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Sokszor halljuk, hogy „a régi házak falai még 
rendesen meg voltak építve”, „jó vastag falai

vannak, miért kéne szigetelni”. Ezek azonban
nagyrészt tévhitek. Az 50-100 évvel ezelôtt épült 
tégla házak zömmel úgynevezett kisméretû, tö-
mör téglából épültek, és - jellemzôen 50 cm-es
falaik statikai okokból vastagok– vagyis azért,
hogy elbírják az épület és a tetô súlyát.

Jelenlegi energiafogyasztásunk – a probléma

Az adatok szerint a régi típusú tégla családi há-
zak átlagban közel 100 négyzetméter alap te-
rületûek és három lakószobából állnak. Az itt élô
háztartások 40 százaléka kazánnal, 17 százalé-
ka konvektorral, 13 százaléka pedig kályhával
fût. A kályhákban tûzifát égetnek, a konvektorok-
ban földgázt, a kazánnal fûtôk háromnegyede
gázzal, maradék egynegyedük pedig fával fût.

Legelsô lépésben az elszökô hôt célszerû
megfogni. Mit jelent ez pontosan? A falak és
a födém külsô hôszigetelését, és a nyílászárók 
cseréjét – esetleg, ha nincsenek túlságosan el-
vetemedve, elöregedve, akkor az ablakok szige-
telése is jó megoldás lehet, amíg össze nem
spóroljuk a pénzt a cserére. 

Fontos megjegyezni, hogy kutatás modell-
számításai nem helyettesíthetik a konkrét, egye-
di épületekhez készült szakértôi számításokat,
amelyek értelemszerûen az épületek egyedi sa-
játosságait, illetve a tulajdonosoknak egy-egy 
beruházás kapcsán elvárt speciális igényeit is
kezelni tudják. A beruházások elôtt készíttessünk 
energiatanúsítványt, konzultáljunk energetikai
szakértôvel. 30-40 ezer forintért már komoly 
szakértôt tudunk megbízni házunk felmérésével.

Rajtunk áll, milyen a környezetünk, otthonunk,
mit szeretnénk elérni. Tegyünk érte!

Ebben szeretnénk szakembereinkkel együtt 
segíteni. 
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Világszerte nagy ütemben növekednek 
az energiaárak. Ha szeretnénk jelen-

tôs megtakarítást elérni, nyilvánvaló, hogy 
az energiafogyasztókkal, ezen belül a fû-
tés problémájával, illetve az épületszer-
kezetek megfelelô hôszigetelésének meg-
oldásával kell kezdeni.

Gondolkodott már azon, hogy egy -5 
fokos hidegben egy átlagos budapesti 
napon több tízmillió(!!!) m3 elégetett gáz 
égéstermék kerül bele a levegôbe csak 
Budapesten és környékén? Gondolkodott 
már azon, hogy ezt mi belélegezzük és 
gyermekeink is?

A HyperTherm energiabarát passzív-
ház építô rendszer kifejlesztésekor a ta-
karékosság, a gyors és egyszerû kivite lez-
hetôség, illetve a szép és igényes külsô 
megteremtésére törekedtek. Nyugat- Euró-
pában rohamosan gyorsul a különféle épí-
tési rendszereken alapuló, passzívház 
technológiák elterjedése. A HyperTherm 
energiabarát passzívház célul tûzte ki, 
hogy minél jobban csökkentse a téli-nyári 
energiafelhasználást és ez által kellemes, 

allergiamentes mikroklímát teremthessen 
az épületben.

RMindenki ismeri, hogy mi a legolcsóbb 
termék. 

R Az ár a legjobb reklám, minôséget és 
mûszaki tartalmat adni, a siker garantált.

R HyperTherm épületek alacsony 
bekerülési költsége párosul a magas 
minôséggel, mûszaki tartalommal, 
mindez túlmutat a jelenleg tömegesen 
elterjedt klasszikus téglaházakon.

A HyperTherm passzívház tetô elemet 
köz vetlenül az elkészült ács vagy fém-
szerkezetre lehet csavarral rögzíteni vagy 
kiöntéses technológiát is alkalmazhatunk 
és így egyetlen munkafolyamattal azonnal 
három munkafázist takaríthatunk meg 
(lécezés, fóliázás, hôszigetelés).

R Kedvünk szerinti tetôfedést alkalmaz-
hatunk cserép, zsindely, de 
nádfedést is.

R A HyperTherm energiabarát passzív-
ház a legkönnyebb házak közé tarto-
zik, ezért akár építhetünk cölöpökön 
víz felett álló nyaralót is.

R Energiatakarékos, természeténél fog-
va nyáron alacsony belsô hômér sék-
letû, klimatizálást egyáltalán nem 
igénnyel.

A HyperTherm energiabarát passzívház 
építô rendszerbôl készült épületek leg-
alább 6-szor rugalmasabbak, mint a ha-

gyományos falazott szerkezetbôl készített 
épületek. Ez azt eredményezi, hogy a 
passzívház építô rendszer sokkal jobban 
ellenáll a földrengésnek, tûzvésznek, hur-
rikánnak vagy más speciális igénybe -
vétel nek. A HyperTherm energiabarát 
passzív ház építô rendszer csendesebb, 
kellemesebb belsô környezetet biztosít, 
mivel az építô elemek aktív hangcsillapító 
rendszerrel vannak kialakítva. Így a fal-és 
födém elemek könnyedén megfelelnek a 
legszigorúbb hanggátlási követelmények-

nek. Ebbôl következik, hogy a szerkezet 
leg alább 2-szer magasabb eredménnyel 
bír hangszigetelés terén, mint a hagyo-
mányos építésû ingatlanok.

