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Egyre nagyobb teret hódít a speciálisan
gépészeti célra kifejlesztett ömlesztett kőzetgyapot.
A nyugalom alapfeltétele a csend.

Egyre 2020-ig a jelenleg tervezettnek ötszörösét
kéne energiahatékonysági beruházásokra fordítani.
Esztétikus látható szerkezetek.

Környezetbarát házhoz - környezetbarát szigetelés.
Thermal és SMARTwall új termékeink
Igen, lehetséges. A fújt szigetelés
könnyebb az ásványgyapotnál.

ha tehetné... A szigetelés nem csak otthonainkat,
határozottan villanyszámlánkat is hűti.

Fagyapot táblák a beszédértést zavaró visszhang ellen.
Év végétől érhető el az új, SmartRoof termékcsalád.
Az új Lágymányosi Sportuszodában is bizonyít.
Megújult a vasúti munkások vadregényes szállása.
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LWC  a kötőanyag nélküli
ömlesztett kőzetgyapot

Az LWC kötőanyag mentes, hő, hang és tűzvédelmi
szigetelésre alkalmas nem éghető ömlesztett
kőzetgyapot, amely kiválóan alkalmazható extrém
alacsony: 150°C és magas: +800°C üzemi
hőmérséklet között. Tűzvédelmi besorolása alapján a
legbiztonságosabb kategóriába tartozik: A1es termék!
Alkalmazási területe:
a terméket elsősorban légtechnikai egységekhez,
kazánokhoz, kemencékhez, hőcserélőkhöz és turbinák
szigetelésére ajánljuk.

Előnyei:

●
●
●
●
●

Lehetőségünk van szigetelni a nehezen
megközelíthető vagy eltérő vastagságú
helyeket is hőhíd mentesen, vágás nélkül.
Gyors beépítést tesz lehetővé rugalmasságának
és méretének köszönhetően.
Kiválóan alkalmazkodik a
különböző szerkezeti formákba.
A terméket víztaszító réteggel láttuk el,
így biztosítva ellenállását a levegőben
található nedvesség felvétele ellen.
Kémiailag semleges.

A termék PE zsákban kerül forgalomba, 10 kg/zsák
kiszereléssel, amelynek köszönhetően mozgatása és
tárolása egyszerű. A csomagoláson jól látható Knauf
Insulation céglogó és címke van elhelyezve, utóbbi
tartalmazza a termék alapvető jellemzőit. A termék AS
minősítéssel rendelkezik, olvadáspontja 1000°C felett
van.
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A speciálisan
gépészeti célra
előállított ömlesztett
kőzetgyapot egyre
nagyobb teret hódít.

A nyugalom
alapfeltétele a
CSEND!

Úsztatott padló
akusztikai szigetelése

Mindennapjainkban a pihenéshez ugyanúgy, mint a jó
munkavégzéshez szükség van a csendre. A
járkálásból, vagy pl. takarításból adódó zajkeltést
azonban
nem
tudjuk
elkerülni.
Többszintes
épületekben, a közbenső födémek megfelelő
hangszigetelésével,
a
gyakorlatban
elsősorban
úsztatott padlók kialakításával azonban sokat
tehetünk a zajok okozta kellemetlenségek elkerülése
érdekében.
Úsztatott padlók alkalmazása esetén főként a
lépéshangszigetelés előírásainak betartása a feladat, a
léghangszigetelés javítása csak kiegészítő tulajdonsága
az ilyen szerkezetnek.

A Knauf Insulation a
padlószigetelésekhez 4 különböző
terméket gyárt.
Mi a megfelelő választás?
A kérdésre alapelvekkel tudunk válaszolni, mert az MSZ
156011:2007 szabvány természetesen követelmény ír elő
lakóépület esetén, mint iroda, vagy középület esetén, sőt
helyiségenként
is
megkülönbözteti
a
szükséges
lépéshangszigetelés mértékét.
(L’nw – lépéshangnyomásszint, decibel)
Az
úsztatóréteg
szempontjai:

kiválasztásának

alapvető

A lépéshang elleni szigetelés javítása:
Ezt a célt az úsztatott aljzat fajlagos dinamikai
merevségének csökkentésével, azaz lágyabb rugó
alkalmazásával illetve az úsztatott aljzat tömegének
növelésével, azaz nehezebb anyag vagy nagyobb
rétegvastagság
alkalmazásával
érhetjük
el.
A
lépéshangszigetelés annál jobb, minél rugalmasabb a
hangszigetelő anyag, hiszen így tudja legjobban felvenni a
rezgéseket.
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Nobasil PTE 30mm
beépítése a
Révay utca új
Hotelépületében.
Lebonyolító: DVM – Group

Rövid kivitelezési útmutató:

● Gyakori hiba hogy az
úsztatórétegben (a szigetelésben)
vezetik
a
gépészetet,
ami
hanghidak kialakulásához vezet!
● Olyan
rétegrendet
javasolunk, ahol a csővezetékek
felső síkjáig száraz kitöltés, kitöltő
esztrich stb. készül. Az így létrejött
egyenletes, sík felületre kerülhet rá
a lépéshangszigetelő réteg, majd
erre az esztrich réteg és a burkolat.
● Az úsztatóréteg kialakítását
a perem szigeteléssel kezdjük,
amelynek magassága nyúljon a
kész esztrich szintje fölé. Ezt
követően rakjuk le a vízszintes
födémre a táblákat, amelyek így
megtartják a peremszigetelő sávot.
Az esztrich megszilárdulás és
kiegyenlítése beton után a kilógó
peremszigetelés levágható.
● Sose
felejtsünk
el
technológiai elválasztó rétegként
fóliát teríteni a szálas szigetelésre!
Ha befolyik a cementlé a szálak
közé,
nagymértékben
rontja
szigetelőanyagunk
szigetelési
képességét.

Vagyis a hangszigetelésre jellemző mérőszám, a  DINAMIKAI MEREVSÉG  minél kisebb
értéket mutat, annál jobb a lépéshangszigetelésünk. A dinamikai merevség jele: SD 
mértékegysége: MN/m3

Másik szempont a szigetelés terhelhetősége:
Ezt a szigetelőanyag összenyomhatóságára jellemző érték mutatja, amelyet CPvel jelölünk.
E tekintetben arra kell törekednünk, hogy minél kevésbé legyen összenyomható a szigetelés,
amit azzal érünk el, hogy minél vékonyabb lemezt választunk, ez esetben viszont nő a
dinamikai merevség, ami rosszabb hanggátlást eredményez. Egy szigetelőlemez akkor
építhető be úsztatott padozatba, ha a rövid idejű terhelés alatti összenyomódása ≤5 mm.

Minél jobban sikerül javítani a referenciafödém hangszigetelését, annál kisebb a
lépéshangnyomás szintje a födém alatti helyiségben, ami a ráfektetett úszópadló
hatékonyságát mutatja (azaz a kisebb érték a jobb). A nyers (referencia) födém
lépéshangnyomásszintjéhez képest a lépéshangcsillapítás szálas szigetelés alkalmazása
esetén 2535 dBel változhat (csökken), vagyis egy úsztatott padlószerkezet
lépéshangnyomásszint
javító
(csökkentő) hatása (ΔLn, w) 25
35dB.
A
legjobb
érték
természetesen
kis
dinamikai
merevségű, 2030 mm vastag,
lépéshanggátló
ásványgyapot
anyagú szigetelésekkel és 810
cm összvastagságú úszópadlókkal
érhető el.
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Fact Plus
(Mineral Plus) 037

Kiemelkedő minőség,
kiváló műszaki jellemzők
Ebben az évben a már jól ismert FactPlus® termékcsalád 037 (λD=0.037) típusának
bevezetését kezdjük el. Szélesebb lehetőséget kívánunk biztosítani a megszokott régi
vágású könnyű kőzetgyapot lemezek fokozatos lecserélésére, kiváltására. A piacra
vezetés folyamata egybeesik majd egyfajta arculatváltással is. A közeli jövőben, megújult
csomagolásban Mineral Plus márkanév alatt fog a termék megjelenni, reményeink szerint
minél több építkezésen, építőanyag kereskedésben.
Természetesen a már megismert előnyök semmit sem változnak:

●
●
●
●

környezetbarát Ecose technológia,
nem szúr, nem porzik,
tömörített csomagolás (kompresszió közel 1:4 arány);
emiatt negyede szállítási, tárolási, anyagmozgatási igénnyel,
ahőszigetelő táblák rugalmasak, ön és alaktartóak, roskadás mentesek.

Lényeges műszaki jellemzők:

●
●
●
●

A1 nem éghető tűzvédelmi besorolás,
hidrofóbitás teljes keresztmetszetben,
deklarált hőtechnikai adatok,
tökéletes páraátbocsátás (μ=1), és hangelnyelés (90100% között).
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Az ország teljes
energiafogyasztásának 8%a
megtakarítható lenne a
családi házak leszigetelésével

Budapest, 2015. április 29. – Az ország
teljes
energiafelhasználásának
8%a
lenne megtakarítható az energetikai
szempontból korszerűsítésre szoruló
családi
házak
teljes
körű
hőszigetelésével. A mintegy 2,5 millió
magyar
családi
ház
fejlesztése
elengedhetetlen abból a szempontból,
hogy hazánk meg tudjon felelni a 2020ig,
20%os energiafogyasztás csökkentést
előirányzó
uniós
célkitűzéseknek,
amelyek hazai átültetéséről a kormány
április
elején
nyújtott
be
törvényjavaslatot.

2020-ig évente 5-ször
annyi forrás kellene
energiahatékonysági
fejlesztésükre, mint a
tervezett.

A Knauf Insulation szakértői szerint nagy
előrelépés, hogy nyár végétől már a
családi
házak
energiahatékonysági
fejlesztésére, így szigetelésére is lesz
elérhető uniós forrás. Számításaik szerint
azonban a tervezett 80 milliárd forinttal
szemben 2020ig minden évben ötször
ekkora összeggel szükséges a családi
házak
felújítását
és
szigetelését
támogatni ahhoz, hogy a jelenleg FG
energiahatékonysági besorolású épületek
ne az utcát fűtsék, hanem az ambiciózus
uniós célok teljesítését segítsék.

10- ből 9 családi ház az utcát fűti
Magyarország lakosságának 70%a, azaz
mintegy 7 millió ember családi házban él.
Ezek a lakóépületek természetszerűleg
arányosan több energiát fogyasztanak,
mint egy több oldalról határolt társasházi
lakás,
ezért
az
ország
energia
fogyasztásának 81%áért felelősek, ami
évi kb. 4 mtoe (millió tonna kőolajjal
egyenértékű) energiafelhasználást jelent.
A
családi ház állománynak ugyanakkor csupán 10,7%a számít energetikai szempontból
korszerűnek, közel 90%uk pedig felújításra szorul és kétszer több fűtési célú energiát
fogyaszt, mint egy átlagos osztrák családi ház. A korábbi energiahatékonysági támogatások,
csakúgy, mint az áprilisban induló Otthon Melege program azonban mégis 100%ban a
társasházakra koncentráltak. Ezek az arányok jól mutatják, hogy a 2020ra előirányzott uniós
energiahatékonysági célok elérése érdekében elengedhetetlen az eddig méltatlanul mellőzött
családi házak energiahatékonysági felújítása, beleértve azok korszerű hőszigetelését is.
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A pazarlás megállításával elérhető a
2020- as hatékonysági célok közel fele
„A felújítandó családi házak hőszigetelésével az
ország teljes fogyasztásának akár 8%a is
megtakarítható lenne” – mondta Aszódy Tamás, a
Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatója.
„Magyarországon a lakossági energiafogyasztás
aránya ugyanis az ország teljes fogyasztásának
33%át teszi ki, ennek 80%át pedig a 2,85 millió
családi ház használja el. Egy család átlagosan a
rezsije 75%át fűtésre és hűtésre költi. Ahogy a
Knauf Insulation korábban valós körülmények között
végzett vizsgálata bizonyította, hőszigeteléssel akár
4050%os fűtési költség és ugyanennyi CO2
kibocsátás is megtakarítható egy átlagos családi
ház esetében.” – tette hozzá.
Ezeket az arányokat alapul véve, az arra rászoruló
2,5 millió családi ház energetikai korszerűsítésével
tehát az ország teljes energiafogyasztásának 8%a
lenne megtakarítható, ami önmagában az uniós és
immár hazai energiahatékonysági stratégiában
2020ra meghatározott célérték közel fele.

Bizonyított eredmények
A Knauf Insulation valós
körülmények között végzett
épület energiahatékonysági
összehasonlító
vizsgálata
bebizonyította,
hogy
a
családi házakra 2018tól
vonatkozó
normáknak
megfelelő, 1520 cm vastag
korszerű
kőzetgyapot
hőszigeteléssel egy családi
ház
akár
46%át
is
megtakaríthatja korábbi fűtési
célú
energiafelhasználásának és
ugyanilyen
arányban
csökkentheti
az
üvegházhatású
gázok
kibocsátását.

Mire elég 80 milliárd?
Más energiahatékonysági beruházást nem
is számolva, tehát az összes felújítandó
családi ház leszigeteléséhez a következő
öt évben évente legalább ötször ennyi
forrás lenne szükséges. Ha azonban ez az
összeg évente csak egyszer áll majd
rendelkezésre, akkor a hazai családi ház
állomány teljes körű hőszigetelése csak 27
év alatt valósítható meg.

A már futó Otthon Melege program mellett
nyáron az Európai Uniós pályázatok is
megjelennek, és ezúttal 80 milliárd forint a
családi
házak
energiahatékonysági
korszerűsítésére is rendelkezésre áll majd.
Amennyiben egy átlagos méretű családi
ház
megfelelő
módon
történő
hőszigetelésére
1,6
millió
forintos
költséggel számolunk és feltételezzük,
hogy az Otthon Melege programhoz
hasonló konstrukcióban, ezen ingatlanok
felújítására is 50%os támogatás érhető el
(a másik 50%ot a családok által
hozzátéve) a keretösszeg nagyságrendileg
100.000 családi ház leszigetelését teszi
majd lehetővé.

Amellett, hogy az energetikai felújítások az
energiahatékonysági és környezetvédelmi
célokat is szolgálnak, a gazdaság
élénkítésében is szerepet játszhatnak: a
családok megtakarítások által élénkül a
vásárlóerő, az adóbevételek emelkednek,
segítik
az
építőipar
fellendülését,
hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez és
csökkentik az energiafüggőséget.
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Esztétikus látható
szerkezetek.

A hőszigetelés, mint
dekoráció?

Az egyre szigorodó hőátbocsátási tényezők az
épületek minden pontján komoly vastagságú
hőszigetelés beépítését követelik meg. A 2015
januárjától érvényes U [W/m2K] értékek majdnem
minden szerkezetnél szinte feleződnek, amiből
következően a vastagságok jelentősen növekednek.
A látható szerkezetek esetén a sokat hangoztatott λ
[W/mK] értékek mellett a felület esztétikai
megjelenése is egyre nagyobb hangsúlyt kap.
A Knauf Insulation több alternatívát is tud ajánlani az
alulról hűlő födémek szigetelésére: a korábban több
hírlevélben is bemutatott Heraklith® fagyapot fedőrétegű szigetelések mellett az üvegfátyol
kasírozású anyagok is szerepet kaphatnak a fenti feladatok megoldásában. Előnyösen
alkalmazhatók íves felületeknél, gépészeti vezetékekkel sűrűn fedett felületek szigetelésénél, ahol a
meglévő vezetékek, szerelvények között, felett kell a szigetelést elhelyezni. Különösen előnyös lehet
utólagos szigetelés beépítésénél, amikor minden meglévő vezetékhez alkalmazkodni kell.
Anyagukból következően rugalmasak, könnyen méretre vághatók és beépíthetők.
alumínium színű gépészeti vezetékeknek. A
szigetelés rögzítésére általában használt fém
dűbelek katonás rendben sorakoznak a
felületen, ami a fekete háttérrel együtt akár
„dizájnburkolat”ként is figyelembe vehető a
belső tér, a mennyezet tervezésekor. Olyan
lehetőség ez, ami ingyen van; a szükséges
szerkezeti rögzítő elemek igényes beépítés
esetén felkínálják a dekoráció lehetőségét,
amivel emelni lehet a felület esztétikai
megjelenését. Használjuk ki ezt a lehetőséget,
engedjük szabadjára a fantáziánkat!

A választást befolyásolhatja a kasírozás színe
is. Míg korábban szinte csak fehér kasírozású
anyagokat terveztek, építettek be ezen felületek
szigetelésére, ma már egyre többször fordul elő
a fekete kasírozású anyagok választása. A
fekete szín több szempontból is szerencsés: a
használat során nem piszkolódik, a terem
garázsban megforduló számtalan gépkocsi
kipufogógáza nem festi szürkére – rövid idő
alatt – az átadáskor szép fehér felületet.
Bizonyos felületeknél, ahol pl. sok vezeték fut a
szigetelés alatt, a fekete szín jó hátteret ad az

A kasír mögött többféle ásványgyapot szigetelőanyag „rejtőzhet”, amely akár λ=0,032 W/mK
hővezetési tényezővel, mindenképpen A1 tűzvédelmi osztállyal, könnyű méretre szabhatósággal,
ajándékként hangszigetelő tulajdonsággal járul hozzá a korszerű épületek kialakításához. A
képeken a Várkert Bazár teremgarázs mennyezetének szigetelése látható, ahol a fenti szempontok
is szerepet játszottak a beépített szigetelőanyag kiválasztásakor. A Nobasil® ADE ásványgyapot
hővezetési tényezője λ=0,035 W/mK, a tervezéskori
előírásoknak megfelelően 70 mm vastagságban került
beépítésre. A rögzítést adó Fischer® DHM 90 fém
szigetelésrögzítő és a DTM 80 fém szigetelőtányér mint
megannyi spotlámpa „fénylik” a fekete alapfelületen,
emelve a terem mennyezetének esztétikai megjelenését.
A szakszerű kivitelezés az Interép Kft. és a Menax Kft.
munkájával valósult meg.
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Környezetbarát épület és szigetelés.
Gerendaház szigetelése
FactPlus TM ásványgyapottal
Valószínűleg a fa volt az egyike
az
első
alapanyagoknak,
amiből az őseink lakhelyüket
építették. Napjainkban ismét
kezd előtérbe kerülni a fából
való építkezés. A NémethFa
Kft. (Lenti) a legmodernebb
CNC technológiával állít elő
minőségi faipari termékeket,
legyen szó fa nyílászáróról,
svédpadlóról, tetőszerkezetről
vagy
faházról.
Ezen
hírlevelünkben egy gerendaház
szigetelési
lehetőségét
mutatjuk be.
Az itt bemutatott gerendaház falszerkezete:

●
●
●
●

84 mm vtg. gerendafal
100 mm vastagságú FactPlus TM 039 szigetelés
párazáró fólia
hajópadló

A fa természetes anyag, az építőanyagok közül az
egyedüli megújuló alapanyag, az újrafelhasználási és a
környezetvédelmi pozíciója is előnyös. Előállításának és
megmunkálásának kicsi az energia szükséglete. A
környezettudatos, formaldehidmentes természetes bio
alapú
kötőanyag
alkalmazásával
–
ECOSE®
technológiával – készül a FactPlus TM termék is, így
ezen szigetelőanyag alkalmazása kézenfekvő választás
a gerendaházak hőszigetelésénél. A gerendaházat építő
szakemberek szerint a FactPlus TM szigeteléssel a
munka is hatékonyabb és komfortosabb, a régebben
alkalmazott könnyű kőzetgyapot szigeteléssel szemben,
mivel nem kell gyakori technikai szünetet tartani, hogy a
munka közbeni por irritációtól megszabaduljanak. A
jövőben igyekeznek az összes faháznál a FactPlus TM
szigetelést használni, legyen az gerendaház, rönkház,
vagy fa vázszerkezetű épület.
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A gerendaház falszerkezete
különböző vastagságú
gerendából készülhet:
– 84, 110, 124, ill. 164 mm.

