mentes szerkezetek megvalósítására. Sohasem 
az általános felületeken adódik gond, hanem a csatla-

kozásoknál, részleteknél. 
Fontos alapszabály: a hő-
szigetelés vonalvezetését 
úgy kell kialakítani, hogy 
sehol ne legyen benne 
folytonossági hiány, se 
az attikáknál, sem a fel-
építményeknél és áttöré-
seknél.

A vasbetonból készült 
attikákat általában cél-
szerű körbeburkolni a 
hőszigeteléssel, ugyanis 
akkor nem lesz eltérő a 
hő-mozgása, és ezáltal a 
vízszigetelésre nem hat-

nak káros igénybevételek. Az 1. ábrán ilyen megoldást 
láthatunk, a terv 2000-ben készült. 

Attól függetlenül, hogy milyen anyagú a vízszigete-
lés, és milyen rögzítéssel készül, egyenes rétegrendnél 
a hőszigetelést az attikára és egyéb felépítmény falára 
mechanikai rögzítéssel kell elhelyezni. Erre a célra na-
gyon jól alkalmazhatók a faforgács-lappal kombinált 
termékek (ld. 4. fotó), mert a csapadékvíz-szigetelés a 
faforgácslapra felragasztható, vagy szintén mechani-
kailag rögzíthető (az attika magasságától függően). 

A felépítmények közül jelentős szerepük van a fe-
lülvilágítóknak, ezek közül az előregyártott kupolák-
kal nincs különösebb probléma, mert azok rendszerint 
hőszigetelt lábazattal rendelkeznek. A gondot az egye-
di szerkezetű és magasságú felülvilágító sávok jelentik, 
ezeknél gyakori probléma a hőszigetelés csekély mérté-
ke, ami pedig acél szerkezetekről lévén szó, igen káros 
következményekkel járhat. A 2. ábrán egy ilyen felülvi-
lágító részlete látszik, a tervező megpróbálta a lehetsé-
ges maximális mértékű hőszigetelést elhelyezni.

1. ábra

3. fotó

4. fotó

2. ábra
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A felépítmények gyakran acél-szerkezetűek (pl. gé-
pészeti szellőzők, „hűtő-tornyok” tartószerkezete vagy 
térelhatárolása, stb.), ezek letámasztása a födémre 
mindig hőhidat jelent (ld. 3. ábra). 

A helyes megoldás nem csak a zárt-szelvények kitöl-
tése lenne hőszigeteléssel, hanem a talpak alá is kellett 
volna legalább egy hőhíd-megszakító elválasztás, pl. 
kemény-gumi alátét. Ha a felépítmény a teljes réteg-
felépítésre kerül, annak terhelését figyelembe kell ven-
ni a hőszigetelés anyagának kiválasztásánál, ugyanis 
előfordulhat, hogy ott a felépítmény környezetében 
nagyobb szilárdságú anyagot kell beépíteni (most a 
csapadékvíz-szigetelés esetleg bonyolult részleteit nem 
tárgyalva).

Ha a felépítmény alátámasztása nem acél-szerke-
zetű, hanem betonból vagy téglából készült, akkor 
ugyanúgy kellene hőszigeteléssel körbevenni, mint 
az erkély-lemezeket. Erre sajnos tapasztalataim szerint 

nem mindig gondolnak a tervezők vagy a kivitelezők, 
és ezek a beton-tömbök, még ha pontszerűen is, de ko-
moly hőhidat jelentenek (ld. 4. ábra). 

Abban az esetben, ha a tetőn egy végigfutó beton 
lábazat van, aminek a körbeburkolása hőszigeteléssel 
túl „vaskos” lenne, megoldást nyújthat a hőhíd-meg-
szakító elem alkalmazása, mint ez az 5. ábrán látható. 

Itt ez a beton lábazat a fémlemez-fedéshez történő 
kapcsolat miatt készült, a másik oldalon, a lapos-tetőn 
egyenes rétegrendben a hőszigetelés lejtéssel kialakí-
tott, a lágy PVC csapadékvíz elleni szigetelés pedig le-
terheléssel rögzített.

Az összefolyóknál a hőszigetelő táblákból kisebb 
mélyítést kell készíteni, hogy az összefolyó elhelyezé-
se és a vízszigetelés csatlakoztatása után ne képződjön 
magassági különbség. Erre egy követendő példa az 5. 
fotón látható. 

3. ábra

4. ábra

5. ábra
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Magas-tetők

4. A hőszigetelés vastagsága
Az új energetikai rendelet szerint a rétegtervi hőátbo-
csátási tényező követelményértéke magas-tetőknél is  
0,25 W/m2 K. Ezt az igényt 8-10 vagy akár 12 cm hő-
szigeteléssel már nem lehet teljesíteni, itt is szem-
léletváltásra van szükség: el kell tudni szakadni már 
attól a beidegződéstől, hogy csak a szarufák közé he-
lyezett, átlag 10 cm-es ásványgyapot vagy üveggyapot 
hőszigetelés a megoldás! Ezzel szemben korszerű mű-
anyaghabok is rendelkezésre állnak, melyekkel akár a 
szarufák alatt, között, vagy fölött is lehet megfelelően 
hőszigetelni a tetőteret! Az új rendelet szerinti köve-
telmény-értéket kb. 16-20 cm hőszigeteléssel lehet ki-
elégíteni, de ne felejtsük el, hogy a megfelelő hőszige-
telés-vastagság nem csak az előírások betartása miatt 
fontos, hanem így tudjuk a megfelelő komfort-érzetet 
biztosítani, és emellett jelentősen csökkenthetjük az 
energia-költségeinket is.

5. A hőszigetelés anyaga és elhelyezkedése 
Magas-tetőknél a tetőszerkezet vagy hagyományos 
ács-szerkezettel, vagy betonból készül, ún. koporsó-
födém formájában. A hőszigetelés anyagának és elhe-
lyezkedésének szempontjából ez döntően befolyásoló 
tényező: az ács-szerkezeteknél a hőszigetelés kerülhet 
a szarufák közé + alá, ebben az esetben a hőszigete-
lésnek nem kell különösen nagy szilárdsággal rendel-
keznie. A szarufák közé helyezett hőszigetelést csak 
nagyon gondos kivitelezéssel lehet olyan pontosan 
beszabni, hogy a szarufák és a hőszigetelés között ne 
legyen rés, ami számtalan hőhidat képes okozni. Más-
részt a szarufák magassága mindig kevés arra, hogy 
csak közöttük legyen elhelyezhető a hőszigetelés, sőt 
a légrés is, ezért hagyományos ács-szerkezet esetén is 

célszerű a hőszigetelést a szarufák fölé helyezni. Akár a 
szarufák fölé kerül, akár a koporsó-födémnél a vasbe-
ton födémre, a hőszigetelés anyaga ebben az esetben 
nagyobb szilárdságú kell legyen, mert a tetőfedés és 
annak tartószerkezete általában a hőszigetelésre kerül. 
Erre többféle hőszigetelés is alkalmas, ha a táblák csap-
hornyos kialakításúak, ezáltal biztosított lesz a szoros 
illesztés, valamint a hőhíd-mentes tetőszerkezet. A 
nagy szilárdságú PS vagy PUR-hab táblák ellenállnak 
a tetőszerkezetet érő igénybevételeknek, formatartóak 
és hosszú távon megtartják hőszigetelő képességüket. 
A szarufákra helyezett hőszigetelés előnye még az is, 
hogy az épület szélein, az oromfalaknál sem lesz hő-
híd, ami különben a hagyományosan a szarufák közé 
helyezett hőszigetelésnél igen gyakran előfordul. Töb-
bek között itt jelenik meg nagyon gyakran a penész az 
oromfal belső oldalán, valamint a térdfalak és a ferde 
felület találkozásánál.  A 6. ábrán egy lakóépület tető-
tér-beépítésének részletrajza látható, ahol a tervező a 
talpszelemennél nem gondolt külön a hőszigetelésre, 
így ez hőhidat jelent. Sajnos gyakran találkozom az-
zal a szemlélettel, hogy a „fa is szigetel”, pedig ha a 
hővezetési tényezőjüket összehasonlítjuk a polisztirol 
habokéval, kiderül, hogy a fáé majdnem tízszer rosz-
szabb (kb. 0,3 W /mK, szemben a 0,036-0,040 W/ mK 
értékkel)!

Cserjákné Tóth Judit

6. ábra
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Kutatók ma már tudományosan is igazolták, hogy 
egyes légúti betegségek, allergiás tünetek kialakulá-
sában nagy szerepe van a nedves falú, penészes la-
kások levegőjének. Nedves lakásban élő, vagy vizes, 
párás munkahelyen dolgozó személyeknél gyakori-
ak a légúti gyulladásos betegségek, amelyek gyakran 
társulnak fejfájással, fáradékonysággal és bőrpana-
szokkal. Az Egészségügyi Világszervezet erre irányu-
ló felmérése kimutatta, hogy a penészes, nedves la-
kás nem csak légúti és allergiás tüneteket okozhat, 
hanem felelős lehet egyes szív- és érrendszeri, illetve 
csont- és ízületi panaszokért is, sőt okozhat depresz-
sziós betegségeket is. Minden okunk megvan tehát 
arra, hogy a korábbiaknál komolyabban vegyük fel 
a harcot a káros penészgombákkal, mert ahol a pe-
nésznek kedvezőek a feltételek, ott az egészséges élet 
már veszélyben van. De nemcsak a mi egészségünk, 
hanem épületeink állapota is károsodik, hiszen a 
fal vizesedése komoly épületszerkezeti problémá-
kat is felvet. A falszerkezetek szilárdsága csökken a 
feláramló talajvízben található sók kristályosodása 
következtében. Ezen kívül szerkezetét jelentősen 
rombolja a benne lévő nedvesség hőmérsékletének 
ingadozása is. A falban lévő nedvesség télen meg-
fagy, a jég pedig a térfogat-növekedés miatt szép las-
san szétmállasztja a falazó anyagot. Sokféle módon 
kerülhet a falazatba víz, a vízfelvétel módjai többek 
között:

kapilláris vízfelvétel,•  
földdel érintkező részek kapcsolata szivárgó- vagy •  
lejtő vízzel
higroszkópos,•  
vízfelvétel kondenzáció és kapilláris-kondenzá-•  
ció során.

A leggyakrabban a két első mechanizmus következ-
ményeként kerül víz épületeink falazatába.

A sók által okozott épületkárok a következők:
építési kövek, téglák szétroncsolódása,•  
a habarcs roncsolódása,•  
nedvesség visszatartása a falban,•  
kristályosodási nyomás.•  

A komplex, mélyreható és egymással összefonó-
dó épületkárok okozója rendszerint a nedvesség és 
a sók együttes hatása, együttes jelenléte. Ha olyan 
beavatkozásokat szeretnénk megvalósítani, amelyek 
ezek hatását megszüntetik, akkor a szakszerű terve-
zés folyamán előkészületek egész sorát kell megten-
ni, melyek az épületkárok és okaik pontos ismeretére 
épülnek.