Fajlagosan olcsóbb a téglánál és ke-
vesebb élômunkával, kevesebb munkafo-
lyamattal kivitelezhetô.

R A tégla, nem önthetô!
R A téglát kézzel darabonként kell a he-

lyére illeszteni, míg a HyperTherm 
anyagot szivattyúval önthetjük egy 
olyan zsaluzatba, ami nem a hagyo-
mányos zsaluzás, hanem pl. gipszrost 
lemezek, gipszkarton, stb. lemezek 
közé

R A téglából nem lesz födém, de 
a HyperTherm alkalmas arra, hogy 
a vízszintesbe fordulhasson hôhíd 
mentesen

A JÖVÔJÖVÔ most kezdôdik
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A+
JÖVÔ

A legolcsóbb A+ fal készíthetô 
a HyperTherm anyagból!

Miért jobb a HyperTherm 
hôszigetelés?
w Mert nincs mögötte pára.
w Nincs szükség párazárásra, párazáró

fóliára, kiszellôztetésre.

Miért nem penészesednek a régi épü-
letek, pedig elméletileg sokkal rosz-
szabb a hôszigetelési értékük? 
w EGY Tömör épületszerkezet hôstabil.
w EGY Tömör hôszigetelés szintén, 

ez a HyperTherm szigetelés.
            

Szerintünk a piacgazdaság vitte tévútra 
a tégla fejlesztését. A leve gôtar talmú 

ége tett kerámia falazatok megfelelô vas-
tagságú, DE TÖMÖR FIZIKAI KAP CSO LATÚ 
hôszigeteléssel feljavíthatóak, sok minden-
nel viszont leronthatóak.

Érdemes megnézni a Wienerberger, a 
Porotherm téglákhoz, kifejezetten ajánlja 
a hôszigetelô vakolást, mi több, hô szi ge te-
lô vakolással együtt adja meg a Po ro therm 
téglák hôátvezetési értékét.

Érdemes megnézni az YTONG falazóhoz 
az ajánlott Multipor hôszigeteléssel együtt  
ajánlja a falazó elemet az Ytong, mi több, 
a multiporral együtt adja meg a hôát ve ze-
tési értékeit. 1 m3 HyperTherm 30 000 Fo-

rint (24000+áfa 2009-2011-ig).

Vékonyabb Ytong, és vastagabb Hyper-
Therm, ha már gipszbôl, olcsón akarunk 

épí teni, de van más ajánlatunk is, ha a 
legjobb hôszigetelés a cél!

A HyperTherm hozza a mûszaki tartal-
mat, bármely falazattal, termékkel szemben, 
töredék árért! Hôszigetelô vakolat kategó-
riában, a HyperTherm világelsô a hô szi ge-
telési képesség, térfogattömeg  szem pon-
tokból! (76 kg/m3 ez még bekerül a könnyû 

habarcs történelemkönyvekbe.)

A régi világhírû építészeink, építôanyag 
gyártóink, tudtak volna készíteni mai kor-
szerûnek mondott falazatokat. Még sem tet-
ték. Ôket a tartósság, a használat közbeni 
tulajdonság érdekelte, nem a profit. Közel 
200 év igazolja a gondolatmenetüket. 

HyperTherm A+ Passzívház fal

Önmagában vázrendszerrel 
w fémváz 
w faváz 
w tégla pillér váz koszorúval 
w pillérvázas épületszerkezet 

Falazóelem kiegészítéseként 
w tömör tégla 
w B30 
w Ytong 30 
w Ytong 37.5 

Mindegyik esetben kiegészítô hôszi ge te-
lésként HyperTherm megoldások a legol-
csóbbak! 

w a legolcsóbban, 
w hôvédelemmel, 
w homogén hôhíd mentes kivitelben 

A passzívház koncepciója nem szabja meg 
a falazóelemek anyagát és vastagságát, 

mindössze a hôtátbocsátási té nyezô érté-
két maximálja. 

A falazat MA MÉG általában leve gô tar-
talomtól mentes, tömör szerkezetû Be ton, 
és EPS,mert a HyperTherm passzívház elô-
nyeit kevesen ismerték fel eleddig. 

Egy épület fala hôtechnikai szempont-
ból több fontos szerepet is betölt. A pasz-
szívház építésénél tehát olyan falazó elem-
re van szükség, amely 

a) Kiváló hôszigetelési hatásfok, 
minden külsô hômérsékleten, 
és minden belsô hômérsékleten. 
(-25kivül +25 belül) 

b) A fal nem tartalmazhat szálas 
anyagot, páravonzó, párafeltöltô-
dést lehetôvé tevô üreget. 

c) Homogén hôszigetelést kell készíte-
ni a csomópontokban, 
FAL-FÖDÉM-TETÔ. 

d) A fal belsô oldala nem lehet égve 
cseppenô, nem eléggé pára diffúz 
EPS anyag. 

Mûszaki specifikációkban gyakran találkoz-
ni a hôtátbocsátási tényezô fogalmával, 
a bizonyos „U” értékkel. A hôátbo csátás 
azt jelenti, hogy egy négyzetméternyi fal-
felületen hány Watt energia halad át egy-
ségnyi idô alatt akkor, ha a fal belsô és 
külsô felülete között egy Kelvin [K] a kü-
lönbség. A Kelvin abszolút értékben meg-
egyezik a Celsius fokkal, de nem a víz olva-
dáspontja, hanem az abszolút nulla fok a 
skála indulópontja. Minôsített passzívházak 
esetén ez az érték homlokzati falak esetén 
<0,15 W/m2K, tetôfödémnél pedig <0,1 
W/m2K. