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Kedves Olvasó!
Immáron
második
alkalommal
bocsátjuk közre éves kiadványunkat,
melyben összegyűjtve lapozhatja át
mindazokat az érdekes és hasznos
cikkeket, melyek az elmúlt évben a
szakinfo
építészet
honlapon
megjelentek.
"Januártól szigorúbban szigetelünk" 
legyen ez a jelmondata az idei évnek,
mert rá kell ébrednünk, a szigorúbb
előírások nagyrészt saját érdekeinket
szolgálják. Köztudomású ugyanis, hogy
– korszerű szigeteléssel – fűtésre
fordított kiadásaink akár
50%kal
csökkenthetők, miközben otthonunkat
télen  nyáron egyaránt egyenletesebb
hőmérséklet teszi kellemesebbé.
A kiadvány
idei
első
részébe
beválogatott cikkek egységes szerzője
a Knauf Insulation, aki sokat tesz azért,
hogy a szigeteléstechnika – mint
modern gondolkozásmód is – eljusson
a magyar családokhoz.
Budapest, 2015. január 12.
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Energiaimportjának 87%át
pazarolja el az Európai Unió

A Financial Times
szerint
Magyarországon
tesztelték az EU
energiafüggőség
elleni fegyverét

Évi 573 milliárd eurót költ az Európai Unió, benne
Magyarország energiahordozók importálására,
miközben 500 milliárd eurót pazarol el évente energiaveszteség miatt –
derült ki a Knauf Insulation szakértőinek elemzéséből.
A veszteség 40%áért az európai épületállomány felel, mert 80%
uk
energiahatékonysági
szempontból
korszerűtlen,
így
szigeteletlen. Az EU jelenlegi, 220 milliós épületállományából 160
millió épület előreláthatólag még 2050ben is állni fog, ami azt
jelenti, hogy ennek a veszteségnek jókora részét még évtizedekig
elkönyveli majd a közösség, köztük mi, magyarok.
A Financial Times brit gazdasági lap szerint is égető szükség lenne
a megtakarításokra, ők éppen egy magyar példával szemléltetik,
hogyan lehetne drasztikusan csökkenteni a kiadásokat. A Knauf
Insulation és a Budapesti Műszaki Egyetem Nálamszigetelnek
programja 2014 tavaszán azt bizonyította be, hogy családi házak
szigetelése esetén a fűtési költségeket akár 46%kal is vissza
lehet fogni.
A Knauf Insulation 21 másik nemzetközi céggel együtt nyílt levelet
juttatott el az európai döntéshozókhoz, melyben felhívja a
figyelmüket arra, hogy megfelelő szabályozással mind az
energiaveszteség, mind az energiafüggőség nagymértékben
csökkenthető lenne. A „Renovate Europe” („Újítsuk fel Európát”)
kampány által készített friss jelentésre alapozva a Knauf Insulation
szakértői úgy látják, hogy amennyiben az EU 30%os energia
megtakarítást írna elő 2030ra, úgy a korszerűsítés
eredményeképpen 1%kal nőne a kontinens GDPje, miközben 1,5
millió új munkahely létesülne, az energiafüggőség pedig 40%kal
csökkenne. Magyarországon a program kapcsán csak
szigeteléssel 25 ezer új munkahely jöhetne létre.
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Nem saját lábakon
Az Európai Bizottság adatai szerint a kontinens államai már saját energiaigényük felét sem tudják
előállítani, évente 573 milliárd eurót költenek behozatalra, amivel teljes energiaigényük 53%át
fedezik.
Magyarország
Az Európai Unió energiafüggősége 2002. és 2012. között
energiafüggősége
47,5%ról 53,4%ra nőtt. Földgázból 60% fölötti, kőolajból
80% fölötti az import aránya, mindkét nyersanyagból
Hazánk az Unióhoz hasonlóan
főképp Oroszország, Norvégia és a Kőolajexportáló
energiafüggőségben van más
Országok Nemzetközi Szervezete, az OPEC látja el a
országoktól, ennek a
közösséget. Az Unió országai közül egyedül Dánia számít
függésnek a mértéke a
nettó energiaexportőrnek, miközben másik végletként Málta
közösségéhez hasonló.
100%ban importból fedezi energiaigényét.
Amíg az Unióban 2012ben
53,4% volt az import aránya,
itthon 52,3%. Szilárd
A fejlődés velejárója: rossz kilátások
energiahordozókból az Unió
behozatala 42,2%, hazánké
A Nemzetközi Energia Ügynökség 2013as felmérése
36,8%. Kőolajból a közösség
szerint a világ energiaszükséglete 2035re 33%kal nőni
86,4%ot, földgázból 65,8%ot
fog. Ennek a növekedésnek a nagy részéért főképp a
importál, Magyarország
fejlődő országok lesznek a felelősek, ám 4% emelkedésre
80,8%ot és 72,9%ot.
az Európai Unió részéről is számít a szervezet,
ami egy ekkora gazdaság esetében hatalmas érték. A várható ázsiai konjunktúra
következményeként ráadásul az energiahordozók árának tartós emelkedésére is
számítani lehet, ami tovább növeli a jövőbeni kiadásokat. Mindeközben az amerikai
kontinensen egyre több palagázt és palaolajat termelnek ki, ezért az Európai Unió
versenyképessége csökkent, hiszen mind háztartásai, mind ipari létesítményei kétszer
háromszor drágábban jutnak energiához, mint a tengerentúliak, ez pedig az
előrejelzések szerint a következő 20 évben nem is fog változni.

Az épületeken keresztül folyik el a pénz
A magas importrátával tehát együtt kell élni a jövőben, ám
annak mértéke csökkenthető, ésszerű takarékossággal
nagymértékben vissza
A magyar lakosság többsége
lehet
fogni
a
(85%) tudja, hogy megéri szi
kiadásokat.
geteléssel növelni az épület
A
lehetséges
energiahatékonyságát, 44%
megtakarítás mértékét
uk mégsem végzett semmi
jól mutatja, hogy évente
lyen fejlesztést ingatlanán az
szinte
az
import
elmúlt 5 évben. 75%uk anya
értékével
megegyező
gi okok, vagy a kedvező finan
összeg, 500 milliárd euró vész el a kontinensen
szírozási lehetőségek hiánya
energiaveszteségként. Ennek 40%áért, 160 milliárd
miatt nem tudott belefogni a
euróért az energiahatékonysági szempontból korszerűtlen
korszerűsítésbe.
épületek a felelősek. Az Unió területén minden tíz épületből
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csak kettő energiahatékony, hazánkban tíz épületenként csak egy.
Magyarországon a legsürgetőbb a családi házak szigetelése
lenne, melyek 89,3%a, két és fél millió épület szorulna
energiahatékonysági állapota miatt felújításra.

Magyar program irányította magára
a világ figyelmét

A Financial Times brit gazdasági lap egy
magyar
kísérlet
eredményeire
hivatkozva
nevezi
a
korszerű
szigetelést
„Európa
kihasználatlan,
Oroszország elleni titkos fegyverének”.
A Knauf Insulation még 2013 tavaszán
indította el a Nálamszigetelnek Programot
többek között a Budapesti Műszaki Egyetem
szakmai támogatásával.
Az eredmények összehasonlíthatósága érdekében
két, közel azonos műszaki feltételekkel rendelkező
épületet és közel azonos
Új munkahelyek
életvitelt
folytató
családot
választottak ki a programban való részvételre, majd az
Magyarországon a programot a
egyik család házát leszigetelték. Mindkét ingatlant
Knauf Insulation szakértői
mérőműszerekkel szerelték fel, amelyek a nap 24
szerint már évi 64 milliárd
órájában mérték a fűtési energiára használt gázt és
forintból el lehetne indítani, mely
kalkulálták annak költségét. A program végével, vagyis
összeg a második évtől kezdve
közel 7 hónap alatt a szigetelt házban lakó család 113
folyamatosan és többszörösen
888 forintot spórolt meg a szigeteletlen házban lakó
megtérülne. Segítségével éves
családhoz képest, a belső hőmérséklet azonos szinten
szinten 1,3 milliárd köbméter
tartásához 46%kal kevesebb gázra volt szüksége, sőt, a
gáz és 4,375 millió tonna szén
kazánok energiatakarékosabb működése okán még
dioxid lenne megspórolható, a
áramból is kevesebbet fogyasztott. A Financial Times és a
felújítások pedig a program alatt
Knauf Insulation szerint is e nagyfokú hatékonyság miatt
25 000 embernek nyújtanának
lehet a szigetelés az egyik legeredményesebb európai
munkalehetőséget.
eszköz az energiafüggőséggel szemben.

Az energiahatékonyságban rejlik a megoldás

Az Európai Unió vezetőinek küldött, szakmai
összefogással megpecsételt levél meggyőző, pontos
számításokat is tartalmaz.
Az „Újítsuk fel Európát” kampány jelentése szerint az EU
jelenlegi épületállományának hőszigetelése évi 100
milliárd euróból valósulhatna meg és 2050re érhetne
véget. Abban az esetben, ha 2030ra 30%ra növelnék a kötelező energiafogyasztás
csökkentést, a munkálatok 1,48 millió új munkahelyet teremtenének és 2017re 291 milliárd
eurós GDP növekedést, miközben az államháztartások akár évi 39 milliárdot is
megspórolhatnának vele. ■
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25 év alatt megvalósítható lenne egy átfogó energiahatékonysági program,
mely az összes magyar családi ház energetikai besorolását "A"ra javítaná.
Paks árának feléből, azaz 1,6 ezer milliárd fo
rintból 25 év alatt megvalósítható lenne egy,
A lakosság nyitott.
az összes magyar családi ház leszigetelésére
Tervezneke energetikai felújítást
irányuló energiahatékonysági program, ám a
a következő 3 évben?
fejlesztéseket már mindössze 64 milliárd fo
rintból el lehetne indítani.
Egy ilyen program segítségével a teljes felújí
tásra szoruló, mintegy 2,5 millió, jellemzően
„F” és „G” besorolású családi ház állományt
„A” besorolásúvá lehetne fejleszteni, azaz
gázfogyasztásukat akár 50%kal lehetne
csökkenteni – derült ki a Knauf Insulation
szakértőinek elemzéséből.
A panelprogram mintájára megtervezett, több
forrásból finanszírozott, hosszú távú felújítási
nem
1 éven belül
23 év múlva
koncepció már a második év után visszahoz
ná az árát az államnak.
A családi házak energiahatékonysági fejlesztése azért kiemelten fontos, mert Magyarország tel
jes energiafelhasználásának harmadát ezek fűtési és meleg víz igénye teszi ki. Családi házaink
ban él az ország lakosságának nagy része, 7 millió ember, akik összesen 2,6 milliárd köbméter
földgázt használnak el évente, miközben 8,75 millió tonna széndioxidot bocsátanak ki a levegő
be. A teljes hazai családi ház állomány éves energiamegtakarítási potenciálja ráadásul duplája a
tervezett két új paksi blokk éves energiatermelési potenciáljának.

Nagy számok törvénye

3,75 ezer milliárd forint. Előreláthatólag
ennyibe fog kerülni az országnak az új paksi
blokkok felépítése az elkövetkező 10 évben,
melynek megtérülését a kormány körülbelül
30 évre becsüli. Nem elvitatva Paks szüksé
gességét, de az összehasonlíthatóság ked
véért egy hasonló nagyságrendű összeggel
számolt a Knauf Insulation szakértő csapata
is, hogy egy olyan átfogó családi ház felújítá
si program kivitelezését kezdeményezze,
amely pont azt a szegmenset segítené,
amelynek legnagyobb a lemaradása a haté
kony energiafelhasználás területén – a lakos
ságot.

" A koncepció már a harmadik
évben visszahozná az árát az
államnak"

A koncepció a már működő panelprogram min
tájára kerülne kidolgozásra, a költségeket egy
harmad rész állami támogatás, egyharmad rész
kedvezményes lakossági hitel és egyharmad
önrész fedezné. A hosszú távú, 25 éves prog
ramhoz az állam hozzájárulása Paks II árának
mindössze fele, 1,6 ezer milliárd forint lenne, ez
évente csupán 64 milliárd forint ráfordítást je
lent, ráadásul a második év után folyamatosan
és várhatóan többszörösen megtérülne.
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Családi házaink energiahatékonysága –
nem atombiztos alapokon

Magyarország éves földgázfogyasztása mint
egy 10 milliárd köbméter, amelynek 26%át
családi házaink fogyasztják, amik így évi 8,75
millió tonna széndioxid kibocsátásáért is fele
lősek. Az Európai Unió „Európa 2020” stratégi
ája komoly elvárásokat támaszt országunkkal
szemben az üvegházhatású gázok kibocsátá
sát és a megújuló energia gazdasági arányát
tekintve. Ennek ellenére nem létezik olyan
eredményes, országos szintű tervezet, amely
ezeknek az épületeknek az energetikai korsze
rűsítésével foglalkozna, holott hazánk lakossá
gának 66%a, mintegy 7 millió fő lakik bennük.

Két és fél millió épület vár felújításra

A problémára a megoldás a Knauf Insulation
szakértői szerint egy országos szigetelési
program elindítása lenne, mely kifejezetten a
családi házakat célozná. Az összes hazai lakó
ingatlan, 3,9 millió épület mintegy 73%a csa
ládi ház. Ebből a 2,85 millió épületből 2,5
milliót lenne érdemes szigetelni.
Ha évente 4%ukat, azaz 100 ezer házat lát
nának el korszerű szigeteléssel, a teljes re
konstrukció 25 évig tartana.

Előnyök fúziója

Az állam tehát 25 év alatt Paks II költségének
kevesebb mint a felét fordítaná a fejlesztési
program elindítására, ugyanakkor csak a szi
getelés anyag és munkaköltségének általános
forgalmi adójából, illetve a járulékokból, má
sodlagos fogyasztásból a második évtől folya
matosan visszanyerné a teljes összeget, a
befektetés más előnyei mellett, mint a
fehéredő gazdaság és nagyjából 25 000 új,
állandó munkahely.
A Knauf Insulation Nálamszigetelnek Program
jának mérési tapasztalatai alapján a gázfo
gyasztás a szigetelt házakban kb. 50%kal
esne vissza és a széndioxid kibocsátás szin
tén ugyanilyen arányban csökkenne. Ez éves
szinten 1,3 milliárd köbméter gáz és 4,375 mil
lió tonna széndioxid megtakarítást jelentene.
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A kazánok szigetelést követő, takarékosabb
működése okán még áramból is kevesebb
fogyna.

Megéri az államnak, megéri az egyén
nek

A magyar otthonok fűtési és meleg víz primer
energiaigénye évente 360 petajoule. ez na
gyon magas érték, ám ennek megfelelően
nagy megtakarítási potenciál is rejlik benne,
modern szigetelés esetén akár 152 PJ. Ebből
128 PJ a családi házak megtakarítási lehető
sége – ami 2 db, 1000 MW teljesítményű blok
kal számolva több mint duplája Paks II
energiatermelési potenciáljának (63 PJ). Alkal
mazva egyetlen családi házra, nagyjából 1,7
millió forint ráfordítással és 838 ezer forint ál
lami támogatással elkészíthető az épület új,
korszerű, komplett hőszigetelése, a már emlí
tett 20 cm vastag, éghetetlen és páraáteresztő
kőzetgyapottal, mely jelentősen csökkenti a
gázfogyasztást (és a káros anyag kibocsátást),
valamint éves szinten körülbelül 10 ezer forint
tal az áramfogyasztást is. Átlagosan havi 30
40 ezer forintnyi fűtési célú erőforrással szá
molva, valamint 6 hónapos fűtési szezonnal, a
befektetés 13 év alatt kifizetődne, ráadásul a
program jótékony hatásai már korábban is
érezhetőek lennének.
Az állam befektetései még hamarabb megté
rülnének, hiszen házanként csupán 600 ezer
forintot invesztálna. Egy külföldi példával
szemléltetve: Németország 2010ben 1,4 milli
árd euróval támogatta a lakosság ingatlanjai
nak
komplex
energiahatékonysági
fejlesztéseit. E támogatás révén 340 ezer új
munkahelyet hozott létre, 5,4 milliárd euró
adóbevétel többletet generált, ráadásul a né
met költségvetés 1,8 milliárd eurót spórolt a
munkanélküliségi járadékokon is, vagyis bevé
telként több mint ötszörösét realizálta a kifize
tett összegnek.

Csak szigeteléssel
érhetőek el a 2030as
uniós célkitűzések
Magyarország csak épületállományának teljes
körű szigetelésével lesz képes teljesíteni az
Európai Unió 2030ra előirányzott energia
hatékonysági célkitűzéseit. Az Unió új energia
hatékonysági
keretirányelve
ugyanis
az
energiafelhasználás 30%os csökkentését és az
üvegházhatású gázok kibocsátásának 40%os
visszaszorítását írja elő.

Az EU új irányelve 2030-ra
az energiafelhasználás
30%-os csökkentését tűzte ki

E célokat hazánk azonban csak akkor lesz
képes teljesíteni, ha a panel és nem panel
társasházak szigetelését célzó program
folytatása mellett, az eddig energia
hatékonysági szempontból mellőzött, de a
hazai épületállomány 73%át kitevő családi
házak
szigetelésére
is
életképes
finanszírozási modellt dolgoz ki.
A szigorú és immár kötelező érvényű
irányelvek teljesítéséhez ráadásul nem lesz elég a hazánkban általánosan alkalmazott
810 cm vastag szigetelések használata, hanem a közintézmények szerkezetelemeinek
hőátbocsátási tényezőjére vonatkozó, 2015 januárjától életbe lépett szabványoknak
megfelelően körülbelül 20 cm vastag hőszigetelés alkalmazása válik szükségessé. Ezzel a
hőszigetelés vastagsággal a Knauf Insulation mérései alapján bizonyíthatóan elérhető az akár
4550%os fűtési energia és költségcsökkenés is.
Az állam részéről ennek ellenére mindeddig csupán apró lépések történtek, miközben a
környező országokban már létezik támogatási mechanizmus a családi házak hőszigetelésére.

Kötelez Ő: sürgető feladatokat és
drasztikus lépéseket ír elő az EU
Az energiapolitikáa legfőbb célja, hogy a
közösség 2030ra 30%kal csökkentse a
primerenergia
felhasználását,
40%kal
mérsékelje
az
üvegházhatású
gázok
kibocsátását,
mindeközben
pedig
a
megújuló
forrásból
(szél,
víz,
nap,
geotermikus, óceáni, biomassza stb.)
származó energia részarányának 27%ra
kell emelkednie. Az ajánlás szintű 2020as
stratégiától eltérően az EU ezen célok
elérését számon is kérheti a tagállamokon
és szankcionálhatja majd.

Magyarország
lehetőségeit
gyengeségei adják

a

Hazánk energiafogyasztása az ezredforduló
óta jelentős mértékben nem változott, éves
szinten 10501090 PJ között mozog.
Leginkább a megújuló energia arányának
növelésekor indulunk hátrányos helyzetből
az EU többi tagállamához képest, hiszen
míg az Unióban a teljes energia
mennyiségnek
átlagosan
már
20%a
származik
megújuló
forrásból,
addig
hazánkban ennek mértéke csak 13%, de
sajnos
nem
állunk
jól
épületeink
hőszigetelése terén sem.
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Szigetelési program segíthet át a nehézségeken

Magyarország éves energiaszükségletének 30%át a lakossági szektor használja fel, felülmúlva
az ipari és közlekedési szektort is. Problémát jelent azonban, hogy míg az Európai Unióban az
energiaveszteség 40%áért felelnek az energiahatékonyság szempontjából korszerűtlen
épületek, addig hazánkban ez az arány még ennél is magasabb.
Az ország családi házainak mindössze 10,7%a,
vagyis 2,85 millióból 313 ezer épület mondható
energetikai szempontból korszerűnek, holott
"Az Európai Unióban
hazánk épületállományának 67%a, azaz a
lakóépületek
73%a
családi
ház.
az energiaveszteség
Panelprogramunk is lassan halad, a lakóházaink
40%-áért felelnek a
18%át kitevő épülettípusnak a KSH adatai
korszerűtlen épületek"
szerint 50%a szigetelt részlegesen és csupán
20%uk teljes mértékben, ami mindössze
140.000 lakást jelent.

Szigeteléssel az uniós célértékek fele elérhető
A magyar lakóingatlanok éves fűtési
(és meleg víz előállítási) célú primer
energiaigénye az Energiaklub statisztikái
szerint 360 PJ. Ebből az értékből a családi
házak megtakarítási potenciálja 128 PJ,
amely értéket további 24 PJlal növelhetné a
panel és nem panel társasházak teljes körű
szigetelése.

Ez azt jelenti, hogy ha minden magyar
lakóingatlant – beleértve az eddig hanyagolt
családi házakat is – korszerű szigeteléssel
látnánk el, akkor azzal 152 PJ energiát, azaz
mintegy 1,3 milliárd fűtési célú földgázt
takarítanánk meg, amely 4,375 millió
tonnával csökkentené nemkívánatos szén
dioxid kibocsátásunkat.
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„Ez az energiamegtakarítási potenciál az
ország
energiaszükségletének
15%át,
gázfelhasználásának közel 13%át, CO2
kibocsátásának pedig mintegy 9%át jelenti.
Kijelenthető
tehát,
hogy
önmagában
korszerű hőszigetelés alkalmazása és az
összes
lakóépület
szigetelése
révén
Magyarország a 2030as Uniós célértékek
4550%át teljesíteni tudja” – mondta Aszódy
Tamás, a Knauf Insulation ügyvezető
igazgatója.
Az uniós célok eléréséhez legalább évente
100 milliárd forinttal támogatni kéne a
lakóingatlanok
hőszigetelését,
amelyre
támogatási összeget nem hirdettek meg,
miközben a környező országokban, például
Szlovákiában és Lengyelországban már
finanszírozási mechanizmus is léteznek erre
a célra” – tette hozzá a szakember.

Ablakon bedobott pénz

A Knauf Insulation számításai szerint egy, a
már működő panelprogram mintájára
kidolgozott családi ház szigetelési program
megvalósításához, melyben a költségeket
egyharmad
rész
állami
támogatás,
egyharmad rész kedvezményes lakossági
hitel és egyharmad önrész fedezné, ennél
jóval nagyobb összegre, 1,6 ezer milliárd
forintra lenne szükség.
Az állam által adott támogatás fedezete
ugyanakkor
máris
biztosított,
hiszen
Magyarország 2014. szeptember 11én írta
alá az Európai Bizottsággal azt a
partnerségi
megállapodást,
melynek
keretében a 2014–2020 közötti fejlesztési
időszakra 34,5 milliárd euro támogatást kap
az Uniótól. Ebből az összegből a tervek
szerint 710 milliárd forint jut majd a
Környezeti
és
Energiahatékonysági
Operatív Programra, a KEHOPra az
elkövetkező hat évre. Ehhez 15% magyar
társfinanszírozás is társul, ami a teljes
összeget 835 milliárd forintra emeli.

Nagyságrendileg
hasonló
támogatási
összeggel számolva a 2020at követő
időszakra is megállapítható, hogy 2030ig
rendelkezésre áll majd az az összeg, ami a
program folyamatos elindítását, folyamatos
megvalósítását és befejezését lehetővé
teszi.
A projekt évi 100 milliárd forintos
beruházással
elindítható,
és
gazdaságélénkítő,
gazdaságfehérítő
energiatakarékossági hatásai miatt már a
második
évtől
kezdve
folyamatosan
visszahozná az árát, így az államnak
mindössze „megelőlegeznie” kellene ezt az
összeget.

Szigorúbban
szigetelünk

2015 január 1től lépett életbe a
hőátbocsátási
tényezőket
szabályozó új rendelet.
Energiahatékonyabbak lesznek
az új közintézmények

2015 január 1től az eddigieknél sokkal
szigorúbban kell szigetelnünk az uniós vagy
központi forrásból épített, illetve felújított
köz és lakóépületeket.
Ennek oka, hogy változik az épületek egyes
szerkezeti
elemeinek
megengedett
hőátbocsátására vonatkozó határértéke, az
úgynevezett „U érték”. A szigorodó
szabályozás az új építésű vagy felújított
közintézményeink, például iskolák, óvodák,
bölcsődék, kormányzati vagy önkormányzati
épületek hőveszteségét hivatott csökkenteni
a falakon 47%kal, lapostetőkön 32%kal,
padlókon pedig 40%kal a korábbiakhoz
képest.
Az
előírás
nagy
lépés
az
energiahatékonyabb hazai épületállomány
felé, amelynek eléréséhez a Knauf
Insulation
szakemberei
szerint
szemléletváltásra van szükség: a falakat
például az eddig általánosan alkalmazott 8
10 cm vastag szigetelőanyagok helyett,
falszerkezettől függően, legalább 1520 cm
vastag szigetelőanyaggal kell szigetelnünk.
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Ma még az utcát fűtik épületeink

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő adatai
szerint hazánkban mintegy 12.000 állami
tulajdonban lévő, azaz közfunkciót betöltő
épület van, amelyek közül a Nemzeti
Épületenergetikai
Stratégiában
megfogalmazott célok szerint 2020ig mintegy
2.400 épület felújításra kerül. Ezen épületek
7080%a
jelenleg,
energiahatékonyság
szempontjából
még
jellemzően
„FG”
besorolású,
vagyis
rossz
állapotúnak
tekinthetők. Ez azt jelenti, hogy az épületek
fűtési célú energiafelhasználásának 4050%a
gyakorlatilag elvész, illetve az utcát fűti.
A Knauf Insulation elemzései szerint egy
átlagos magyar épület fűtésére fordított
hőmennyiség 2035%a a falakon, 1520%a
a tetőn, 1025%a a nyílászárókon át, 10
15%a pedig a födémen és a padlón keresztül
vész el, mert az épületszerkezeti elemek
hőátbocsátására
vonatkozó
szabályozás
hazánkban eddig túlságosan megengedő volt.

U érték újratöltve: a szigor a megoldás

E probléma kezelésére, a vonatkozó uniós
direktíva
előírásainak
megfelelően,
a
költségoptimalizált
energiahatékonysági
szintek elérése érdekében, 2015. január
elsejétől Magyarországon is szigorúbb
előírások
lépnek
életbe
az
épületek
hőátbocsátási
tényezőire
(Uérték)
vonatkozóan, vagyis épületeinknek jobban
meg kell tartaniuk a meleget.
A módosított jogszabály homlokzati falak
esetében az eddigi 0,45 helyett 0,24es, azaz
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47%kal szigorúbb; a lapostetők esetében
0,25 helyett 0,17es, vagyis 32%kal kisebb,
míg a talajon fekvő padlóknál az eddigi 0,5
helyett 0,3 W/m2K, azaz 40%kal kisebb
hőátbocsátási
tényező
elérését
teszi
kötelezővé.

Nem az épület, a pénzügyi forrás
számít
A szigorúbb
követelményszintnek
való
megfelelés „az energiamegtakarítási célú
hazai vagy uniós pályázati forrás vagy a
központi költségvetésből származó támogatás
igénybevételével
megvalósuló
bármilyen
rendeltetésű” épületek építése vagy felújítása
esetén lesz kötelező. Ez azt jelenti, hogy
január 1jétől az új hőátbocsátási tényező
figyelembevételével
kell
megtervezni,
kivitelezni, valamint felújítani minden épületet
a közintézmények, például iskolák, óvodák,
bölcsődék, kormányzati vagy önkormányzati
tulajdonban lévő iroda épületek, szociális
intézmények, művelődési házak és a
panelprogram keretében energiahatékonysági
korszerűsítésre kerülő tömbházak esetében.

Szigeteléssel
a
közintézmények
válláról is nagy teher vehető le
„Magyarországon
szemléletváltásra
van
szükség az energiahatékonyság terén. Az új
szabályozásnak való megfelelés érdekében a
falakat például az eddig általánosan
alkalmazott 810 cm vastag szigetelőanyagok
helyett, falszerkezettől függően, legalább 15
20 cm vastag szigetelőanyaggal kell
szigetelnünk” – mondta Aszódy Tamás, a
Knauf Insulation ügyvezető igazgatója.
„Az alkalmazott homlokzati hőszigetelés
vastagságának minden 1 cmes növekedése
3–4
százalékos
energiamegtakarítást
eredményez, ezért a szigetelésbe történ㶢
beruházás a költségoptimalizált szint, azaz
vastagság elérése után a leggyorsabban
megtérülő energiahatékonysági befektetés,
amely a fűtési célú kiadások 4050%os
csökkenésével nagy anyagi terhet vesz le az
épületek tulajdonosai és üzemeltetői válláról”
– tette hozzá a szakember.

Minden fal más és más, de a feladat
azonos

Az, hogy pontosan milyen vastagságú
szigeteléssel
érhetők
el
az
új
követelményszintek, függ az épület falának
szerkezetétől,
korától,
vastagságától.
Üregszerkezetű
falazóelemekből
épült
homlokzatoknál
jellemzően
10
cmes
szigeteléssel már elérhető a meghatározott
hőátbocsátási érték. Egy hagyományos, B
30as falazóblokkból vagy kisméretű tömör
téglából épült homlokzat Uértéke szigetelés
nélkül ugyanakkor kb.1,45, 10 cmes
szigeteléssel kb. 0,3 W/m2K, ami azt jelenti,
hogy a 0,24es célérték eléréséhez
vastagabb, kb. 1520 cm es szigetelés
alkalmazása lesz szükséges.

Európa
magunkat

élvonalába

A családi házak 3 év haladékot kapnak

2018. január 1jétől azonban már a tisztán
önerős építkezések és épület felújítások
esetében is az új hőátbocsátási értékeknek
kell
megfelelni. A
Knauf
Insulation
szakemberei
szerint
a
határértékek
szigorítására ebben a szektorban is nagy
szükség van, mert jelenleg a 2,85 millió
magyar családi háznak mindössze 10,7%a,
vagyis kb. 313.000 épület mondható
energetikai szempontból korszerűnek.

szigorítjuk

A hőátbocsátási tényező szigorítása komoly
előrelépést
jelent
épületeink
energiahatékonyságának javítása terén. A
homlokzati falak új, 0,24es U értéke európai
uniós összehasonlításban is szigorúnak
számít.
A
homlokzatok
esetében
Szlovákiában jelenleg 0,32, Romániában
0,56 W/m2K az előírt U érték, de még az
energiahatékonyság terén fejlettnek számító
uniós tagállamokat is maga mögé utasít majd
az
új
magyar
szabályozás,
hiszen
Ausztriában például 0,35, Németországban
0,28 W/m2K, Olaszországban – éghajlati
zónától függően – 0,33062 W/m2K közötti
hőátbocsátási érték elérése is elegendő. A
legszigorúbb szabályozás természetesen az
energiahatékonyságra
legtöbbet
fordító
Skandináv országokban van, Finnországban
0,17,
Norvégiában
0,18
W/m2K
a
követelményszint.

Mit jelent
tényező?

a

hőátbocsátási

A hőátbocsátási tényező azt a
hőmennyiséget határozza meg,
amely a szerkezet 1 m2 felületén
1 másodperc alatt átáramlik,
amikor a külső és a belső
hőmérséklet közötti különbség
1ºC fok.
Minél alacsonyabb az U érték,
annál jobb az épület hőszigetelő
képessége.
A
hőátbocsátási
tényezőre
vonatkozó új határértékeket a
2015. január 1jétől életbe lépő
20/2014
(III.7)
számú
BM
rendelet szabályozza, amely
módosítja az épületek energetikai
jellemzőinek
meghatározásáról
szóló
7/2006.
(V.24) TNM
rendeletet.
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Nyáron is bizonyított a szigetelt ház

A téli fűtés költségeit már bizonyítottan hatalmas mértékben
csökkentette a Nálamszigetelnek programban részt vevő családi
ház. Miután megérkeztek az első nyári eredmények,
nyilvánvalóvá vált, hogy a légkondicionálásra fordított áram
jelentős hányada is megtakarítható.
Egyenletesebb komfortérzet

Alacsonyabb áramszámla

A fűtési időszak lezárultával jelen elemzés
célja nem a fűtési energiafelhasználás
elemzése, hanem egyrészt a komfortérzetet
meghatározó belső hőmérsékletingadozás,
másrészt
a
légtér
mesterséges
klímatizálásában
rejlő
megtakarítás
bemutatása.

Légkondicionáló berendezés alkalmazása
esetén a szigetelt épületben – a fűtést
szolgáló kazánhoz hasonlóan  ritkábban és
rövidebb időszakokra kapcsol be a
berendezés, így az energiafelhasználása is
kedvezőbb lesz. A fenti mérésekkel
alátámasztható, hogy a korszerű szigetelés
nem csak a fűtési, hanem a hűtési
költségeket is jelentős mértékben csökkenti.

Amint a grafikonon is jól megfigyelhető, a
szigetelt
épületben
lényegesen
kiegyenlítettebb a belső hőmérséklet, mivel
kevésbé
van
kitéve
a
külső
hőmérsékváltozás hatásainak. A szigetelt
épület felmelegedése lényegesen kisebb
mértékű a szigeteletlenhez képest.
Kedvező tényként lehet elkönyvelni, hogy
2324 °Cos napi átlaghőmérséklet felett a
szigetelt épület belső átlaghőmérséklete
alacsonyabb, míg 2324 °C alatt a szigetelt
belső átlaghőmérséklete magasabb – így a
szigetelt épület mindkét esetben kedvezőbb
klímát biztosít.
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A padlásterek szigetelés nélkül

Érdekes megvizsgálni a könnyűszerkezetű,
teljesen szigeteletlen és szellőzés nélküli
padlástérben
uralkodó
hőmérsékleti
értékeket. A hőmérséklet ingadozása óriási,
napsütéses, 37 °C körüli hőmérséklet esetén
a padlástér hőmérséklete a 47 °Cot is eléri.
Ezen mérés is azt támasztja alá, hogy a
padlásterek
nyári
átszellőztetése
elengedhetetlen a kedvező belső klíma
biztosítása érdekében.

Kivitelező: Silver Insulation System Kft.

Több mint száz év. Több mint száz hozzá fűződő anekdota.
Mesélő falak, történelem, lefegyverző vízpart és panoráma.
Füred emblematikus, műemlék épülete a Vitorlás Étterem,
amelynek felújításában mi is közreműködtünk.

Befújtuk a Vitorlást!

Bemutatunk egy különleges referencia épületet,
melyet Supafil Cavity termékkel hőszigeteltünk.
A tulajdonos, a tervező és a fővállalkozó
nagyon jó érzékkel gondolták azt, hogy a
fahwerk típusú vázas épület bonyolult
vázszerkezetének utólagos hőszigetelését
igazából táblás vagy tekercses anyagokkal
nem lehet precízen megoldani, így esett a
választás a Supafil Cavity fújható üveggyapot
termékre. A felújítás során a belső burkolat és
a váz közötti hőszigetelés teljesen elbontásra
került. Ekkor derült ki az is, hogy igazából a
külső vakolatot hordó építőlemez nem más,
mint Heraklith építőlemez, amelynek belső
felülete a bontás során láthatóvá vált.
Szerencsére a helyszíni előzetes egyeztetés
során a fővállalkozóval kooperálva sikerült
kialakítani a fújt hőszigetelési technológiához
alkalmas előkészítést, amelyre a bonyolult
vázszerkezet miatt különös gondot kellett
fordítani. Így felkerült a belső felületre egy
teljesen átlátszó PE fólia, amin keresztül fújás
közben tökéletesen láthattuk, hogy mit is
csinálunk valójában. Így a váz árnyékában
visszamaradó légzárványokat utólag a fólia
kivágásával és rátöltéssel még javítani
tudtuk.

Ezután került föl egy végső párazáró fólia a
belső felületre, majd a belső burkolat.
Felújításoknál fontos szempont a tökéletes
üregkitöltés
mellett
az
is,
hogy
a
rendelkezésre álló adott, általában szűk
keresztmetszetet egy átlagosnál sokkal jobb
hőszigetelő anyaggal (λ=0,034 W/m.K) töltjük
ki, ezáltal jól tudunk alkalmazkodni a meglévő
szerkezet adta lehetőségekhez.
Büszkék vagyunk arra, hogy részesei
lehettünk egy patinás műemlék épület
felújításának, amely most már nem csak
Heraklith, hanem Supafil referencia is.
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Decemberben átadták az új
Kivitelező: Fodor Építőipari és Szolgáltató Kft.
Győri Sportuszodát
2014 decemberében került átadásra a
vizek városának új sportlétesítménye: a
Győr Városi Fedett Sportuszoda. A
Győri
Önkormányzat
beruházása
korszerű műszaki megoldások egész
sorát vonultatja fel az épületben.
A belső terek megfelelő akusztikájáról
Heraklith C finomszálas fagyapot lapok
gondoskodnak.

Tömegek befogadására alkalmas, sík felületekkel
határolt terek közös problémája, hogy a keletkező
zajok szinte veszteség nélkül visszaverődnek és
felerősödnek, ezért a bent tartózkodóknál
nehezen elviselhető diszkomfort érzést váltanak
ki. A keletkező zajt célszerű elnyeletni, illetve
szabályozni a hangvisszaverődést.
A feszített víztükörrel rendelkező uszodaterek esetében  mint a győri is , különösen fontos a
megfelelő teremakusztika biztosítása, hiszen a vízfelület önmagában nagy hangvisszaverő
felületként működik, amelynek hatását feltétlenül kompenzálni kell. Ezt a feladatot a tervező
gyárilag festett Heraklith C finomszálas fagyapot lapokkal oldotta meg.
A Knauf Insulation Kft. által Zalaegerszegen
gyártott fagyapot lap a fa és a cement
egyedülálló
kompozitja,
amely
szálas
struktúrájával,
porózus
szerkezetével,
élképzési lehetőségeivel és festhetőségével
kiválóan alkalmas esztétikus hangelnyelő
felületek kialakítására. A fagyapot termékek
alkalmazása
alapanyaguk
révén
olyan
területeken is biztonságos, amelyekre az
extrém körülmények miatt más anyagokat
szinte lehetetlen találni.
Az uszodai környezetre jellemző nagy relatív
nedvességtartalom nem károsítja a faanyagot, amely ezen felül képes a nedvesség felvételére
és leadására is, így részt vesz a környezet klimatikus viszonyainak szabályozásában.
Heraklith C finomszálas lap cseresznye
színű lazúrral felületkezelve, 35x500x2000 mm
táblaméretben, 45 fokos élképzéssel, dupla
horganyzású CD fém tartószerkezetre, speciális
rozsdamentes csavaros rögzítéssel, a trapézlemez
fedésre nóniusz függesztéssel rögzítve
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A Győri uszoda tereiben kétféle műszaki
megoldással kerültek beépítésre a Heraklith C
finomszálas lapok:
Heraklith C finomszálas lap sárga
színre /RAL 1002/ festve, 25x595x1995 mm
táblaméretben, T24 függesztett álmennyezeti
tartószerkezetben elhelyezve

Korszerű hangszigetelés az MTK
városmajori ikercsarnokában

Előtte és utána

A 850 m2 látszó felület miatt az esztétikai
követelmények kiemelten fontos tényezővé
váltak, így külön feladat lett a dűbelkép
megtervezése. A hangelnyelő burkolat
rögzítése a vékony héjszerkezeten igényes
munkát, nagy odafigyelést követelt a
kivitelezést végző vállalkozótól.
A Nobasil ADE használatával az ún.
csörgővisszhang
jelenséget
sikerült
megszüntetni,
füllel nem érzékelhető
mértékűre
csökkenteni.
Emellett
az
oldalfalakra 25 mm vastag festett, élképzett
HeraklithC homogén fagyapot lapokat
rögzítettek, az akusztikai tervek szerint fém

tartóvázra, a mögötte lévő részbe
pedig 7080 mm vastag közepes
testsűrűségű üveggyapot tábla
került.

Akusztikai szakértő: Arató Akusztikai Kft.
Kivitelező: Interép 2000 Kft., Menax Kft.

A
felújítást
megelőző
szakvélemény
egyértelműen
Az MTK Városmajori ikercsarnokának
megállapította, hogy a terem
felújítása során a kivitelező megkérdezte
alakja és kialakítása akusztikailag
orvosát, gyógyszerészét – akusztikusát – és
kedvezőtlen,
az
elsődleges
„a beteg meggyógyult”. A régi állapotában
problémát
a
többszörös
nagyon visszhangos, ezért élvezhetetlen és
csörgővisszhang
megjelenése
már egyébként is felújításra szoruló
okozza, ill. egyéb akusztikai
sportcsarnok mennyezetéről lekerült a
problémákra is hatással van. Ez a
veszélyes anyagnak minősített azbeszt
jelenség már kis hangerő mellett
is kialakult, a beszédérthetőség
szigetelés, két külön használható termet
nagyon rossz volt, és negatívan
alakítottak ki, és a belső tér teljesen
hatott az emberek közérzetére, a
megújult.
sportolók felkészülésére is.
A felújításban nagy hangsúlyt kaptak a hangszigetelő anyagok. Az íves mennyezetre –
statikai és egyéb okok miatt más megoldás nem is volt lehetséges – a kiváló akusztikai
tulajdonságokkal rendelkező Nobasil ADE 70 kasíros anyag került, hangelnyelő burkolatként.
Kiválasztása során fontos volt még a termék kis testsűrűsége, könnyű alakíthatósága is. A
födémre nem lehetett nagyobb súlyt függeszteni, mint a korábbi terhelés volt, ill. figyelembe
kellett venni az íves kupolaformát is, amelyben csak a lapok egyenkénti szabásával lehetett
hézagmentes burkolatot kialakítani.

A korábban inkább csak a magasépítésben
ismert Heraklith® fagyapot lapok ma már
finomabb
szálszerkezettel,
igényesebb
felülettel készülnek, így látszó, hangelnyelő
burkolatként is alkalmazhatók. Amennyiben
önmagukban nem elegendőek erre a
feladatra,
különböző
ásványgyapot
termékeinkkel kombinálva lehet a kívánt
hangszigetelési értékeket elérni.
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Tervező: Óbuda Újlak Zrt.
Generál kivitelező: Market Építő Zrt.

Környezetvédelem számokban:
a Factplus® eredményei
Kevesebb kamion

TAKATA építkezés, Miskolc

2014ben a új generációs ásványgyapot
hazai alkalmazásával 160 darab gördülő,
zajos és füstölgő teherautóval kevesebb
közlekedett
országunk
közútjain,
köszönhetően a termék tömörített csoma
golásának (egyenértékű hagyományosan
alkalmazott könnyű kőzetgyapot lemezekkel
összehasonlítva).
Ugyanazt a hőszigetelési feladatot tehát már
a szállítás során is környezetkímélőbben
oldottuk meg.

A FactPlus®
egyik
látványos
referenciáját
szeretnénk
megosztani
önökkel,
amely a csarnok rendszerű, falkazettás
épületek korszerű szigetelésére szolgál
meggyőző példaként.
A miskolci Takata
2
építkezésen (16 ezer m felületen és 16 cm
vastagságban) FactPlus® 037 típus került
beépítésre. Figyelemre méltó, hogy a közel
2560
m3
szigetelőanyag
szállítása,
mozgatása, tárolása a beépítésig lényegesen
kevesebb helyet, tömeget, térfogatot vett
igénybe, mint hagyományosabb megoldások.
Egyedül a szállítási feladat a hagyományos
könnyű lemezek alkalmazása esetén 32
teherautót igényelt volna, míg a FactPlus
választásával
ez
mindösszesen
7
teherautóval megtörtént.
A tömörített csomagolás előnyei egészen a
beépítés pillanatáig érvényesülnek, hiszen az
anyag csak a kicsomagoláskor, az állványon
nyeri el a beépítési méreteit, így lényegesen
gyorsabb, egyszerűbb a feladat elvégzése.

2015ben pedig e termékcsaládon belül a
λ=0,037 értékű ásványgyapot népszerűsítése
szerepel célkitűzéseink között. Felelős
gyártóként a Knauf Insulation ily módon is
elkötelezett a fenntartható fejlődés, a
környezetvédelem terén!
Néhány elgondolkodtató adat
a közúti áruszállításról:
● energiafelhasználás: 1600 kJ/ tonnakm
● CO2 emisszió : 220 g/árutonna
Egyéb környezetszennyező hatások keltésében
a közlekedés aránya:
● zajterhelés 40 %
● légszennyezés 45 %
● savasodás 50 %
● klímaváltozás 50 %
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Köszönhetően a jól ismert Ecose® gyártási
technológiának, az emberi szervezetre
gyakorolt irritatív hatások föl sem merültek.

Zajvédő falakkal a zajszennyezés
ellen
Az itt bemutatott
A gyorsuló motorizáció okozta növekvő
zajterhelés csökkentése szükséges és
kötelező építési feladatokat követel meg
tőlünk.
Épített
környezetünket
kell
megvédenünk az épített környezetünk
használatából
eredő
zajszennyezéstől.
Jelen referenciánkban a NádépFabeton Kft.
által gyártott „fafonatos” zajvédő falat
mutatjuk be.
Zajvédelem tervezésére, építésére
EK irányelvek, kormányrendeletek,
miniszteri
rendeletek
mint
jogszabályok, és hatályos magyar
nemzeti szabványok egyaránt
vonatkoznak.
Kézenfekvő
megoldás a hangot visszaverő
és/vagy elnyelő falak építése.
Hangelnyelő típusú zajvédő falak
sokféle anyagból (kialakítással)
szerkezettel és beépítéssel állnak
rendelkezésünkre.
Alkalmazásukat, kiválasztásukat
gondos tervezési munka előzi
meg. Fontos tudni, hogy önállóan,
zajárnyékoló falakkal általában
max. 1315
dB zajcsökkentés
érhető el.

zajvédő fal
gyártása
során
alkalmazott
Knauf Insulation Ecose TP 435 B
üvegfátyolkasírozott
anyag
jellemzője a kimagasló áramlási
ellenállás
és
a
teljes
keresztmetszetre
kiterjesztett
hidrofobizálás,
mindez
a
környezetbarát Ecose gyártási
technológiával készítve
(amivel
minden,
a
Knauf
Insulation
által
gyártott
üveggyapot termék készül).

Az M3 autópályán, NyíregyházaVásárosnamény (Ófehértó)
valamint az M35 autópályán Debrecen térségében
kb. 810 ezer m2 zajvédő fal készült

A vonatkozó akusztikai követelmények: léghanggátlás az MSZ EN 17932, míg hangelnyelés az
MSZ EN 17931 szerint. A sokféle egyéb megoldás ésszerű és lehetőség szerinti
kombinálásával növelhető a zajcsökkentés mértéke. í
Többek között:
● hangelnyelő útburkolat alkalmazásával,
● forgalomszervezési intézkedések foganatosításával,
● erdősáv telepítésével,
● a közút részleges vagy teljes befedésével (zöld galéria),
● a közút alagútban való vezetésével stb.
TP 435 B üveggyapot bálák várakoznak
a fafonatos falba való beépítés beépítés előtt
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Drótfonatos paplanok
háromszorosan tökéletesítve

Három területen tökéletesítettük drótfonatos paplanjainkat
azért, hogy könnyebbé tegyük munkáját. Engedjék meg, hogy
bemutassuk ezen újdonságokat!
1./ Tökéletesebb kicsomagolás:

A Knauf Insulation műszaki szigetelő
anyagai hő, hang és tűzvédelmi
szigetelésre

az optimális szállítás érdekében termékeinket fólia
zsákkal védjük, amely adott esetben lehetővé teszi a
termék rövid idejű tárolását kültéren is.
A tartós fólia zsák véd az időjárás viszontagságaitól, a
hulladék gyűjtésére is alkalmas. A tekercs speciális
perforációval ellátott csomagolása lehetővé teszi a
gyors és precíz kicsomagolást.

2./ Tökéletesebb szállítás:

Új gyártóberendezés: jobb minőség!

a tekercsen található műanyag pánt feszesen tartja a
terméket és megakadályozza kinyílását. A termék
hordozása során szintén előnyös, segít a könnyebb
mozgatásban. Ez az egyetlen felmerülő szemét a
közvetlen beépítésnél, tehát az összes hulladék elfér a
zsebben.

3./ Tökéletesebb felhelyezés:

A korszerűsítéseknek köszönhetően
most könnyebb a munka.
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a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében
is
sok
mindenben
javítottunk
termékünkön.
Észrevehetően kevesebb por képződik a termék
kicsomagolásakor, ezáltal tisztább és kényelmesebb
munkavégzést biztosít. Termékünk jelölését a
fenntarthatóság
érdekében
hőálló
tintasugaras
nyomtatással végezzük. A továbbfejlesztett tűzésnek
köszönhetően
nagyobb
stabilitást,
csökkentett
kiporzást és egységes megjelenést értünk el. Mindkét
végén meghosszabbítottuk a dróthálót a könnyebb
felhelyezés érdekében (50 mmes vastagságtól).

Alulról hűlő födém korszerű szigetelése
Kiemelt fontosságú szempontok:
● Tűzbiztonság menekülési
útvonalak esetén
● Akusztikai védelem
● Esztétika

Nobasil ADN 120mm + Heraklith A2 CF 25mm
élképezve, fehér (vagy kívánt) színre festve

A dübelkiosztás az alábbi ábrán látható

Az elmúlt évek pozitív tapasztalataként
elmondhatjuk,
hogy
épületeink
hőszigetelésénél
egyre
inkább
meghatározó kritérium a hőszigetelő
anyag minősége, és vastagsága. Míg
pár évvel ezelőtt 5 cm vastagságú
homlokzati hőszigetelés volt az átlag,
mára ez a szám már 10 cmes vagy
annál
vastagabb
hőszigeteléssé
fejlődött. A hőszigetelés, mint az
épületszerkezet fontos eleme, elnyerte
megérdemelt
pozícióját
mind
a
felújítások, mind az új építések
esetében. A hőszigetelő anyaggal
kapcsolatos elvárások is ennek
megfelelően alakultak; ma már piaci
elvárás, hogy egy szálas hőszigetelő
anyag ne csak A1/A2es (nem éghető)
tulajdonságú
legyen,
hanem
páraáteresztő,
zajgátló
tulajdonságokkal
is
rendelkezzen,
amellett, hogy környezetkímélő módon
legyen
gyártva,
egészséges,
jó
levegőjű élettereket biztosítson, és
életciklusa végén lebomlásával se
terhelje környezetünket.
Ilyen
tulajdonságú
hőszigetelő
anyagokkal
készült
referenciát
mutatunk most be: egy fűtés nélküli
mélygarázs mennyezetét, azaz egy
alulról hűlő födém hőszigetelését.
A
Knauf
Insulation
termék
választékában sok, erre a szigetelendő
felületre alkalmazható termék létezik,
ezek közül a Heraklith CF25 táblás
fagyapot termék és a Nobasil ADN 120
mm kőzetgyapot kombinációja került
az egyik hazai presztízsberuházás, az
Üllői úti FTC stadion mélygarázsába.
Ez a termékkombináció az épületrész
jelen szigetelési előírásainak megfelel,
illetve teljesíti a 2015ben érvénybe
lépő szabványértéket is.
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Magastető hőszigetelése
költségoptimalizált követelményszinttel
A rezsicsökkentés biztos és
hosszú
távon
működő
módja, ha már ma is ezen
követelményeket tekintjük
minimum értékeknek az új
épületek szigetelésénél, ill.
a
régi
épületek
szigetelésének
felújításánál.
Erre szép példa egy
nagykanizsai új családi ház,
ahol a tervező és építtető
közös igénye volt az épület
magas szintű kivitelezése
mellett
a
költség
optimalizált,
fokozott
mértékű hőszigetelés is. A
tetőtér beépítés szigetelési
munkái előtt keresett meg
bennünket a tervező, hogy
mit
ajánlanánk
szigetelésként.
Több
alternatíva mellett, végül
javaslatunkra a Classic
035ös szigetelés mellett
döntött közösen a tervező
és az építtető.

Az energetikai szigorítás lépcsőzetes bevezetése miatt

♦ 2018. január 1ig a tisztán önerős építkezés esetében még

alkalmazható a jelenleg hatályos szabály (vagy a 2006os),
hiszen csak
♦ 2018. január 1től kezdődően lesz kötelező minden építési beruházásra
ennek a „költségoptimalizált” követelményszintnek a betartása,
amely a határoló szerkezetek esetén az alábbiak szerint változik.
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A Classic 035 magas tetőknél, tetőtér beépítéseknélaz a legjobb választás, mert:
●
●
●
●
●
●
●

jó hőszigetelés (hővezetési tényező: lambda = 0,035 W/m.K),
jó hangszigetelő képesség,
nincs vágási veszteség,
kiváló súrlódási illeszkedés,
kiváló öntartás, roskadás mentesség,
nagymértékű rugalmasság,
Az ECOSE gyártási technológiának köszönhetően: bioalapú kötőanyag
(nem tartalmaz formaldehidet), nincs irritatív hatása az emberi szervezetre,
puhább tapintás, könnyű vághatóság, kisebb porképződés (mindössze
10%a a hagyományosnak).

A tetőtéri födémek rétegrendje így az alábbi lett:
33. Emeleti zárófödém:

> Kiszellőztetett padlástér /
> 15 cm Classic 035 (főtartók között) /
> 8 cm Classic 035 (főtartók alatt) /
> Párazáró fólia (Pl. DELTAREFLEX) /
> Gipszkarton rendszerburkolat, festve,
tűzgátló lapokból.

44. Beépített ferde tető:
> Cserépfedés /
> Min. 5 cm kiszellőztetett légréteg /
> Légáteresztő vízzáró alátétfólia

(min. 110 g/m2)
> 15 cm Classic 035 (főtartók között) /
> 8 cm Classic 035 (főtartók alatt) /
> Párazáró fólia (pl. DELTAREFLEX) /
> Gipszkarton rendszerburkolat, festve,
tűzgátló lapokból.
A magastető hőszigetelés kivitelezésére
leggyakoribb megoldás a szarufák
(teherhordó szerkezet) között elhelyezett
ásványgyapot szigetelés.
A táblák szélességét 23 cmrel nagyobbra kell vágni a szarufaköznél, hogy jól befeszüljenek,
ezzel megtartsák magukat, egyben megakadályozzák a hőhidak kialakulásához vezető hézagok
keletkezését. Az igénytől és helytől függően tekercses vagy táblás kivitelű anyag is választható.
Mivel a szarufák hővezetési tényezője lényegesen nagyobb, mint a hőszigetelő anyagoké, ezért
célszerű a belső síkjuk alatt, irányukra merőleges vázszerkezetet rögzíteni, amelyben újabb
szigetelőréteg helyezhető el. Ezzel a megoldással a szarufák által okozott hőhidak hatása is
jelentősen csökken. Az így kapott U = 0,149 W/m2K érték mellett bizonyára minden igényt
kielégítő, komfortos tetőtéri lakóterület alakul ki.
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