Fontos tehát a siker érdekében egy szakképzett és 
tapasztalt cég igénybevétele, úgy a tervezéshez, mint 
a kivitelezéshez.

Cégünk több, mint tíz éve foglalkozik utólagos 
falszigeteléssel, termékünk az egészséges élet és az 
egészséges épület. Hatékony módszereket kínálunk a 
szigetelések utólagos pótlására, javítására, mely meg-
védi az épületszerkezetet és a belső teret a nedvesség és 
talajvíz káros hatásaival szemben. Leginkább falátfűré-
szeléses szigetelést alkalmazunk, amely az utólagos fal-
szigetelések egyik legbiztonságosabb módszere, hiszen 
egy remek anyaggal elzárjuk a víz útját, úgy hogy az 
építmény szerkezete nem sérül. Az alkalmazott tech-
nológia az olasz Comer cég több évtizedes tapasztala-
tára és gépeire épül, amit a világ minden részén alkal-
maznak.

Árucikkünk: a falszigetelés,  
termékünk: az egészséges épület
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Utólagos falszigetelés falátfűrészeléssel

A szigetelés folyamatai:
Szigetelési sík meghatározás, vakolat leverés a tel-
jes átnedvesedett felületről. (A szigetelési sík minimá-
lisan a terepszinttől számított első fuga, amely 5-7 cm 
lehet.)

Fűrészelés: a szigetelés helyének meghatározását 
követően falvágó gépek segítségével átfűrészeljük a fa-
lat teljes keresztmetszetében, szakaszosan haladva.

Szigetelés: a víz útjának elzárására az átvágott nyí-
lásba befűzünk egy 2 mm vastag PE lemezt, amit a 
szakaszos átvágások során 5-8 cm-es átfedéssel alkal-
mazunk.

Ékelés: az épületszerkezetek mozgásának, elmoz-
dulásának megakadályozására a statikai terhek függ-
vényében speciális műanyag ékek kerülnek beütésre a 
szigetelő lemez fölött. 

Injektálás: egy injektáló berendezés segítségével a 
szigetelő lemez fölött, illetve az ékek közötti nyílások 
kitöltését duzzadó, vagy ha szükséges duzzadó és víz-
záró habarccsal töltjük ki nagy nyomással.

A falátvágás előnyei:
rendkívül hatásos•  
a falazatban bármilyen tehercsoportosítás esetén •  
lehetséges az eljárás kivitelezése
minősége megfelel az új épületek szigetelésének•  
bevált módszer, száz éve alkalmazzák•  
a vízszintes záróréteg élettartama legalább öt-•  
ven év
a végeredmény szabad szemmel is ellenőrizhető.•  

Ha az előzőkben vázolt eljárással valamilyen okból 
nem oldható meg a víz kizárása, az utólagos falszigete-
lést nagynyomású injektálással is elvégezhetjük, vagy 
éppen a kettő kombinációjával. Mindkét megoldás 
tartós, időtálló megoldást jelent a talajvíz okozta ha-
tások ellen, érthetően ez fontos szempont a megren-
delőknek.

A fentiekből kitűnik, hogy az élhetőbb, egészsége-
sebb környezet megteremtése érdekében mindenkép-
pen érdemes megoldást keresni ezekre a problémákra, 
hiszen a meglévő falnedvesség káros hatásait csak így 
tudjuk kivédeni. A cégünk által alkalmazott techno-
lógiák mindegyike segítséget nyújt ahhoz, hogy egy 
tiszta, friss levegőjű, penészmentes építményt hoz-
zunk létre az utólagos falszigetelés alkalmazásával.

IZOCOM Szigeteléstechnika Kft.
5561 Békésszentandrás, Prohászka u. 30.
Tel./fax: 66/218-189
E-mail: izocom@szarvasnet.hu
Web: www.izocom.hu

Referenciáink:
Oktatási intézmény:

Hajdúnánás Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium
Templom:

Kunszentmárton, Római Katolikus Templom
Kórház:

Budapest, Szent László Kórház, Déméter-ház
Középület:

Hajdúböszörmény, Polgármesteri Hivatal
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A klímaváltozás, a szélsőségesen hideg és meleg vál-
takozása, az energia költségek drámai növekedése, 

új anyagokat, új műszaki megoldásokat követelt.
Ezek egyik terméke az ÖKOCELL® márkanéven for-

galmazott több funkciós, változatos tulajdonságokkal 
rendelkező, könnyen és egyenletes minőségben elkészít-
hető, kedvező árfekvésű könnyűbeton termékcsalád.

Az Ökocell® termékcsalád a BauMix Kft. 19 éves fej-
lesztőmunkájának eredménye. Megalkotásának célja, 
hogy a kivitelezések során megszerzett tapasztalatokat, 
szaktudást, a kereskedelmi forgalomban beszerezhető, 
bármely építtető számára könnyen elérhetővé tegyük.

Az ÖKOCELL® termékcsalád tagjai
Alapanyagok:

ÖKOCELL•  ® Gyöngyőrlemény
ÖKOCELL•  ® Drazsír

Szárazkeverékek:
ÖKOCELL•  ® MIX
ÖKOCELL•  ® Csend
ÖKOCELL•  ® Therm

Alkalmazásuk a testsűrűségétől és műszaki paramé-
tereitől függően rendkívül széleskörű.

Ezen cikk keretében szeretnénk termékeinket és né-
hány jellemző alkalmazási területét bemutatni:

ÖKOCELL® MIX hőszigetelő könnyűbeton száraz-
keverék

Az Ökocell® Mix szárazkeverék rendkívül egysze-
rűen hagyományos keverővel csak víz hozzáadásával 
megkeverhető, és hagyományos kőműves módszerek-
kel bedolgozható.

Alkalmazás:
aljzat kiegyenlítés•  
padlásfödémek hőszigetelése•  
lapostető lejtésképzés•  
teraszok lejtésképzése•  
szigetelés fogadóaljzata•  

Előnyei: 
jó hőszigetelő és páraáteresztő•  
egyenetlen felületen is alkalmazható•  
egyszerűen keverhető, bedolgozható•  
1 napos korban járható•  
bitumenes szigetelés ráhegeszthető•  

ÖKOCELL® Csend hő- és hangszigetelő köny
nyűbeton szárazkeverék

3 az 1-ben. Forradalmian új monolitikus hőszigete-
lő rendszer szárazkeverék

Alkalmazás:
jó kopogóhang szigetelés•  
hőszigetelés•  
aljzatkiegyenlítés•  

Előnyei:
kiváló lépéshangszigetelő•  
kiváló hőszigetelő•  
fugamentes kivitelezés•  
könnyű bedolgozás•  
csővezetékek beágyazása•  
megakadályozza a hő- és hanghidak kialakulását•  
alkalmas padlófűtésekhez is•  

ÖKOCELL® Therm hőszigetelő könnyűbeton 
szárazkeverék

Alkalmazás:
Födémek szintkülönbségeinek feltöltése, aljzatki-•  
egyenlítése
Üregkitöltés•  
Hőszigetelés•  

Előnyei:
kiváló hőszigetelő érték•  
felület kiegyenlítés•  
csővezetékek beágyazása•  
fugamentes kivitelezés•  
könnyű bedolgozás•  
megakadályozza a hőhidak kialakulását•  
alkalmas padlófűtésekhez is•  
szokványos igénybevételű aljzatok fogadófelülete•  

Ökocell könnyűbetonok  
a hőszigetelés szolgálatában

 Aljzat kiegyenlítés előtt ÖKOCELL® Csenddel történő  
  aljzatkiegyenlítés után
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ÖKOCELL tető hőszigetelés és lejtésképzés
Ezen felhasználási területen az ÖKOCELL® 500 

könnyűbeton és az EPS hőszigetelő lemez vagy ÖKO-
CELL® Therm könnyűbeton együttes alkalmazása erő-
sítik egymás kedvező tulajdonságait.

Az EPS és az ÖKOCELL® Therm:
jó hőszigetelő,•  
könnyű,•  
kedvezőbb szerkezeti rétegvastagságot eredmé-•  
nyez.

Az ÖKOCELL® 500 könnyűbeton
javítja a tető nyári hőfokcsillapítását, •  
biztosítja a csapadékvíz-szigetelés megfelelő lej-•  
tését, merev aljzatát,
páragazdálkodó képességéből adódóan kedvező-•  
en befolyásolja a tetőszerkezet páradiffúziós mű-
ködését,
nem éghető, ezért a tetőszerkezet tűzállósága javul, •  
a tetőlejtés és tetőidom kialakításában kötetlen.•  

Hőszigetelés és lejtésképzés EPS hőszigetelő la-
pokkal és Ökocell 500 könnyűbetonnal

Csapadékvíz-szigetelés kavicsleterhelő réteggel  •  
vagy ragasztással
Szigetelést fogadó réteg Ökocell 500 könnyűbe-•  
tonnal
Lépcsős lejtésképzés EPS 100 hőszigetelő lapokkal•  
Hőszigetelés EPS 100 hőszigetelő lapokkal•  
Párafékező fólia•  
Födém•  

Hőszigetelés és lejtésképzés Ökocell Therm és 
Ökocell 500 könnyűbetonnal

Csapadékvíz-szigetelés kavicsleterhelő réteggel  •  
vagy ragasztással
Szigetelést fogadó réteg Ökocell 500 könnyűbe-•  
tonnal
Hőszigetelés és lejtésképzés Ökocell Therm köny-•  
nyűbetonnal
Párafékező fólia•  
Födém•  

ÖKOCELL tető felújítás
Régi, elöregedett gyakran lejtésmentes, átnedvese-

dett lapostetőket a BauMix Kft. által kidolgozott mód-
szerrel lehet a leggazdaságosabban és az időjárási kö-
rülményeket figyelembe véve a legbiztonságosabban 
felújítani. Tető felújítás diagnosztikai vizsgálattal kez-
dődik, a meglévő rétegrend ismertében határozható 
meg az ÖKOCELL® könnyűbeton vastagsága.

A tetőfelújítás folyamata:
A meglévő csapadékvíz-szigetelés felületi hibáit •  
foltszerűen ki kell javítani.
Lejtéskorrekció és szigetelést fogadó aljzatként •  
Ökocell 500 könnyűbetonnal alakítjuk ki az új 
tetőidomokat
Kiegészítő hőszigetelés és lejtéskorrekció esetén •  
az ÖKOCELL® Therm könnyűbetonnal az össze-
folyótól indulva a számított vastagságban kiala-
kítjuk az új tetőidomokat, majd 5 cm ÖKOCELL® 
500 könnyűbeton kérget húzunk rá.
A könnyűbetonon keresztül a tetőt a meglévő •  
hőszigetelő rétegig perforálni kell.
Az új csapadékvíz-szigetelés az ÖKOCELL•  ® 500 
könnyűbeton felületére közvetlenül elkészíthető.

Lejtéskorrekció meglévő csapadékvíz-szigetelésre 
Ökocell 500 könnyűbetonnal

Csapadékvíz-szigetelés kavicsleterhelő réteggel  •  
vagy ragasztással
Perforálás a régi hőszigetelésig•  
Lejtésképzés Ökocell 500 könnyűbetonnal•  
Meglévő csapadékvíz-szigetelés•  
Meglévő hőszigetelés•  
Födém•  
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Hőszigetelés és lejtéskorrekció meglévő csapa-
dékvíz-szigetelésre Ökocell Therm és Ökocell 500 
könnyűbetonnal

Csapadékvíz-szigetelés kavicsleterhelő réteggel •  
vagy ragasztással
Perforálás a régi hőszigetelésig•  
Szigetelést fogadó réteg Ökocell 500 könnyűbe-•  
tonnal
Hőszigetelés és lejtésképzés Ökocell Therm köny-•  
nyűbetonnal
Meglévő csapadékvíz-szigetelés•  
Meglévő hőszigetelés•  
Födém•  

Az ÖKOCELL könnyűbeton tetőfelújítás előnyei:
A meglévő, nedves, vizes tetőszerkezeti rétegeket •  
nem kell lebontani
Nincs hulladék elhelyezési, -tárolási probléma, •  
ezért környezetkímélő a felújítási mód.
A bontási, szállítási és hulladéktárolási költségek •  
megtakaríthatók.
A felújítás ideje alatt nem történik újabb beázás, •  
mivel a meglévő csapadékvíz-szigetelést nem kell 
lebontani.
A foltonként kijavított meglévő vízszigetelés a •  
könnyűbeton készítése 
idején a technológiai védőréteg szerepét is ellát-•  
ja. 
A régi szigetelés az ÖKOCELL® könnyűbeton pá-•  
raelvezető képessége révén kiszárad.
A száradást elősegíti a hőszigetelő könnyűbeton, •  
mert a meglévő tetőszigetelés melegebb környe-
zetbe kerül, így a benne lévő nedvesség elpárol-
gása felgyorsul.
Jelentős mértékben javul a lapostető hőszigetelő •  
képessége és hőcsillapítása.

Baumix Kft.
Cím: 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56.
Tel.: 06-82-317-922
Fax: 06-82-311-428
Web: www.baumix.hu

Sor-
szám

Elnevezés
Száraz  

testsűrűség 
Kg/m3

28 napos szilárdság Hővezetési 
tényező  
W/mK

Tűzvédelmi 
osztály

ÉME  
engedély-

szám
Nyomó Hajlító

N/mm2

1 Ökocell Csend 90 >0,1  < 0,050 B A 305/2004

2 Ökocell Therm 100 > 0,1 > 0,01 < 0,055 B Folyamatban

3 Ökocell könnyűbeton 250 > 0,2 > 0,02 < 0,07 B A-301/2004

4 Ökocell könnyűbeton 350 > 0,3 > 0,05 < 0,10 A2 A-301/2004

5 BauMix habcement 400 > 0,3 > 0,05 < 0,09 A1 A 300/2004

6 Ökocell könnyűbeton 500 > 0,7 > 0,07 < 0,15 A2 A-301/2004

7 Ökocell Mix 550 >1,0 > 0,2 <0,13  A-304/2004

8 BauMix habcement 600 > 1,0 > 0,07 < 0,12 A1 A 300/2004

9 Ökocell könnyűbeton 600 > 1,0 > 0,08 < 0,16 A2 A-301/2004

10 Ökocell könnyűbeton 700 > 1,5 > 0,09 < 0,17 A2 A-301/2004

11 Ökocell könnyűbeton 1000 > 2,5 > 0,12 < 0,38 A2 A-301/2004

A BauMix Kft. által gyártott és készített könnyűbetonok néhány fontosabb paramétere
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Profilmélység, hőátbocsátási tényező, vasalatrend-
szer, légkamra… nem kell mérnöknek lennünk 

ahhoz, hogy kis tájékozódásnak köszönhetően az épít-
kezés, felújítás után nyílászáróinknál ne érjenek min-
ket kellemetlen meglepetések. Számtalan kereskedés 
kínálja ma már portékáit mégis érdemes az ár mellett 
a gyártói tapasztalatra, a minőségre is odafigyelniük. 
Az Ablak-Épmű Kft. azon prémium kategóriás pro-
filok forgalmazásával foglalkozó országos vállalkozás, 
mely 50 éves piacvezetői tapasztalatokkal rendelkező 
gyártók termékeit kínálja vásárlóinak az álmaik meg-
valósításához. Az általuk kínált a Német ROPLASTO 
5-6-7 légkamrás profilrendszer a kiváló hő és hang-

szigetelést biztosít számunkra, míg a hozzá szerelt Ro-
toNT Biztonsági vasalat a megfelelő záródást segíti elő 
nyílászáróink számára. Kínálatukból nem hiányoznak 
a kiegészítők sem: párkányok, árnyékolás technika, ga-
rázskapu, tetőtéri ablak, téli kertek illetve beltéri ajtók 
széles választéka biztosítja, hogy mindig megtaláljuk 
a számunkra legjobbat.

Akkor sem kell aggódnunk, ha otthonunk nem az 
„előírásoknak” megfelelő nyílászáró méretekkel ren-
delkezik. Az Ablak-Épmű szakemberei az ár és a mű-

szaki sajátosságok 
figyelembevételével 
ingyenes áraján-
latban kínálják szá-
munkra a legopti-
málisabb profil és 
üvegrendszert. Az 
egyedi méret, forma, 
és széles színválasz-
tékkal gyakorlatilag 
minden igényt ki-
elégítve szakszerű, 
garanciális beépí-
téssel, a meglévő 
nyílászárók cseréjé-

vel megbízható, biztonságos és hosszú élettartamot 
választhatunk otthonunk számára. A hideg idő nem 
lehet akadálya a nyílászáró beépítésének, cseréjének.

Tartozzon Ön is partnereink körébe, 
kérje díjmentes ajánlatunkat!

Minőség az otthonában!

Ablak-Épmű Kft.
Cím:
Tel.:
E-mail: 
Web: www.ablakep.hu
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Fiatal és dinamikus cégünk célja hogy ügyfeleink 
akusztikai problémáit a legkorszerûbb technológi-

ával oldjuk meg. A világhálón való megjelenéssel be 
akarjuk bizonyítani hogy alig van Európában olyan 
cég aki több vagy jobb megoldásokat alkalmaz.

Akusztikai zajvédelem 
Reapor - térakusztika és hangvédelem
Koncerttermekben, színházakban, és a munkahe-

lyeken is igen hatásos, ahol választófalként vagy ál-
mennyezetként lehet felhasználni. 

Alagutakban , országutakon, metró megállókban és  
vasútállomásokon hangelnyelõ (abszorber) tulajdon-
ságával  ultimatív hangelnyelõ anyag.

A Reapor szendvicselem az iparban, aggregátorok-
nál, különbözõ hangos gépeknél is hatásos.

Lõtereken (rendõrség, katonaság, sportegyesüle-
tek), szélkanálisoknál verhetetlen a hangnyelésben. 
Zajos helyiségek belsõ zajterhelésének csökkentésére 
jól használható a 2-10 cm vastagságban, a felületre 
felhordott w-tower.grob természetes cellulóz alapú 
hangelnyelõ réteg Az 5 cm vastagságú, gipszkartonra 
felhordott réteg laboratóriumi hangelnyelési foka az 
ÉMI Kht. M-310/2002. számú jegyzõkönyve alapján az 
alábbi:

Léghang védelem
Liapor
A természetes alapanyag AZ AGYAG 
A természetes, nem szennyezett és kb. 180 millió éves 

Lias-agyag a Liapor nagy értékû alapanyaga. A Liapor 
gyárakban a természetes alapanyagokat keverik, õrlik, 
kis méretre aprítják és ca. 1200 °C-on kiégetik. Így kelet-
kezik a Liapor duzzasztott agyagkavics, melynek nagy-
sága és szilárdsága pontosan szabályozható. Nem csak a 
közel szabályos gömbalak teszi a könnyû és mégis stabil, 
formatartó Liapor golyót egyedülállóvá. A légpórusos 
belsõ része a Liapor golyónak jó hõszigetelést biztosít, 
elnyeli a hangot és átereszti a vízgõzt. Ez az építõanyag 
olyan természetes tulajdonságokkal rendelkezik, ame-
lyet az építtetõk manapság kívánnak. 

A Liaphon építési költséget takarít meg
A Liaphon falazóblokk kiválóan alkalmazható 

a jó hangcsillapítása és jó hõtároló kapacitása miatt 
lépcsõházakban. A Liaporból készített építõipari termé-
kek teljesítenek minden feltételt hogy Ön az aktuális 
lakás-higiéniának és az épületbiológiának megfelelõen 
lakhasson.

A Liaphon falazó blokk technikai adatai
(Méretek, anyagszükséglet, súly, hõszigetelési, hõtárolási, 

hangcsillapítási értékek)

W.Tower ÉPÍTÉSI,  
Ingatlanforgalmazási  
és Kereskedelmi KFT.
1026 Bp., Bimbó út 160–162. L1 II/3
Tel./fax: 1 200 5840
Mobil: 30 45 66 990
E-mail: info@wtower.cc
Web: http://www.wtower.cc

Akusztikai problémái vannak? Megoldjuk!

Falvastagság (vakolatlan) 10 12 15 20 cm
Falazóblokk hossz 49,5 49,5 49,5 37,5 cm
Falazóblokk magasság 22,1 22,1 22,1 22,1 cm
Tömeg (szárazon) 12,5 14,6 18,1 18,3 kg
Szállítási súly kb. 13,8 16,0 20,0 20,2 kg
Nyomószilárdság 6 6 6 6 N/mm2

Darabszám /m2 8,7 8,7 8,7 11,5 darab
Habarcsszükséglet /m2 4,0 5,0 6,5 9,0 l
Faltömeg (vakolt) /m2 220 245 280 340 kg/m2

Számított hővezető képesség 0,53 0,53 0,53 0,53 W/mK
Hővezetési ellenállás (vakolt) 0,25 0,29 0,35 0,44 m2K/W
Tűzállóság (vakolt) 2,00 1,65 1,68 1,45 W/m2K
Az MA 39-F465/79 és a BV 709/64 osztrák/német 
minősítések szerint F902 F902 F180 F1803

Súlyozott léghang gátlás (RW) (kétoldali 2,5 cm jav. 
mészhabarccsal bevakolt) 46 54 56 58 dB
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Az épületek hőmegtartásának érdekében
A klímaváltozás egyik kiváltó oka a levegőbe juttatott 
– a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó – ká-
ros gázok nagy mennyisége, ezért – és persze az egyre 
magasabbra szökő energiaárak miatt – elsődleges fon-
tosságot nyert új épületeink megfelelő hőszigetelése, a 
régi épületek hőmegtartó tulajdonságainak javítása. 

Ugyancsak fon-
tos, hogy a manap-
ság már egyre inkább 
teljes értékű lakóhe-
lyiségként használt 
pincék nedvesedését 
megakadályozzuk, 
vagy az épületek la-
postetőit teraszként, 
zöldtetőként hasznosítsuk. Ezekhez a feladatokhoz 
nyújtanak segítséget a Tegola Ungarese által forgalma-
zott TEGOTHERM panelek.

A TEGOTHERM extrudált (zárt cellás) polisztirén 
panelek hőszigetelő képességét alacsony hőátbocsátási 
tényező jellemzi, amely lehetővé teszi, hogy az épü-
letek fűtésére/hűtésére felhasznált energiamennyiség 
jelentős részének megtakarítását, így közvetve hozzá-
járul a környezetbe kibocsátott káros gázok mennyisé-
gének csökkentéséhez is.

A panelek hosszú időn keresztül képesek ellenállni a 
víz hatásának anélkül, hogy ez hőszigetelő képességü-
ket vagy mechanikai tulajdonságaikat befolyásolná.

Homogén, zártcellás szerkezetük nagy mechanikai 
szilárdságot biztosít, és lehetővé teszi a lapok beépí-
tését ipari padlók, vagy gépkocsival járható felületek 
alá is.

A TEGOTHERM panelek könnyűek, jól mozgatható-
ak, szagtalanok. Az anyag a vele dolgozók kezére nem 
tapad rá, nem irritálja a bőrt, megmunkálás közben 
nem morzsálódik: darabolása, vagy élek/formák kiala-
kítása a famegmunkálásban használatos eszközökkel 
elvégezhető. Mindez egyszerűsíti a beépítést, csökken-
ti a hulladék mennyiségét, és maximális pontosságot 
tesz lehetővé a legbonyolultabb részletek kidolgozása 
esetében is. Élalakítása 3-féle lehet: egyenes, átlapolha-
tó vagy nútféderes, 20-100 mm közötti vastagságban 
rendelhető.

A Tegotherm a jelenleg érvényes tűzvédelmi előírá-
soknak megfelelően az Euroclasse E tűzveszélyességi 
besorolást kapta.

További információkért kérjük, keresse fel a Tegola 
Ungarese Kft. honlapját, vagy hívja központi elérhető-
ségeinket.

TEGOLA UNGARESE Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 77–79.
Tel.: +36-1/250-3375 
Fax: + 36-1/250-3374
E-mail: info@tegola.hu
Web: www.tegola.hu

Magastetők: zsindelyfedésű szellőztetett tetők

Külső falak szigetelése

Ipari padlók szigetelése

Lapostető rétegrend: fordított rétegrendű zöldtető

Tegola Canadese 
zsindelyek
Építőlemez
Lécezés
Difbar páraáteresztős fólia
TEGOTHERM
Vapobar párafékező fólia
Deszkázat

Külső fal
TEGOTHERM
Belső réteg
Vakolat

Aljzatbeton
Vasbetron
Elválasztóréteg és párazáró fólia
TEGOTHERM
Biztonsági szigetelő réteg
Födém vagy aljzat

Földtető, termőtalaj
Geotextília
QDrain  vízelvezető réteg
TEGOTHERM
Safety FC gyökérálló vízszigetelő lemez
Safety vízszigetelő lemez
Födém
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A homlokzati hőszigetelő rendszerek 
közti egyre fokozottabb verseny ma-
gával vonja az egyes rendszerelemek 
folyamatos fejlesztését és az innovatív 
megoldások megjelenését a piacon. A 
Baumit most olyan homlokzati megol-
dást kínál, amelynek több összetevője is világújdon-
ságnak számít.

A Baumit open plus nano rendszer biztosítja a szi-
getelés rögzítésében a praktikumot, a hőszigetelésben 
a hatékonyságot a felületképzésben pedig az esztétiku-
mot.  

A rendszer mechanikai rögzítése a világújdonság-
nak számító Baumit Ragasztó Tárcsával történik. A 
Ragasztó Tárcsa tányérja a szigetelő lapok és a fala-
zat közé kerül, ehhez a szigetelést ragasztással rögzí-
tik. E kapcsolat húzószilárdsága a speciális geometria 
miatt egyenértékű a hagyományos dübelezésével. Az 
eredmény egy teljesen hőhídmentes felület. A Baumit 
open Plus Hőszigetelő Lemezek perforálása biztosítja a 

fokozott páraáteresztést, a táblák hőve-
zetési tényezője a szokásos 0,040 W/mK 
helyett 0,034 W/mK, ugyanahhoz a „tel-
jesítményhez tehát kisebb szigetelés-vas-
tagság is elegendő. A rendszer befejező 
rétegeként a cég a 2007 tavaszán beveze-

tett Baumit Nanopor Vakolatot ajánlja, melynek felü-
letén – a speciális nanotechnológiának köszönhetően 
– nem képesek megtapadni a szennyeződések, ezért az 
időjárás folyamatosan „tisztítja” a homlokzatot. Ez-
zel a technológiával egy mindig megújuló, öntisztuló 
homlokzatot kapunk. 

Az open plus nano rendszer alkalmazásával a lakó-
tér klímája sokkal kellemesebb lesz, fűtési energiát és 
pénzt takarítunk meg. Jobban kihasználjuk a falazat 
hőtároló képességét, megvédjük a szerkezetet az időjá-
rás hatásaitól és a nagy hőingadozásoktól. A Nanopor 
Vakolat pedig nem csupán szép, de tartós homlokzati 
felületet képez.

Kékesy Péter 
Alkalmazástechnológiai vezető

Baumit Kft.
Cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel.: +36/33-512-920
E-mail: p.kekesy@baumit.hu
Web: www.baumit.hu

Öntisztuló vakolat – a természet erejével
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Az idén tízesztendős Fenstherm Kft 1998. elején kezd-
te meg a műanyag ablakgyártást. Napjainkra a cég Ma-
gyarországon, e terület piacvezetőjévé vált. 

Jelenleg már ötféle műanyag nyílászáró termékcsa-
ládot gyárt, melyek Fenstherm Silver, Fenstherm Gold, 
Fenstherm Platina, Fenstherm Classic, Fenstherm 
Elegant márkanév alatt kerülnek forgalomba.

Másik termékcsaládjukat, mely mind önállóan, 
mind a nyílászárók kiegészítőjeként jelentősséggel bír, 
a Fenstherm redőnyrendszerek alkotják. A redőnyök 
stílusukban, szín- és formavilágukban jól illeszked-
nek a Fenstherm típusú nyílászárókhoz. A Fenstherm 
Roló – Top – Star – West – Nova névvel forgalmazott 
redőnyrendszerek a teljes redőnyválasztékot felölelik. 
A külsőtokos alumínium – és a felsőtokos műanyag re-
dőnyrendszerek egyaránt megrendelhetők vakolható 
kivitelben, és integrált szúnyoghálóval is. 

A Fenstherm Kft. a kivitelező cégek teljes körű ki-
szolgálása érdekében termék palettájára felvette az 
alumínium szerkezetek gyártását. Az alumínium ab-
lakok, bejárati ajtók és függönyfalak alkotóelemeik 
tökéletes egymáshoz hangolásának köszönhetően 
valamennyi alkalmazási területen kitűnően szerepel-

nek. Épülettípustól függően falnyílásba kerülő ab-
lakként, vagy szalagablakként akár fix üvegezéssel is 
beépíthetők. Továbbá a rendszer alkalmas szintmagas 
portálok, lépcsőházi üvegezések és üvegezett bejára-
tok kialakítására.

A vállalkozás nagy hangsúlyt fektet rá, hogy ter-
mékei igazoltan kiemelkedő minőséget képviseljenek, 
a Fenstherm-termékcsalád minden tagja rendelkezik 
az ÉMI Kht. által kiadott minőségi tanúsítvánnyal. 
Két termékcsoport megkapta a Kiváló Építési Termék 
díjat is.

A Fenstherm Kft. maga is az ISO 9001:2000 és az 
ISO 14001:2004-es szabvány szerint, TÜV által tanúsí-
tott minőségbiztosítási rendszerben dolgozik, melyet 
minden évben sikeresen megújít. 

A cég birtokosa az Építőipari Mester Díjnak. E ta-
núsítványt a Mesterdíj kuratóriuma azért ítélte meg, 
mivel a cég nemcsak elsőrangú nyílászárók gyártására 
képes, de azok kifogástalan helyszíni beszerelésére is. 
A Fenstherm Kft. a panelprogram meghirdetése óta részt 
vesz az országos projektben. Számtalan helyszínen több 
ezer lakás ajtaja, ablaka lett lecserélve korszerűre, elér-
ve így az épületek jóval takarékosabb hőgazdálkodását. 

Termékeink a honlapon és viszonteladó partnereinknél 
folyamatosan megtekinthetők.

Fenstherm Kft.
3390 Füzesabony, Hunyadi út 72.
Tel.: 36/542-577, Fax: 36/542-585
E-mail: info@fenstherm.hu
Web: www.fenstherm.hu

Az Építőipari Mester Díj birtokosa
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Az üzemeltetők rémálma könnyen valóra válhat, ha 
az uszodán, termál- vagy gyógyfürdőn kül- illetve 

beltéri felújítást kell végrehajtani. Ilyenkor a fürdőket 
gyakran hosszabb időre is be kell zárni, ami komoly 
bevételkieséssel járhat.

A felújítás szükségességének egyik fő oka, hogy a 
medenceburkolatok fugázásához gyakran cementköté-
sű fugázót használnak, melyek vegyi terhelés hatására 
tönkremehetnek. Ennek következtében mikrobioló-
giai élőlények és penészgombák telepedhetnek meg a 
túlfolyókon és a víz alatti fényszórókon.

A mikroorganizmusok ideális életfeltételeket talál-
nak a nedves helyeken, ha a víz meleg, benne elegendő 
szerves tápanyag található és a semleges vagy enyhén 
savas közeg is biztosított. Ennek következtében mik-
robiológiai élőlények és penészgombák telepedhetnek 
meg a túlfolyókon és a víz alatti fényszórókon.

Mindezen feltételek teljesülnek az epoxigyanta és 
a szilikonfugák felületén is. Az epoxigyanta fugázók 
felhasználásakor számolni kell a nehézkes, – eseten-
ként az alacsony hőmérséklet miatt – szinte lehetetlen 
fugahézag kitöltéssel, valamint azzal a ténnyel, hogy 
az epoxigyanta sem nyújt tökéletes védelmet, mind a 
savas tisztítószerekkel szemben, mind a mechanikai 
védelem szempontjából.

A medenceépítésnél olyan fugára van szükség, 
amely vegyszer- és hőálló, a mechanikai hatásoknak 
is ellenáll, valamint könnyen tisztítható és mindezek 
miatt hosszú élettartamú.

Ezen követelményeket figyelembe véve fejlesztet-
tük ki uszodák, tusolók és a víz károsító hatásának ki-
tett egyéb felületek fugázásához a BOTON® S 250 és 
BOTON® MF 300 Mozaik fugázót, amelyek az alábbi 
tulajdonságokkal rendelkeznek:

Medence szigetelés és burkolás

1. esztrich / beton
2.  BOTACT® MD 28 2K Szigetelőhabarcs (karcgletteléssel) 

+ BOTACT® SB 78 Sarokerősítő szalag beágyazása
3. BOTACT® MD 28 2K Szigetelőhabarcs (felület szigetelése)
4.  BOTACT® M 22 Speciális flexragasztó (a kerámialap hátoldalát is üregmentesen átkenve) vagy  

BOTACT® M 29 Folyékonyágyazatú flexragasztó (csak padlólaphoz),  
üvegmozaik ragasztásához BOTACT® M 21 Flexragasztó (fehér)  
+ BOTACT® MD 28 „B” komponens

5. BOTON® S 2502K Vegyszerálló fugázó vagy BOTON® MF 300 Mozaik fugázó
6. BOTON® CF 600 Medence-szilikon + BOTON® P 600 Alapozó

kétkomponensű•  
2-20 mm fugahézagig (S 250)•  
1-5 mm fugahézagig (MF 300)•  
kültérben és beltérben is alkalmazható•  
lehetővé teszi a páradiffúziót•  
rendkívül vegyszerálló•  
-50°C-tól +250°C-ig hőálló (száraz meleg esetén)•  
kefével való dörzsölésnek ellenáll•  
ellenáll a gőzborotva akár 150 bar nyomásának is•  
ivóvízzel érintkezhet•  
könnyen bedolgozható +10°C hőmérsékleten is•  

A rendszer felépítése 
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 Kivitelezési tanácsadás

A szigetelés BOTACT® MD 28 2K Szigetelőhabarcs-
csal történik. Az első réteget glettvassal felvisszük. A 
sarkokban és a hajlatokban először BOTACT® SB 78 
Sarokerősítő szalagot, ill. külső és belső mandzsettá-
kat kell elhelyezni, majd száradás után a második ré-
teggel átgletteljük.

A kerámia fal- és padlóburkoló lapok felragasztá-
sánál ásványi alapú ragasztót alkalmazunk. Ehhez a 
felhasználási területtől függően BOTACT® M 22 Spe-
ciális flexragasztót vagy a BOTACT® M 29 Folyéko-
nyágyazatú flexragasztót ajánljuk (csak padlónál).

Üvegmozaik burkolatok esetén a BOTACT® M 21 
fehér Flexragasztót a BOTACT® MD 28 2K Szigetelő-
habarcs „B” komponensével kell keverni a következő 
arányban:

0,1 kg „B” komponens + 0,15 l víz 1 kg ragasztóhoz. 
Üvegmozaik burkolatokhoz a BOTON® MF 300 Mo-
zaik fugázót fejlesztettük ki.

A BOTON® S 
250 Vegyszerál-
ló fugázó vagy 
MF 300 Mozaik 
fugázó folyadék 
komponenséhez 
hozzáadjuk a port 
és keverőgéppel 
lassú fordulaton 
homogén habarcsá 
keverjük. A habarcs 
folyadékigénye: S 
250-nél 18-20%, 
MF 300-nál 29-
31%.

A fugázóhabar-
csot fugázógumi se-
gítségével mélyen a 
fugákba bedolgoz-
zuk. Az edényidő 

kb. 30 perc. A fugázott felületet szivaccsal lehetőleg 
kevés vízzel előmossuk, majd letisztítjuk. A burkolat 7 
nap elteltével éri el teljes vegyi terhelhetőségét.

BOTON® CF 600 uszodákhoz kifejlesztett speciális 
szilikonnal zárjuk a sarkokat, csatlakozásokat, dilatáci-
ós fugákat és az alapozáshoz a BOTON® P 600 Alapo-
zót használjuk.

MC Bauchemie Kft.
Botament Üzletág
H-1117 Budapest, Hengermalom utca 47. 
Telefon: +36 1/481-3850
Fax: +36 1/481-3855
E-mail: info@botament.hu
Web: www.botament.hu
Zöld szám (ingyenesen hívható): 06-80 622-288

A szigetelőhabarcs 
felhordása

A fugázóanyag  
bedolgozása

Csemperagasztás

A felület tisztítása
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Napjaink leggyakrabban emlegetett, szinte kimerít-
hetetlen témája a hőszigetelés. A gazdasági válság, a 
globális felmelegedés, a fosszilis energiahordozók fo-
lyamatos fogyásának sokkoló hatású rémhíre a takaré-
kosságra hívja fel az ipar és a lakosság figyelmét. Már 
akkor óvatosan kellett volna kezelni az energiafelhasz-
nálás kérdését akkor is, amikor hazánkban a gáz beve-
zetése széles körben elterjedt, azaz a hetvenes években. 
Németországban energiaracionalizálási tanulmányok 
jelentek meg, a szakemberek elkezdtek foglalkozni az 
energiatudatos építészettel. Megjelentek a kedvező 
hőtechnikai tulajdonságú falazó elemek (mészhomok-
kő), nyílászárók, az egyre hatékonyabb hőszigetelő 
anyagok. Fokozott figyelmet fordítottak a hőhídmen-
tes épületszerkezetek, s ezzel párhuzamosan az építmé-
nyek megfelelő páratechnikai kialakítására is. Ha késve 
is, de lassan a közép- és kelet-európai országok között 
mi is elindulunk azon az úton, amit úgy neveznek, 
hogy környezetettudatosság, és fenntarthatóság.

Arra kell tehát törekedni, hogy minél kevesebb 
energiát használjunk fel, minél kevesebb legyen a 
széndioxid-kibocsátás. Törekedni, hogy minél keve-
sebbet kelljen költeni, és hogy minél kevésbé szeny-
nyezzük a környezetet az üvegházhatás beláthatatlan 
következményeinek elkerülése érdekében.

A csökkentett energiafelhasználásnak alapjáratban 
kétféle módja van: az egyik, amikor konkrétan spó-
rolunk, azaz kevésbé fűtjük be a házunkat vagy laká-
sunkat, kevesebb vizet fogyasztunk, ezáltal kevesebb 
szennyvizet öntünk a csatornákba. A gyerekeinket is 
tudatosságra neveljük, arra, hogy ne pazaroljunk.

Az energiatakarékosság aktív formája, amíg nem 
csupán nem fogyasztunk, hanem hozzáadott munká-
val, termékkel növeljük az épületeink értéket. Egy cikk-
ben nem lehet kimerítően sem a passzív, sem az aktív 
takarékosságról írni, így most csupán egy áttekintést 
próbálok nyújtani a magyar piacon fellelhető szigetelési 
lehetőségekről. Tovább is megyünk, a következő lapban 
az elérhető alternatív fűtési módok ismertetésével sze-
retnénk segítséget nyújtani az érdeklődőknek.

Az építmények csökkentett energiafelhasználásá-
nak alapján öt kategóriát különböztethetünk meg

az alacsony energiafelhasználású ház négyzetmé-•  
terenként és évente 50 kWh-t jelent
az ultra alacsony energiafelhasználású ház, ennél •  
jóval kevesebb, évi 30 kWh/m2

a passzívház 15 kWh/m•  2,
a nulla fűtési energiafelhasználású ház 0 kWh/•  
m2/év, valamint 
az autonóm ház, amely szintén nem vesz fel •  
energiát egyetlen energiatermelő szektortól sem, 
azaz – ahogy a neve mondja - önellátó.

(Ezek igen jelentős eredmények annak a ténynek 
az ismeretében, hogy egy átlagos méretű családi ház 
energiaigénye egy év alatt 120-160-180 kWh/m2.

Az áremelések és a szigorodó szabványok követ-
keztében egyre több jól szigetelt, alacsony és az ultra 
alacsony költségvetésű házra találunk példát.  A nul-
la fűtésű és az autonóm ház a térségünkben még csak 
utópisztikus fogalom. Ami viszont egyre inkább beke-
rült a köztudatba, az a passzívház. 

A passzívház eredetileg az energiatakarékos épüle-
tekre alkalmazott német minősítési rendszer. A pasz-
szívház technológia fő célja a hőenergia-vesztesé-
gek minimalizálása.

Pontosítva, „a passzívház olyan épület, amelyben 
a kényelmes hőmérsékletet biztosítása (ISO 7730) 
megoldható kizárólag a levegő frissen tartásához (DIN 
1946) megmozgatott légtömeg utánfűtésével vagy 
utánhűtésével, további levegő visszaforgatása nélkül.” 
Műszaki szempontból megfogalmazva, a passzívház 
olyan épület, amelynél a felület és a térfogat aránya 
(A/V) nem nagyobb 0,7-nél. Egységnyi energiafelhasz-
nálása kisebb mint  10 W/m², tökéletesen hőhídmen-
tes, a külső fal hőátbocsátási tényezője (U-érték) nem 
haladja meg a 0,15 W/m²K, az ablakok U-értéke ma-
ximum 0,8 W/m²K, pára- és légzáró képessége (nsc) 
kisebb 0,6 óra, valamint hőcserélővel társított szellőz-
tetést alkalmaznak. 

Hőszigetelés, ami mindenkit foglalkoztat
Szakma – mesterség – tudomány

Bal oldalon szigetelt, jobb oldalon nem szigetelt fal hőfényképe
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A legmegfelelőbb egy földbe ásott félgömb lenne, de 
mivel ez kevéssé kivitelezhető, törekszenek a minél egy-
szerűbb, szinte kocka alakú formák, minden „kutyaól”, 
és egyéb kiugró elem kialakítása nélkül. A nyílászárók 
három réteg üveggel vannak ellátva, a tömítésük, beépí-
tésük pedig tökéletesen hőhídmentesen megoldott.

A passzívházak a jól megtervezett, megfelelő vas-
tagságú, anyagú és a kialakítású hőszigetelésüknek 
köszönhetően nem igényelnek hagyományos fűtési 
rendszert. Természetesen a hőveszteség tökéletes kikü-
szöbölése lehetetlen feladat, mivel egy bizonyos vas-
tagságú falazat, egyéb épületszerkezet, illetve hőszige-
telés építése túlságosan költséges lenne. Ezért az igény 
szerinti hőmérséklet eléréséhez szükséges hőmennyi-
séget elsősorban a napsugárzásból, a talajból vagy ép-
penséggel a kültéri levegőből nyerik. Ehhez még hoz-
zájárul belső tér hulladékhőjének hasznosítása, illetve 
az épületben levő élőlények – egy átlagos felnőtt ember 
210 Watt-tal melegíti környezetét – és műszaki beren-
dezések által kisugárzott hőből pótolják. (Pl. az izzók 
a villamos energiának csupán egy részét hasznosítják 
világítás formájában, a többi energia hővé alakul és az 
épületben marad. Főzés közben használjuk a tűzhelyet a 
konyhában, használjuk a különböző háztartási gépeket, a 
TV-készüléket, a számítógépet. Ezek mind hulladékhővel 
növelik az épület belső energiáját, azaz meleget adnak.

A passzívház minősítési rendszer szerint ez lehet 
lakóház vagy akár iskola, korábbi építésű és felújított 
épületekre is.

Érdekességképpen megemlítem, hogy az első pasz-
szívházat 1990-ben a németországi Darmstadtban épí-
tették. Azóta kb. 15000 passzívház épült Európa-szerte, 
de a világ több országában is. 

Szigeteljünk tehát, de hogyan? Miután az utolsó 
pár évtized során központi kérdésként került be az  
köztudatba a hőszigetelés témája, és szinte az egész ez-
zel kapcsolatos tudomány olvashatóvá vált különféle 
kiadványoknak, cikkeknek, tanulmányoknak köszön-
hetően, mégis sok fogalom a mai napig nem tisztázott 
sokszor még a szakmával foglalkozók körében sem.

Vegyük tehát sorra a legalapvetőbb hőtechnikai 
alapfogalmakat!

Egy épületben a hőveszteség pótlásához és a kelle-
mes belső hőmérséklet biztosításához hőenergiára, hő 
áramlására van szükség. Hőáramláshoz akkor jön létre, 
ha a belső és a külső tér között hőmérsékleti különbség 
van. A hőáramlás függ a fal típusától és hőszigetelési 
minőségétől.

A hő háromféle terjedési módjáról beszélhetünk:
A hővezetés szilárd anyagon vagy gázon keresz-•  
tül történik: minél jobban szigetel az anyag, an-
nál kisebb mértékű a hővezetés.
Hőáramlás során – a hőmérséklet és a sűrűség •  
függvényében – a hő a légmozgásnak köszönhe-
tően mozog. A meleg levegő felfelé halad majd 
eloszlik. Minél kisebb a légmozgás, annál kisebb 
hőáramlás.

- Hősugárzás: az anyagok – a hőmérsékletétől és su-•  
gárzóképességétől függően – hőt nyelnek el, vagy 
hőt sugároznak ki. A terjedés közegét is számításba 
kell venni (vákuum vagy levegő). Kisebb lesz a hőve-
zetés, ha a sugárzás elnyelődik vagy visszaverődik. 

A hőszigetelés meggátolja mindhárom hatást, tehát 
a hővezetést, a hőáramlást és a hősugárzást.

A szigetelés gátolja

 a hővezetést a légmozgást a hősugárzást

Hővezető képesség: lambda (λ) érték
A hőszigetelő anyag a leginkább a hővezető képes-

ségével jellemezhető, ennek neve λ (lambda) érték. Mi-
nél kisebb a lambda érték, annál jobb a hőszigetelés. Az 
egyes anyagok, termékek mérését laboratóriumokban 
végzik el 10 °C hőmérsékleten. Az SI mértékegysége 
W/m*K (Egyes számításokban még találkozhatunk a 
régi kcal/m*h*C˚. Az átváltási arány: 1,163.)Egy anyag 
akkor számít hőszigetelőnek, ha a hővezető képessége 
kevesebb mint 0,065 W/m.K.

Néhány építőanyagok hővezető képessége:
Réz: 380•  
Vas: 230•  
Alumínium:72•  
Gránit: 3,5•  
Beton: 1,4•  
Üveg: 1,16•  
Keményfa: 0,46•  
Puhafa: 0,12•  
Üveggyapot: 0,0032-0,0040•  
Kőzetgyapot: 0,0032-0,0040•  
EPS (expandált polisztirol): 0,0032-0,0040•  
Parafa: 0,0038-0,0040•  
Levegő: 0,025•  

•  
Hővezetési ellenállás (R érték)
Ez az érték mutatja egy termék hővezetési ellenál-

lási képességét. A hővezetési ellenállás függ a vastag-
ságtól és a hővezető képességtől. Minél magasabb az R 
érték, annál jobb a termék teljesítő képessége. Mérték-
egysége: m²K/W

R= e/ λ 
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Hőátadási tényező (Rsi, Rse)
Hőátadási tényező: egységnyi felületen, egységnyi 

idő alatt, egységnyi hőmérsékletkülönbség mellett át-
adott hőáramot jelenti. 

Hőátbocsátási tényező: U érték, régebben k érték
U= 1/R
Hőátbocsátási tényező: egységnyi felületen, egység-

nyi idő alatt, egységnyi hőmérsékletkülönbség mellett 
áthaladó hőáram. 

Hőhíd
Az épülethatároló-szerkezetnek azoknak a helyeit, 

ahol hőáramok alakulnak ki, hőhidaknak nevezzük, 
vagyis a hőhidak az épület külső határoló szerkeze-
teinek azok a részei, ahol különböző hővezetési tu-
lajdonságú és eltérő geometriai formájú szerkezetek, 
anyagok csatlakoznak egymáshoz. Kétféle hőhidat 
különböztetünk meg: geometriai és szerkezeti hőhi-
dat. Szerkezeti hőhídről akkor beszélünk, ha megsza-
kad az adott réteg homogenitása. Geometriai hőhíd-
ról akkor beszélünk, ha egy adott épületszerkezetet 
vagy szerkezeti részt nem két párhuzamos síkfelület 
határolja. 

A legismertebb szigetelőanyagok:

Polisztirol
a) EPS – vagy expandált polisztirol szigetelőanyag 
Az expandált polisztirolhab hőszigetelő anyagok az 

épületek szerkezetei hatékony hőszigetelést tesznek le-
hetővé. Az anyag gazdaságos, jelenleg a szigetelő anya-
gok közül a legkevesebb pénzért kapható. Beépítése 
egyszerű, nagyon elterjedt.

A grafit tartalmú EPS egy különleges szürke színű 
expandált polisztirol hőszigetelő lemez, amely külön-
leges alapanyagának köszönhetően lényegesen alacso-
nyabb hővezetési tényezővel rendelkezik, mint a fehér 
színű változat. A termék homlokzati hőszigetelő bevo-
natrendszerekben alkalmazott, pihentetett polisztirol 
keményhab. 

(Hővezetési tényezője: 0,032 W/mK)

b) Extrudált polisztirol szigetelőanyag
A színezett, világoskék vagy rózsaszínű extrudált 

polisztirol hab zárt cellaszerkezetű anyag vízfelvétele 
elhanyagolhatóan kicsi, s így kiváló hőszigetelő ké-
pessége tartós nedvességhatás esetén sem romlik. Ezen 
kívül az extrudált habnak nagyon jó mechanikai tulaj-
donságai vannak.

Szálas szigetelő anyagok (kőzetgyapot, üveggyapot)
Üveggyapot
Az üveggyapot termékek számos előnye az újrafelhasz-

nált üvegnek és homoknak köszönhető. Ezek természe-
tes alapanyagok, és így nagyon gyorsan regenerálódnak.  
Mivel a homok és az üveg nem éghetőek, nincs szük-
ség plusz adalékanyagokra, az üveggyapot termékek 
tűzállóak. Az üvegszálak között lévő, jelentős meny-
nyiségű finom légrétegnek köszönhetően kiváló hő-
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szigetelő képességűek. Az üveggyapot puha érintésű, 
egyszerű kezelni és beépíteni, mivel könnyű és rugal-
mas. A komprimált üveggyapottekercs segítségével sok 
helyet lehet megtakarítani a kezelésnél, szállításnál és 
raktározásnál. Tökéletesen illeszthető, ezért a beépíté-
se kényelmes, biztonságos és elkerülhetőek a nem kí-
vánt hőhidak.

Hővezetési tényezője: (λd=0,038 W/mK)

Kőzetgyapot
A kőzetgyapot hőszigetelő képességét a kőzetszálak 

között található legtermészetesebb szigetelőanyag, a 
levegő biztosítja. Mivel a levegő a kőzetgyapot szige-
telőanyag szálai között természetes módon van jelen, 
ezért hőszigetelő képessége az épület teljes élettar-
tama alatt (50–80 év) állandó. A kőzetgyapot finom 
szálszerkezetének és viszonylag magas testsűrűségé-
nek köszönhetően a szálak közötti levegő megköze-
lítőleg nyugalomban van. A kőzetgyapot hőszigetelő 
képességét befolyásolja, hogy vízszintes vagy függőle-
ges felületet szigetelnek vele, hogy a felülete áramló 
vagy nyugalomban lévő, nedves vagy száraz levegővel 
érintkezik.

Újdonság a Frontrock Max E homlokzati kőzetgya-
pot szigetelőlemez. A termék inhomogén, azaz két ré-
tegből áll. A felső, 20mm vastag réteg tömörebb, ami 
a homlokzatot ellenállóbbá teszi a külső mechanikai 
hatásokkal szemben. Az alsó, vastagabb réteg elég ru-
galmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon az esetleges felü-
leti egyenlőtlenségekhez. A két réteg együttesen pedig 
10%-al jobb hőszigetelő képességű a régebben fejlesz-
tett termékekhez képest. 

Hővezetési tényezője: (λd=0,036 W/mK)

Parafa 
A parafának a lehető legtermészetesebb anyag, 

emellett kiválóak a szigetelési tulajdonságai. A ki-
sebb-nagyobb parafaszemcséket természetes gyantá-
val préselik össze, így készül az agglomerált vagy ún. 
broken parafa tábla. A termékek bármilyen környezeti 

körülmények és klimatikus viszonyok között alkal-
mazhatóak. Hőkezeléses eljárással készül az expandált, 
vagy fekete parafa. Mindkét típusú parafa termékkel 
szigetelt épület lélegzik, a táblák nem szívják maguk-
ba a nedvességet, rovarok, rágcsálók nem tesznek kárt 
benne. Általános jellemzője, hogy jó hő- és hangszi-
getelést biztosít. (lélegző szerkezet), a hajszálcsöveken 
nem szívja fel a v). Páraáteresztő képességű izet, tar-
tós, sűrűsége 110-120 kg/m³, méretstabil, rugalmas, 
ellenáll a mechanikai hatásoknak és a vegyszereknek, 
nehezen éghető. Az egészségre nem káros, anyagát 
gombák és baktériumok nem támadják meg, környe-
zetbarát (újrahasznosítható). Mínusz 180 ºC-tól +100 
°C-os környezetben alkalmazható. A parafa lemezek 
egyszerűen, könnyen feldolgozhatók, jól vághatók. Az 
anyag felhasználásának kiemelt területe a hűtőkamrák 
hőszigetelése. Rendkívül fontos, hogy a hűtőkamrákat 
védjük mindenfajta víznek, párának a falon, tetőn, 
padlón keresztüli beszivárgásától, mivel a levegő rela-
tív páratartalmának esetleges növekedése csökkenti a 
hűtőhatást. 

Hővezetési tényezője λd =0,037-0,040 W/mK.

Szórt szigetelőanyagok 
Perlit 
Nagyon könnyű fajsúlya továbbá a hő- és hangszi-

getelő tulajdonságai miatt előszeretettel használják az 
építőiparban, falazó habarcsban a hőhidak elkerülésé-
re, vakolatban és betonban a hang- és hőszigetelés ja-
vítására. A perlit semleges Ph értékének köszönhetően 
a rágcsálók nem károsítják. Gyártanak perlites téglát, 
ezek falai vékonyabbak az üregek pedig nagyobbak. 
Az üregeket perlittel töltik ki, ezzel könnyű, szilárd és 
kiváló szigetelési tulajdonságú izgalmas építőanyagot 
fejlesztettek ki. A perlit olcsó, könnyű vele dolgozni, 
természetes anyag és nem tűzveszélyes. 

Hővezetési tényezője: λd=0,048-0,050 W/mK
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Cellulóz
A hőszigetelési rendszer alapja a cellulóz. A cellu-

lóz rostokat (a fa természetes rostjait) egy egyszerű 
eljárással újságpapírból nyerik. A papírt darálást kö-
vetően pelyhekké alakítják, majd a tűz, a penész és 
a rágcsálók elleni védelem érdekében bórt és foszfá-
tot kevernek hozzá. A fenti újrahasznosítási folyamat 
révén az újságpapír szigetelőanyaggá alakul. A kész 
szigetelőanyag zsákos formában kapható, melyet egy 
befúvógép segítségével, vagy akár kézi terítéssel is a 
kitöltendő üregekbe lehet juttatni. Hatékony hőszi-
getelés, környezetbarát (újrahasznosított újságpapír 
és természetes adalékok káros anyagtól mentes. Nem 
keletkezik hulladék a beépítése során (nem kell vágni, 
beszabni).

Hővezetési tényezője: λd =0,045 W/mK.

Hősugárzás elleni védelem

Egyes hőszigetelő termékek nem a hővezetési té-
nyezőjük miatt védik az épületet. Különleges összete-
vőiknek következtében visszaverik a sugarakat.

Az ilyen típusú gyártmányokat két fajtája van, 
az egyik a hőreflektáló lemez, a másik az akár 
több rétegben is kenhető vagy szórható, flexibi-
lis hőreflektáló festékek vagy vékonyvakolatok. 
Egyik sem helyettesíti a megfelelő vastagságú hő-
szigetelést, viszont nagymértékben javítja annak 
hatásfokát.

Ha párazáró hőreflektáló lemezeket a hőszigete-
lés belső tér felőli oldalánál építjük be, akkor a pára-
záró funkció mellett télen visszaveri a lakásból kiszök-
ni akaró hősugarakat. Nyáron a hőszigetelő anyagot 
kültér felől borító, páraáteresztő és hőreflektáló fóliája 
visszaveri a napsugarakat, így megvédi a tetőteret a 
forróságtól.

Különleges vakolatok, festékek 

Parafa vakolat
Ez a termék merőben újdonság a piacon. A finom 

parafa őrleményt kötőanyagokkal, pigmentekkel ösz-
szekeverik egy különleges receptúra alapján. A do-
bozokban kapható terméket az építkezés helyszínén 
keverik be, majd egy speciális eszközzel hordják fel a 
különféle felületekre. 

A parafa vakolat bármilyen típusú felületen, 
mint pl. cement, vas, fa, beton, üveg, műanyag – 
gyakorlatilag bármilyen – felületre kiválóan tapad. 
A kötés ideje általában 8 és 48 óra között változik 
attól függően, hogy milyen a felület és a hőmérsék-
let, valamint függ az alkalmazott anyagvastagságtól.  
A vékonyvakolat természeténél fogva is meleg anyag. 
Ha nedves és hideg falakkal érintkezik, felszívja a ned-
vességet, azt megszűri, majd elpárologtatja anélkül, 
hogy maga az anyag károsodna.  

A parafa vakolat – csakúgy, mint maga a fát védő 
parafa kéreg – vízhatlan és lélegző, tűzálló, kiváló hő- 
és hangszigetel, nem telepszik meg rajta a gomba, ned-
vességálló, rugalmas és hajlékony, ugyanakkor ellenáll 
a mechanikai hatásoknak. 

A vakolat bevonható gipsszel vagy csillámkővel, 
homokkal és cementtel, színezhető tetszés szerint. 
 A parafa tartóssága, élettartama jelentékeny, kiváló 
hő – és hangszigetelő tulajdonságú. Ezen kívül jelen-
tős a kémiai stabilitása is, mivel csak ásványi savak és 
az erős alkáli alapú anyagok támadhatják és károsít-
hatják meg.

Legfontosabb tulajdonságai: vízzáró és lélegző, 
tűzálló, kötőanyag a cement, vas és parketta között, 
beleértve a régi vasszerkezeteket, eltömíti a réseket, 
véd a rozsda ellen, rugalmas.

Anyagszükséglet/m2: 1,8 – 2 kg/m2 (3–3,5 mm ré-
tegben)

A felsoroltakon kívül sok egyéb érdekes termék lé-
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tezik. Léteznek még egészen különleges megoldások, 
mint például a pneumatikus tömítések stb., ezek azon-
ban egyelőre csak érdekességek, mivel még túlságosan 
költségesek.

Nem elég azonban a falak alapos hőszigetelése. 
A fűtött lakás melegének csupán egy része távozik 
az épületet határoló szerkezeteken keresztül, másik 
része a levegő infiltrációjával vagy szellőztetéssel tá-
vozik.

Az épületek hőveszteségének jelentős része – mint-
egy 35-40%-a – a nyílászárók szerkezetein keresztül 
jön létre részben felületi átbocsátással részben infilt-
rációval, azaz a légréseken keresztüli átszivárgással. 
Ha egy átlag 3 mm-es légrést veszünk alapul, az egy 
1 m2 alapterületű ablaknál egy 10x12 cm-es nyílást 
jelent. 

A hézagoknál a szellőzési hőveszteségek mellett a 
kellemetlen huzat, az esővíz, a kültér zaja, a beáramló 
por és piszok és a vibráció (villamos, repülőgép által 
okozott rezgés) is mellékhatásként jelentkezik, ezzel 
még inkább rontva közérzetünket. 

Összességében a szigetelt nyílászárónak a követ-
kező funkciókat kell ellátni: 

1.  Hőszigetelés. Az ablakok illesztési hézagainak 
a légáteresztő képességét optimálisra kell csök-
kenteni. 

2.  A tömítés feladata, hogy visszatartsa a huzatot, 
és hatékony legyen erős szélnyomás esetén is. 

3.  Amennyiben a régi ablakszerkezet kialakítása 
nem teljesen megfelelő, úgy védelmet kell nyúj-
tani a nedvesség behatolása ellen.

4.  Redukálni kell a zaj és lárma, rezgések hatását.
5.  Védeni kell a lakást a portól és a beáramló sza-

goktól.

A szakszerű szigetelést az infiltrációs hőveszteségek 
megszűntetése jelenti. Számtalan megoldás, új anya-
gok és szerkezetek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a 
mai modern ajtók, és ablakok hőszigetelése eléri, sok-
szor már meghaladja a határoló falszerkezet hőszige-
telését. 

Ki kell azonban emelni azt, hogy nem ajánlott a 
filtrációt olyan mértékben csökkenteni, amely a helyi-
ségek szellőztetési zavarához, higiéniai körülmények 
romlásához, a belső pára erős felhalmozódásához ve-
zet. A nem jól megválasztott, vagy nem megfelelően 
beépített nyílászáró páralecsapódást, gombásodást 
eredményezhet, a nyílászáró szerkezet károsodását 
okozhatja.

A fent leírtak tájékoztatásul szolgálnak, választha-
tunk, anyagok, árak, funkcionalitás, legjobb esetben 
mindhárom szerint. Minden anyagnak megvan a maga 
beépítési helye, érdemes körültekintően tervezni, job-
ban megismerni az egyes terméktulajdonságokat. A 
legjobb azonban szakember tanácsát kérni, megtervez-
tetni. Sok esetben tapasztaltam, hogy hiába vásárolták 
meg a legjobb minőségű anyagokat, a laikus a legjobb 
szándék ellenére sem megfelelően építette be a termé-
keket. Legyünk tehát azon, hogy az igényes anyagokat 
hibátlan kialakítás tegye egyésszé. 
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Statisztikai adatok bizonyítják, hogy az európai or-
szágok energiafogyasztásának 45-50%-a az épüle-

tek létesítésére és üzemeltetésére fordítódik, vagyis az 
energiafelhasználás és a fenntartható fejlődés szem-
pontjából ez a legkritikusabb szektor.

Ennek értelmében, a fenntartható fejlődés biz-
tosítása érdekében, az Európai Parlament  kiadta az 
épületek energiateljesítményéről szóló 2002/91/EK 
direktívát, amely kötelezően előírja a tagállamok ré-
szére, hogy léptessék hatályba mindazokat a belső 
szabályokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az 
irányelvben megfogalmazott követelmények hatály-
ba lépjenek.

Indokolt a lapos tetők javasolt mértékű hőszige-
telése mivel:

a hőszigetelő réteg vastagságának növelése nem •  
eredményez számottevő szerkezeti változást sem 
a külső, sem pedig a belső vízelvezetésű laposte-
tőknél,
a hőszigetelő réteg mint egy 12-20%-al növeli •  
meg a tetőszigetelő rétegek összköltségét, míg 
ugyanez a vastagság-növelés legalább 35%-os hő-
veszteség-csökkenést eredményez,
többszintes épületek legfelső szintjén a fajlagos •  
hőveszteség a nagyobb lehűlő felületek és a la-
postető emissziós többlet-hővesztesége miatt 
jóval nagyobb mértékű, mint a közbenső épü-
letszinteken, ezért e szerkezet fokozott hőszige-
telése indokolt.

Az eddigi leghaté-
konyabb hőszigetelő 
anyag a kemény po-
liuretán hab, mely-
nek hőszigetelési 
tulajdonsága kétszer 
jobb, mint a kőzet-
gyapotnak vagy az 
expandált polisztirolnak. Két folyékony halmazálla-
potú anyag vegyi reakciójából keletkezik egy speciá-
lis berendezés segítségével, mely lehetővé teszi a hab 
felszórását egyenesen a kívánt szigetelendő felületre. 
Ez a zártcellás mikroszkopikus szerkezet nem csupán a 
kiváló hőszigetelési tulajdonságával büszkélkedhet, de 
egyben vízzáró réteget is képez.

Az említett készítmény egyik leghatékonyabb 
felhasználási területe a lapos, illetve kis dőlésszögű 
tetőfelületek utólagos hő- és vízszigetelése.  Több 
mint 40 évvel ezelőtt az Egyesültállamokban fej-
lesztették ki a közvetlenül a tetőfelületre felszór-
ható kemény poliuretánhab technológiáját. Magát 
a fejlesztést az épületek utólagos hőszigetelésének 
igénye, vagyis az energiaárak folyamatos növekedé-
se kényszeríttette ki. 

A szigetelési rendszer lényege, hogy a szigetelő 
anyag a kemény poliuretánhab szigetelendő felüle-
ten képződik. A kétkomponensű keveréket egy spe-
ciális magasnyomású gépi berendezés segítségével 
(GUSMER H 2000, USA) a felületre szórják, amely a 
folyékony halmazállapotból kb. 3 másodperc múlva 
nagyon gyorsan emelve a térfogatát kásásodik és kb. 
20 másodperc elteltével kemény járható habbá ala-
kul. Az egyenletes rétegvastagság elérése érdekében a 
szórás rétegenként történik minimálisan 30 mm vas-
tagságban. Az így felszórt réteg egy egyöntetű varrat 
és hézagmentes hő és vízzáró réteget képez. Tökélete-
sen eltömítve a tetősíkból függőlegesen kiemelkedő 
szellőző és felvonó aknákat, kéményeket, tetőbevilá-
gítókat, attikafalakat stb. Főleg lapos vagy kis dőlész-
szögű fém, bitumenlemez, eternit vagy akár laminát 
tetőfelületek komplex felújításánál alkalmazható. A 
szigetelő anyag kis súlya miatt ( 30 mm = 2 kg/m2 
) a tetőszerkezet statikailag nincs egyáltalán megter-
helve.

A poliuretán tetőrendszer jól alkalmazható az új be-
ruházásoknál is például közvetlenül a 3%-nál nagyobb 
lejtésben elhelyezett mennyezet panelra, hullám vagy 
trapézfémlemez borításokra, hullámeternitre vagy akár 
a rögzített polisztirolhab lemezekre.

A poliuretán tetőrendszerek alkalmazásakor na-
gyon fontos megemlíteni az ún. UV védőréteg al-
kalmazását. Mint ahogy minden műanyag, így a 
poliuretán is kis ellenállást tanúsít a nap UV sugara-

Egy korszerű tetőszigetelő rendszer
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ival szemben, éppen 
ezért speciális akril 
alapanyagú festék-
réteggel védeni kell. 
Újdonságot jelent a 
szórt poliuretánhab 
szilikon réteggel tör-
ténő UV védelme, 

amely ugyancsak magasnyomású festékszóró géppel 
történik. Ha szilikon (palaőrlemény) szi li kon kom-
binációs  UV védelem alkalmazásakor karbantartást 
nem igénylő réteget kapunk. Az így elvégzett szige-
telésre vállalt garancia 12 év, a réteg várható élettar-
tama több mint 50 év. 

Közép-kelet Európában a legjelentősebb, átlagosan 
évi 230-240 ezer négyzetméter tetőfelület kivitelezésé-
vel a PUR IZOÁCIÓ csoport (a cseh PUR IZAOLACE, 
s.r.o. Litomérice, a lengyel PUR Izolace, Sp.z o.o. Opole 
és a győri székhelyű PUR IZOLÁCIÓ, Kft).

A poliuretánnal szigetelt tető előnye:
tökéletes hőhídmentes hőszigetelés,•  
biztosítja az egész felület varratmentes vízszigete-•  
lését a bonyolult alakzatoknál is,
az aljazathoz való tökéletes tapadás – ellenáll a •  
szél szívóhatásának,
kizárja a tartószerkezet dilatációját,•  
ellenáll az agresszív anyagoknak és a biológiai •  
hatásoknak,
lehetővé teszi a vízpára difúzióját.•  

PUR IZOLÁCIÓ Kft. szolgáltatásai:

TETŐSZIGETELÉS – bármilyen alakzatú és dőlész-
szögű (ívelt vagy parabolikus) épületeknél

Családi házak, ipari és mezőgazdasági épületfödé-
mek hő- és csapadékvízelleni szigetelését vállaljuk. A 
technológia nem alkalmazható égetett vagy betoncse-
rép tetők külső szigetelésére.

TETŐSZIGETELÉS – lapos tető héjazatra:
nehéz bitumenlemez,•  
hullám fémlemez (horganyzott acél, alumínium, •  
acél),
hullám eternit,•  
trapéz lemez (horganyzott acél, alumínium, •  
acél),
falcolt lemez (horganyzott acél, alumínium, •  
réz),
vasbeton födém lemez,•  
farostlemez.•  

MENNYEZETEK SZIGETELÉSE – felhordható bár-
milyen, az építészetben alkalmazott anyagfelületre 
(ipari vagy mezőgazdasági épületek)

BELSŐ FÜGGŐLEGES FALFELÜLETEK – felhord-
ható bármilyen az építészetben alkalmazott anyagfe-
lületre (ipari vagy mezőgazdasági épületek)

KEMÉNY HABOK ÖNTÉSE-FRÖCCSÖNTÉS (kivá-
ló hőszigetelési tulajdonság)

hőszigetelt tartályok, tározók (vegyi- és élelmi-•  
szeripar)
külső csővezetékek és szerelvényeik•  
vízmelegítő tartályok, akkumulációs tartályok•  
épületrések, üregek kitöltése•  

KEMÉNY HABOK ÖNTÉSE-FRÖCCSÖNTÉS (tö-
mítési tulajdonság)

hajótestek, bóják, úszók.•  

LÁGY ÉS FÉLKEMÉNY HABOK FORMAÖNTÉSE 
VAGY SZÓRÁSA

dekorációk készítése a szórakoztató és filmipar •  
részére
hangszigetelés (ipari)•  

REAKTÍV ELASTOMER ÉS „POLYUREA” REND-
SZEREK  

A poliuretán habrendszerek helyben történő gyár-
tása–beépítése sok felhasználási lehetőséget kínál. 
Szívesen állunk rendelkezésére, érdeklődése esetén a 
helyszín bejárása után ingyenes szaktanácsadás és ár-
ajánlat elkészítésére.

PUR IZOLÁCIÓ Kft.
9024 Győr, Bartók Béla u. 41. fsz. 4.
Tel./fax: 96-518-118, 96-518-119
Mobil : 06 20 222 0107
E-mail: pur@purizolacio.hu
Web: www.purizolacio.hu, www.purizolace.com
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Az amerikai GRACE világcég által kifejlesztett kor-
szerű vízszigetelő anyagok  beépítéséhez nincs 

szükség száraz felületre, megfelel a nedves felület és 
a párás környezet, az esős időjárás is. A felhelyezéshez 
nem kell gépi berendezés, így áram és gáz sem szük-
séges, tehát ideálisak kisebb gyakorlattal és minimális 
felszerszámozottsággal rendelkezőknek.

A hazai szakemberek előtt közismert és jól bevált  
BITUTHENE öntapadó szigetelő lemezek  legújabb 
változatai már -10°C hőmérséklettől alkalmazhatóak, 
vegyi anyag- és gázállóak, 70 m víznyomás elviselésére 
alkalmasak egy rétegben. A keresztlaminált HDPE – fó-
lia hordozórétegnek köszönhetően erősek, mérettar-
tóak, nagy szakítószilárdságúak, ütésekkel és átszúró-
dásokkal szemben ellenállóak. Felhasználási területük 
szinte korlátlan. 

A PROCOR kenhető – szórható vízszigetelés, mely 
a teraszok, lapostetők és egyéb nedves, tagolt felületek 
szigetelését teszi lehetővé. Közvetlen burkolhatósága 
és igen alacsony káros-anyag tartalma folytán a zárt, 
vizes helyiségekben (fürdő, WC) is ideális.

Talajvízbe kerülő szerkezetek vízszigetelésekor az 
aljzatbetonra, illetve a szigetelést tartó falra a legkivá-
lóbb szigetelőanyag alkalmazásával – még a leggondo-
sabb tervezés és kivitelezés mellett – sem garantálható 
hosszú távra biztos megoldás. Annak valószínűsége 
ugyanis, hogy több ezer vagy tízezer négyzetméter 
leszigetelt felületen sehol nem keletkezik a csatlako-
zó munkák során, illetőleg a természetes talajtömörö-
dés, használati hatások folyományaként egyetlen apró 
lyuk, repedés vagy szétcsúszás sem, elméletileg cse-
kély – gyakorlatilag nulla. A sérüléseken át a védendő 
szerkezet és a szigetelés közé jutó víz is előbb-utóbb 
szétterjed, megtalálva útját a védett térbe; működik a 
„vízvándorlás” kellőképpen nemkívánatos jelensége.

Hosszú távú védelmet csak olyan vízszigetelés nyújt-
hat, ami tartósan rögzül a védendő szerkezethez, meg-
gátolva ezzel a víz behatolását és a vízvándorlást. Ilyen 
szigetelőanyag a PREPRUFE rendszer, amely speciális, 
a védendő szerkezethez erős adhéziós kötéssel rögzülő 
réteggel rendelkezik. E rendszer szigetelőlemeze rend-
kívül ellenálló és megakadályozza az esetlegesen átjutó 
víz szerkezet mentén történő szétterjedését.

A PREPRUFE rendszer helyes költségvizsgálatához 
feltétlenül figyelembe kell venni, hogy csökkennek a 
földkiemelési és körülhatárolási költségek, vékonyabb 
aljzatbetonra van szükség (esetleg el is hagyható), 
nincs szükség védőbetonra, illetve szigetelést tartó 
falra, elmaradhat a felület besimítása és a kivitelezés 
független az időjárási körülményektől, miközben a 
kivitelezés ideje jelentősen lerövidül. Nagy műszaki 
értékű vízszigetelés valósítható meg minimális költ-
ségből, élettartama viszont megegyezik az építmény 
élettartamával. 

A PREPRUFE vízhatlan szigetelőlemez rendszert ta-
lajvíz – veszélyes pincékbe, mélygarázsokba ajánljuk, de 
felhasználható aknákhoz, támfalakhoz is. Vegyszerálló-
sága kiváló, hatékonyan védi a szerkezetet az agresszív 
talajvíz adta viszonyok között. Széles hőmérséklet tarto-
mányban alkalmazható és más GRACE termékekkel az 
igényeknek megfelelően kombinálható.

Tartós víz elleni védelem a 21. században 
– megbízhatóan, költségtakarékosan

ISOPROF Szigetelésforgalmazó Kft.
1126 Budapest, Agárdi út 11.
Tel.: (1) 223-0240
Fax: (1) 223-0241
E-mail: isoprof@isoprof.hu
Web: www.isoprof.hu
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