Az épület funkcióját tekintve
gyümölcsaszaló
épület,
ideiglenes használattal, így a
fokozott hőszigetelésre nem
volt igény, de természetesen a
tartószerkezet belső oldalára
tetszőleges
vastagságban
elhelyezhető
hőszigetelő
réteggel
bármilyen
hőátbocsátási tényező érték
elérhető: akár a 2018. január
1.től kötelezően érvénybe lépő
költségoptimalizált
követelményszint, vagy annál
jobb érték is.

Kőzetgyapot termékek
homlokzati hőszigetelő
rendszerhez

Thermal, illetve
SMARTwall nevű új
anyagaink

Az energetikai követelmények szigorodása
minden
országra
jellemző,
általános
jelenség amelynek következménye az
épületekben
alkalmazott
szigetelések
vastagságainak jelentős növekedése. Ez
például a homlokzati hőszigetelő rendszerek
kivitelezése során számos, korábban nem
tapasztalt nehézséget okozhat – az
ablakkávákhoz
beforduló
szigetelés
korlátozott vastagsága, vagy akár a
hosszabb, drágább, hőhídmentes dübelek
használata stb. miatt.

A
kivitelezőket
a
Knauf
Insulation
gyártástechnológiai fejlesztésekkel igyekszik
segíteni, amelyeknek köszönhetően sikerült
csökkenteni a a külső falak hőszigetelésére
szolgáló kőzetgyapot anyagaink hővezetési
tényezőit, így a beépítendő vastagságokat
is. Elkezdődött Thermal nevű illetve ezek
bevonatos változatai, a SMARTwall új
anyagaink gyártása is, amelyek növelik a
választékot, és tovább javítják a hőszigetelő
tulajdonságokat. Az alábbi táblázatban
áttekinthető jelenlegi termékválasztékunk és
az aktuális hővezetési tényezők:

Az adott munkákra szánt anyagok kiválasztásában a hővezetési tényezők
mechanikai tulajdonságok és egyéb szempontok is szerepet játszanak. Ha a
termék valamelyik ragasztó vagy vakolatgyártó homlokzati hőszigetelő
rendszerének része, akkor az úgynevezett bevonatréteggel ellátott, többrétegű
homlokzati hőszigetelő rendszerek irányelve, az ETAG 004 alapján készült
minősítésben (ETA) megadott paramétereknek kell megfelelnie.
Itt tűzvédelmi, vagy mechanikai jellemzők (nyomószilárdság,felületre merőleges
irányú húzószilárdság stb.) szerepelhetnek. A dübelek kiválasztása többnyire
elhanyagolt szempont a tervezési folyamatban, pedig az olcsóbb, hőhidas
típusok nagy szélszívásnak kitett vagy magas épületeken nagy számuk (több
mint 10 db/m2) akár 2530%kal is ronthatják a falszerkezet hőátbocsátási
tényezőjét. A felület foltosodása megelőzhető a homogén szigetelőanyagokban
alkalmazható, úgynevezett süllyesztett dübelek használatával.
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Emiatt ügyelni kell a jobb minőségű, hőhídmentes dübelek betervezésére és
beépítésére. A kivitelezést jelentősen gyorsítják, és a homlokzati rendszer
költségeit nagyban csökkentik az úgynevezett bevonatos táblák, amelyek között
már a fenti két, kiemelkedő hőszigetelő képességű termékcsaládot találjuk.
Ezek a bevonatoknak köszönhetően a kivitelezők számára nyújtanak további
előnyöket.
Előállításukhoz a jól ismert FKD S, FKD, FKN táblák szolgálnak, amelyek egyik
vagy mindkét oldalára a gyártás során speciális, szilikát alapú filmréteget
hordanak fel. A bevonatos táblák CE jelölési kódja és tűzvédelmi osztálya az
alaptermékével azonos marad, a bevonatnak köszönhetően viszont jelentősen
gyorsabban, kb. 25%kal rövidebb időtartam alatt, és akár 35%kal kevesebb
ragasztó és vakolóanyag felhasználásával – így kisebb költséggel – végezhető
a kivitelezés. Ez annak köszönhető, hogy a táblák beépítését rögtön a
ragasztással lehet kezdeni, nincs szükség a felület alapozására (kérgesítésére).

Bevonatos kőzetgyapot tábla

Bevonat nélküli kőzetgyapot tábla

Egyoldali bevonattal ellátott terméket
célszerű a bevonatos oldalával kifelé
elhelyezni, mert így a teljes vakolt felületen
több bevonat (vakolat) takarítható meg, mint
a pontszerűen végzett ragasztás során. Az
elkészült mintafelületeken végzett mérések
eredményei
igazolták
az
előzetes
várakozásokat.
Bevonatos
termékek
alkalmazásával pl. 100 m2es felületen akár
200400
kg
ragasztóval
kevesebb
szállítására,
bekeverésére,
állványra
juttatására és bedolgozására van szükség.
A vizsgálatok során tehát bebizonyosodott,
hogy a bevonatos termékek megőrzik a
kőzetgyapot termékek összes előnyét,
emellett sokkal egyszerűbb, gyorsabb és
megbízhatóbb,
egyenletes
minőségű
kivitelezést garantálnak.
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A bevonat további előnyei:

●
●
●
●
●

könnyebb kezelhetőség
a zárt felületnek
köszönhetően
kisebb a kiporzás
könnyebb az
anyagmozgatás
könyebb a
táblák vágása
kompakt felület 
biztosabb, jobb fogás

Bontás nélküli tetőszigetelés?
Igen, lehetséges!

A fújt szigetelés
könnyebb az
ásványgyapotnál.
Ha megfelelő szigetelőanyagot tennénk megfelelő
vastagságban
a
beépített
padlásterek
tető
szerkezetébe, télen megakadályozhatnánk akár 15
25%os
hőveszteséget,
ugyanakkor
nyáron
megelőzhetnénk azt, hogy a felforrósodott tető
felmelegíti a belső légteret. Így spórolhatnánk mind a
fűtés, mind a villanyszámlánkon.
Gyakran hagyjuk figyelmen kívül, hogy a
tetőszerkezet ugyanúgy külső térhatároló felület mint
a homlokzat; sőt ha jobban belegondolunk, a falakat
ritkábban
színezzük
sötét
színűre,
míg
cserépválasztáskor hagyományosan tégla színű vagy
ennél sötétebb színeket részesítünk előnyben.
A sötétebb
színek
nyáron
sokkal
jobban
felmelegednek, ehhez járul még az, hogy a nap
beesési szöge nyáron közelebb áll a 90°hoz, mint
más évszakokban, és ezáltal még könnyebben és
hamarabb felmelegszik a tető a homlokzathoz képest.
Egy már beépített tetőteret újra szétbontani azért,
hogy hőszi geteljük, körülményes feladat, ezért
gyakran az utólagosan fújt szigetelés jelenti a
legkézenfekvőbb megoldást. A befújt szigetelőanyag
a régi, esetenként nem jól megválaszott szigetelés
helyére kerülve is megoldást nyújt a problémákra,
hiszen
tökéletes
hőhídmentes
szerkezetet biztosít, és minden üreges
szerkezete kiválóan kitölt.
A fújt szigetelés a tetőszerkezetet nem
terheli meg, ugyanis az üregeket 30
35 kg/m 3 testsűrűséggel fújva 15 cm
vastagságban is csak 4,55 kg/m 2
súlyt képvisel, míg a hagyományos
ásványgyapot hőszigetelő termékek
ennél jóval nehezebbek.
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Az idei év újdonsága, hogy a
SUPAFIL
termékek
mellé
érkezik ősztől, a THERMO
nevű, új fújható hőszigetelő
termék is, amely a már régen
ismert és kedvelt tekercses és
táblás
anyagainkhoz
hasonlóan
ugyancsak
környezetbarát
ECOSE®
technológiával készül.
A termék hidrofobizált, azaz
víztaszító
és
természetesen
páraáteresztő, A1es tűzvédelmi
besorolású, nem éghető termék!

A befúj t hőszigeteléshez használt anyag
j ellemzői és előnyei:
●
●
●

nem éghető, A1es tűzvédelmi besorolású

●
●
●

a szigetelőanyag szabási veszteség nélkül beépíthető

●

olyan helyekre is bejuttatható, ahová táblás hőszigetelést
nem vagy csak nagy munkaigénnyel lehetne behelyezni
(pl. borított gerendafödém utólagos befújása)

●

igen gyors technológia
(egy átlagos méretű családi ház egy nap alatt elkészül)

●

ECOSE® technológia

nem tartalmaz égéskésleltetőt, mert nincs rá szükség
nem tartalmaz rágcsáló riasztó/irtó veszélyes szereket,
anyaga eleve nem táplálék az állatok számára
nem keletkezik építési hulladék
nincs hőhíd az illesztéseknél, hiszen nem táblás anyag,
ezáltal nincs hőtechnikai veszteség
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A családok 70%a szigetelne
kánikula ellen, ha tehetné
A magyar lakosság 84%ának tapasztalata szerint hazánkban is egyértelműen egyre
melegebbek a nyarak. Emiatt minden második otthonban 2530, minden harmadikban
pedig akár 3035 °Cot is mutathat a hőmérő higanyszála még az esti órákban is,
lehetetlenné téve ezzel a pihentető alvást.

A szigetelés nem csak otthonainkat,
a villanyszámlát is hűti.

Lakásuk és házuk klímáját
10ből
8an
árnyékolással,
minden
második
ember
ventilátorral vagy egy alapos
esti átszellőztetéssel igyekszik
lehűteni, minden 5. megkér
dezett, vagyis a lakosság 20%a
pedig légkondicionáló beren
dezést használ és elviseli az
ezzel járó magasabb áram
költségeket – derült ki a Knauf
Insulation
most
elkészült
lakossági felméréséből.
A kutatás rávilágít arra is, hogy
az ingatlantulajdonosok 70%a
inkább
leszigetelné
otthonát
légkondicionáló használata helyett,
tehetné.

a
ha

Az idei nyáron sorra dőlnek a melegrekordok.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat ilyen hosszan és gyakran még
sosem adott ki országos hőségriadót. A tartós
kánikula azonban nem csak közérzetünkre
van rossz hatással, a hőség elleni védekezés
a pénztárcánkat is komolyan megterhelheti.

A Knauf Insulation Kft. 2015ben – a
Szeretlekmagyarország.hu
portál
be
vonásával – 600 fő megkérdezésével
online kutatást készített azzal a céllal,
hogy felmérje, hogyan védekezik a
lakosság a hőséggel szemben és hogy
felhívja
a
figyelmet
arra,
hogy
egészségünk
megóvása
és
a
költségmegtakarítás érdekében érdemes
megfontolnunk, hogy hosszú távon milyen
módszerek alkalmazásával járunk jobban.

Küzdünk a hőséggel és mégis ráfázunk
A
Knauf
Insulation
felmérésben
megkérdezettek
49%a
szerint
idén
augusztusban előfordult, hogy 2530 °C volt
lakásukban, 31%uk pedig 3035 °C otthoni
hőségről is beszámolt. A nagy meleg pedig
megterheli szervezetünket; a felmérés
minden
második
válaszadója
arra
panaszkodott, hogy egész nap izzad, másik
felének – különösen az idősebbeknek –
pedig rossz az általános közérzete és még
este sem tudja kipihenni magát.
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Az otthoni meleg ellen a megkérdezettek
78%a a helységek besötétítésével, 49%
a ventilátor használatával, 45%a kereszt
huzattal vagy ezek kombinációjával
védekezik, a lakosság 20%a pedig
otthonában
is
légkondicionáló
berendezést használ, holott közülük
minden harmadik ember betegedett már
meg korábban a légkondi túlzott
használatától.

„A hőség ellen egyre többen védekeznének
szigeteléssel. Ha anyagi lehetőségei lehetővé
tennék, a felmérésben megkérdezettek 70%a
szigetelné le otthonát annak érdekében, hogy
belső hőmérséklete alacsonyabb legyen. Ez a
kiugróan magas szám azt jelzi, hogy a lakosság
egyre tudatosabb és aktívan keresi a módját
annak,
hogy
otthona
optimális
belső
hőmérsékletét a legköltséghatékonyabb és
legegészségesebb módon biztosítsa”  mondta
Aszódy Tamás, a Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatója. „A felmérésben
megkérdezettek 85%a visszaigazolta, hogy a hőszigetelt lakások belső hőmérséklete,
megfelelő árnyékolás mellett, hűtés nélkül is kellemesebb, akár 57 fokkal is alacsonyabb” –
tette hozzá a szakember.

Télen fűt, nyáron hűt:
a hőszigeteléssel nem pörög a villanyóra
Annak ellenére, hogy a szigetelés kedvező
hatásai és a rezsicsökkentésben játszott
szerepe ma már ismert a lakosság körében, a
mintegy 4 milliós hazai épületállomány 80%át
kitevő családi házaknak csupán 23%a (kb.
650.000 épület), a panel társasházaknak 39%
a (kb. 206.000 lakás), a nem panel
társasházaknak pedig 21%a (kb. 160.000
lakás) van leszigetelve, ami persze döntő
részben anyagi kérdés.

Nyári áramfogyasztás csúcsot döntöttünk
A MAVIR, a Magyar Villamosenergiaipari
Rendszerirányító ZRt. adatai szerint az idén
nyáron
az
ország
villamosenergia
felhasználása meghaladta az eddig mért
legmagasabb nyári csúcsterhelést. Július 8
án, amikor 2930 °C volt a napi
középhőmérséklet
6.457
MW
áramot
fogyasztottunk. Ez a fogyasztási csúcs
magasabb volt a január 8án mért, 6.447 MW
téli villamosenergiafogyasztási csúcsértéknél
is. A rendszerirányító tapasztalata szerint azt
követően, hogy a napi átlaghőmérséklet eléri
a 24 °Cot, minden további egy fokos
emelkedés plusz 90100 MWtal növeli meg
az ország villamos energia fogyasztását.
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A Knauf Insulation szakembereinek
kalkulációja
szerint
hőszigeteléssel
ugyanakkor már rövidtávon is jobban
járunk. Egy légkondicionáló berendezés
külsőbelső egysége ugyanis átlagosan
140.000 Ft, beszerelési költsége pedig
legalább 40.000 Ft, így ha 3 szobát
akarunk klimatizálni, a berendezések
telepítési
költsége
jócskán
meghaladhatja a fél millió forintot, amit
tovább növel majd a megnövekedett
áramfogyasztás is.
Ezt igazolja vissza a kutatás is. A
megkérdezettek közel 60%a tapasztalta
ugyanis, hogy nyáron magasabb a
villanyszámlája, ami azért van, mert
otthonaink belső hőmérsékletének 1
Celsius fokkal való hűtése négyszer
többe kerül, mint 1 fokkal való fűtése.
Mindemellett, a hűtőberendezésekkel
ellentétben a szigetelés nyáron sem
pörgeti a villanyórát és az sem
elhanyagolható
szempont,
hogy
segítségével csökkenthetjük a globális
felmelegedést okozó CO2 kibocsátását,
ami miatt ezekben a napokban pont a
légkondicionálóval vagyunk kénytelenek
hűteni otthonunkat és magunkat.

Fagyapot táblák a
beszéd értését zavaró
visszhang ellen.

Tornaterem akusztikai
célú felújítása

Budapest III. kerületében, csendes, nyugodt
környéken működik 2004. óta a British International
School, amely óvodástól középiskolás korig fogadja
a fiatalokat. Annak ellenére, hogy új, korszerű
épületekben folyik itt az oktatás, tornaterme mégis
átalakításra szorult, amelyet az idei nyári szünidő
alatt végeztek. A nagyméretű, kiválóan felszerelt, jó
állapotú
tornacsarnok
felújítását
az
tette
szükségessé, hogy alakja és kialakítása miatt
annyira visszhangos volt, ami szinte lehetetlenné
tette a napi használatot.
A tornaórákon a diákok – különösen több osztály
esetén – alig hallották a tornatanárok utasításait,
minden sporttevékenység nagy zajjal járt. Iskolai
rendezvényeken nemhogy a szereplők előadott
műsorszámokat nem lehetett tisztán hallani, de
még az előadás nyelvét sem lehetett megállapítani.
Ezek alapján döntötte el az iskola vezetése, hogy
mielőbb meg kell oldani az akusztikai problémákat.
A felújítás az 535 m2es, 4800 m3 térfogatú, a
tetőgerincnél 11 m belmagasságú tornacsarnok
akusztikai vizsgálatával kezdődött, amelyet az
Arató Akusztikai Kft. végzett, zajgenerátorral
előállított szélessávú fehér zaj segítségével. A
mérések
szerint
kiugróan
rossz
értékek
jelentkeztek az 5001000 Hz beszédtartományban.
Emiatt volt nagyon rossz a beszédérthetőség már kis hangerő mellett is. Az akusztikai
szakvélemény megállapította, hogy az utózengési idő Tm=2,88 sec volt, a párhuzamos, sima
falfelületek között odavissza verődő zajok következtében többszörös csörgővisszhang keletkezett.
A jelenségek megszüntetéséhez javítani kellett a hangelnyelést. Ehhez a tervezők a falakra és a
tetőszerkezet belső oldalára a tornatermi követelmények között is ideális fagyapot táblákat
választottak, mivel hangelnyelési tulajdonságaikról mérési eredmények állnak rendelkezésre,
ütésállóak, és látszó felületként is alkalmazhatóak. A tervezési feladatot jelentősen nehezítették a
tornacsarnok megfelelő fényviszonyaihoz szükséges, érthetően nagyméretű ablakok, ezek
figyelembe vételével kellett kialakítani a szigetelhető részeket.
A falak eredeti állapotban sima, vakolt felületűek voltak, amelyekre jellemzően bordásfalakat
rögzítettek, amelyek viszonylag kis területet foglalnak el, így alig befolyásolják a hangelnyelést. A
terem lefedésére faanyagú rácsostartók szolgálnak, felső, ferde övükön lakkozott deszkaborítással.
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A falakat és a födémszerkezetet kemény, zárt
felület jellemzi, amelyek visszaverik a hangokat,
a deszkázat azokat ráadásul a helyiség
tengelyének
irányába
koncentrálja.
A
hangelnyelés javítása mellett természetesen az
is szempont volt, hogy a felületek megtartsák
esztétikus megjelenésüket, így a látszó felület
miatt táblák és rögzítőelemek elhelyezése is
nagy figyelmet igényelt. Kiemelt fontosságú volt
emiatt például a dűbelek kiosztása.
A
kivitelezés
első
lépéseként a rácsos
tartók közeibe, köz
vetlenül a deszkázatra
50 mm vastag, natúr színű Tektalan táblák
kerültek, így csökkent a csillogó lakkozott felület
aránya. A hangelnyelő burkolat rögzítése a
vékony héjszerkezeten igényes munkát, nagy
odafigyelést követelt a kivitelezést végző
vállalkozó (Menax Kft.) részéről.

A következő lépés a falfelületek burkolása volt,
amelynek során az akusztikai szempontok
mellett más igények is felmerültek. Itt az is
lényeges szempont volt, hogy a burkolat
lehetőség szerint ne üssön el az eredeti vakolt
felület megjelenésétől, és a használattal járó
során ütközéseknek is ellenálljon.
A hangelnyelés fokozására a gyárilag fehérre
festett 35 mmes fagyapot táblák 8 cmes
párnafákra
rögzítették,
amely
közé
ásványgyapot réteg került. Ezzel a megoldással
a súlyozott hangelnyelése αw = 0,35(H) értékről
αw = 0,85(MH) értékre nőtt (Kundt csőben
végzett mérések szerint).
A labdaállóságra (ütésállóságra) vonatkozóan
Lengyelországban készültek mérések a 25 mm
es
termékekről,
az
EN
13964:2004
Álmennyezetek. Követelmények és vizsgálati
módszerek szabvány szerint, a felületre
merőlegesen és 60°os szögben rálőtt labdával.

A vizsgált sebességek mellett a felület nem
károsodhatott (nem léphetett fel a burkolat
átlyukadása vagy egyes részek elválása).
Ezek alapján a táblák besorolása:

A vizsgálatok eredményei alapján belátható,
hogy a 35 mmes táblák nagyobb merevségük
miatt bizonyosan megfelelnek a labdaállósági
feltételeknek. A felújítás befejezéseként a
szakértők ellenőrző méréseket végeztek,
amelyek során a beszédérthetőségi indexet,
hangtisztaságot és az utózengési időt
vizsgálták. A vizsgálatok igazolták, hogy az
arányaikban kis hangelnyelő felületek ellenére
gyakorlatilag a tervezett tulajdonságokat sikerült
megvalósítani.

A csörgővisszhang megszűnt, az utózengési idő
Tm = 1,53 sec értékre (az eredeti felére)
csökkent. A RaSTI (beszédérthetőségi index)
egy kategóriát, „rossz”ból a „megfelelő”
kategóriába javult.
A hangtisztasági fok feljavult 2 dB körüli értékre,
ami beszédcélú terem esetén jónak számít.
Mindezeknek hála, végre zavaró zajok nélkül,
rendeltetéséhez
méltóan
használható
a
tornacsarnok.
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SmartRoof
tetőszigeletések

Év végétől a SmartRoof
termékcsalád.

Társaságunk ez év második felétől értékesíti a
magyar piacon a SmartRoof tetőszigeteléseket.
A korábbi évekből jól ismert DDP sorozat
továbbfejlesztésének eredményeként javuló
hőtechnikai
tulajdonságok
jellemzik
a
termékcsalád egyes típusait.

Példaként: SmartRoof Base 15 cm és
SmartRoof Normal 6 cm alkal
mazásával az U értékét sikerült volna
0,17 [W/m2K] alá szorítani. Javaslatunk
szerint
általában
célszerű
alsó
rétegként vastagabb, jobb hővezetéssel
rendelkező
anyagot
beépíteni. A
SmartRoof
Base
mechanikai
tulajdonságainak köszönhetően bőven
ellenáll a kivitelezés során keletkező
fizikai behatásoknak.

A képeken látható csarnok építése során alsó
rétegként a SmartRoof Base 14 cm, míg felső
rétegként SmartRoof Top 6 cm vastagságban
került beépítésre. Az alsó és felső rétegek
illetve vastagságuk különböző kombinációit
alapvetően a hő technikai előírások/elvárások
tükrében érdemes ésszükséges figyelembe
venni.
Mindegyik termék A1 éghetetlen, és teljes
keresztmetszetében hidrofóbizált. A táblam
éretek is igazodnak az eddig megszokottakhoz.
Ezen tető esetében a rétegtervi hőátbocsátási
tényező U [W/m2K] 0,18 érték alá került.

Felső, vékonyabb réteg lehet a szintén
kiemelkedő
hővezetési
tényezővel
rendelkező SmartRoof Normal. A
kivitelezés során fellépő mechanikai
terhelés döntő hányada a felső réteget
veszi igénybe. A mechanikai rögzítés és
a teljes vízszigetelés elvégzése mind
mind a felső rétegen zajlik, ellentétben
az alsó réteggel, amelynek csupán a
felső
réteg
ráterítését,
mint
munkafolyamatot kell elviselnie.

SmartRoof Top
70 kPa
λD = 0,038 [W/mK]

SmartRoof Thermal
50 kPa
λD = 0,036 [W/mK]

SmartRoof Normal
60 kPa
λD = 0,037 [W/mK]

SmartRoof Base
30 kPa
λD = 0,035 [W/mK]

javasolt felső rétegek

javasolt alsó rétegek
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Akusztika és design =
Heralith

Az új Lágymányosi
Sportuszodában is
bizonyít.

Idén év végén kerül átadásra a budapesti
Lágymányosi Sportuszoda, amely a
Tüskecsarnokkal
együtt
az
ország
legmodernebb sportkomplexuma lesz.
Budapesten, az Astorián pedig már
átadták a Skyscanner irodaépületet, amely
repülőjáratok internetes felületű optimális
keresőjének fejlesztési központja. Mindkét
épület
esetében
cégünk
termékei
biztosítják a belső terek akusztikájában
szerepet játszó hangelnyelő felületeket.
Hangelnyelő felületek kialakítása nélkül a
belső tereket a rendezvényeken oly jól
ismert és zavaró visszhang töltené be. A Heraklith táblák e tulajdonságukat a lapok
porózus szerkezetének köszönhetik. Ha felületüket eltakarnánk, ez a képességük
szűnne meg, ezért látszó felületű beépítésüket ajánljuk.
A Knauf Insulation Zalaegerszeg mellett található gyárában készülő Heraklith
termékeinket a gyártás és termékfejlesztés több előnyös tulajdonsággal ruházta
fel. A korábbi durva megjelenést  3 mmes fagyapot szálak  homogénebb és
kellemesebb megjelenésű, esztétikus termék váltotta fel, a 2 mmes finom
szálaknak köszönhetően. Ezen felül 2013 óta A2 tűzvédelmi osztályba sorolt
fagyapot táblák is készülnek. A lapok gyártása során a lapszéleket tömörítjük,
aminek köszönhetően a táblák élképzése markánsabbá, szebbé vált. A felület a
beépítés előtt gyárilag, vagy azt követően egyedi igények szerint festhető.
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A Lágymányosi Sportuszoda esetében 50 mm vastag, 500/2000 mm táblaméretű Heraklith C
fagyapot táblákat terveztek be, a trapézlemezek alatti síkban függesztett tartórendszerbe
telepítve. A lapokat a STO cég Hydrogrund alapozójával és StoColor In festékével, RAL 7016
antracitszürke színre festve építették be.

Az épületegyüttes építész tervezője:
Kádár Mihály, TSPC Kft.
Generálkivitelezője: Nagy Balázs
építésvezető irányításával, SWP
Konzorcium tagja, a Swietelsky
Magyarország Kft. magasépítés,
Generál Területi Igazgatóság

A
fújt
technológiával
készült,
festett
felületképzés jelentősen javítja az esztétikai
megjelenést,
ugyanakkor
az
akusztikai
tulajdonságokat nem befolyásolja. A termék az
uszodaterek
jellemzően
magas
páratartalmának ellenáll, kedvező épületfizikai
tulajdonságait hosszútávon megtartja.
Európai megfelelőségi tanúsítvány száma: K1
0751CPD209.00201/05
CE jelölési kód: WW  EN 13168  L3W2T2
S3P2CS(10)200Cl3
Másik egyedi kialakítású, fiatalos, lendületes
stílusú idén átadott épületünk a Skyscanner
budapesti irodája. A 35 mm vastagságú
élképzett Heraklith táblák egyedi méretükben
és színvilágukban a hangelnyelés mellett
design felületet is biztosítanak. A METO Építő
megbízásából a táblák a képen
is látható, 101 különböző
színnel kerültek lefestésre. A
Celsius Építőanyagkereskedő
Kft. által szállított Heraklith
lapokat
teljesen
egyedi
kialakításban a Dryteam Kft.
építette be.
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Guruló (majdnem)
passzív házak a vasútnál

Megújult a vasúti
munkások vadregényes
szállása.

A vasúti pályaépítésben, pályakarbantartásban
általános gyakorlat, hogy a kivitelezést végző
szakemberek hetekre, hónapokra „kiköltöznek”
a munkahelyre. Változó a munkahely, így
folyamatosan költözni kell a munkát végzők
kiszolgálását
biztosító
irodaszállásraktár
komplexumnak is. Erre a célra speciális, az
igények
szerint
átalakított
vagonokat
használnak, amelyek nappal irodák és raktárak,
éjszaka pedig szállást nyújtanak a munkát
végzőknek.
Az elhasználódott, korszerűtlen vagonok
felújítása során kiemelt szempont lett a vagonok
hőszigetelése. Ez egyrészt a használók
komfortérzete miatt, másrészt pedig a használat
sajátosságai miatt fontos. A különböző építési
helyszíneken eltérő a rendelkezésre álló
villamos teljesítmény, amiből a jelentkező
összes igényt ki kell elégíteni. A kocsik hűtés
fűtésére elhasznált energia mennyisége – mint a lakóépületeknél is – jelentős mértékű a
teljes felhasználáson belül, így a beépített szigetelés hatékonysága elsőrendű fontosságú. A
Classic 032 [λD =0,032 W/mK ] ECOSE® kötőanyagú, tekercses hőszigetelő anyag
választásának főbbszempontjai: 10 cm szerkezeti vastagság mellett maximális hőszigetelő
képesség, könnyű bedolgozhatóság, ne tartalmazzon az egészségre káros anyagot, a
változó felületnagyságok mellett minimális, inkább nulla hulladék keletkezése. A relatíve kis
légköbméterű helyiségekben kiemelt jelentőségű a dolgozók egészségvédelme, ezért a
kiválasztott anyagok mindegyike rendelkezik az Európában a lehető legmagasabbnak
számító Indoor Air Quality [Beltéri Levegőminőség] szabvány Gold minősítésével.

Nyári tesztidőszakban
1 hetes tartós 34-35 °C nappali hőmérséklet mellett a belső térben 26-27
°C –t mértek a lezárt vagonokban, klímahasználat nélkül. Hidegben, -1°C
külső hőmérséklet mellett a mindössze 1500 W teljesítményű fűtőtest a
kb. 100 lm3-es helyiségben 1⁄2 óránként kb. 5 perces működéssel
stabilan, egyenletesen tartotta a beállított 21 °C-ot. Ezekkel az
eredményekkel teljesültek az elektromos energia felhasználással
kapcsolatos elvárások is. Az újabb kocsik tetőinél, mivel a hely engedi, már 16 cm
Az első így készült vagonok már jól vizsgáztak a gyakorlatban.

vastag Classic 032 kerül beépítésre, hogy a maximumot lehessen kihozni egy olyan építési
feladatból, ahol minimális, illetve csak korlátozott tér áll rendelkezésre.
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A vagonok eltérő funkciójú helyiségei
közötti válaszfalakba a jó hangszigetelő
képességű, táblás, 50 mm vastagságú
Ekoboard [AFr ≥ 5 kPa S/m2] anyag
került beépítésre, hogy a pihenés és a
munka békés egymás mellett élése is
biztosítható legyen. A kifejezetten jó
szigetelési minőség a kiváló hővezetési
tényezőjű szigetelőanyagnak és a
szakszerű, jó minőségű beépítésnek
köszönhető. Mind a hő, mind pedig a
hangszigetelés készítésénél kiemelten
fontos az anyagok szoros illesztése, a
hézagmentes
beépítés,
mivel
az
„ottfelejtett”
hő
vagy
hanghidak
jelentősen rontják a végeredményt. A
szigetelések
pára
elleni
védelmét
párazáró fólia biztosítja.

A megrendelő igényei szerint a projektet
a Módos Property Zrt. bonyolította, a
tervezéstől a komplett kivitelezésig.
Véleményük
szerint
a
kiválasztott
anyagok jól vizsgáztak: jó volt vele
dolgozni, minimális volt a porképződés,
az anyag szagtalan, könnyen vágható
illetve beépíthető, nem roskad. A
különböző
tervezési
szempontok
optimális
összehangolásával,
jó
minőségű,
korszerű
anyagok
beépítésével sikerült egy új kocsi
beszerzési
árának
töredékéből
megvalósítani
a
projektet.
A
végeredmény magáért beszél, a Classic
032 és az Ekoboard szigetelőanyagok
pedig láthatatlanul végzik a feladatukat,
szolgálják
a
használókat
a
mindennapokban.
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Knauf Insulation Kft.
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.

Ügyfélszolgálat:
Tel.: +36 23 889 844
Fax: +36 23 889 845
info.hu@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.hu

Munkatársaink elérhetőségei
Értékesítők

Mobilszám

Email cím

Schóber Zoltán

Termékmenedzser:
30 / 5524200
zoltan.schober@knaufinsulation.com
gépészeti szigetelések, magasépítési termékek
DélkeletMagyarország

Sájer Miklós

Mérnök, szaktanácsadó

30 / 4779929

miklos.sajer@knaufinsulation.com

Tóth Attila

Mérnök, szaktanácsadó

30 / 9971204

attila.toth@knaufinsulation.com

Budapest, Pest Megye
Pozsgai Péter

Mérnök, szaktanácsadó:
30 / 9971201
ÉszaknyugatMagyarország

peter.pozsgai@knaufinsulation.com

Balogh János

Mérnök, szaktanácsadó
30 / 7050114
ÉszakkeletMagyarország

janos.balogh@knaufinsulation.com

Blaskovics Balázs

Mérnök, szaktanácsadó

30 / 5524100

balazs.blaskovics@knaufinsulation.com

30 / 5951514

robert.marcigany@knaufinsulation.com

Pest megye
Marcigány Róbert

Mérnök, szaktanácsadó:
DélnyugatMagyarország

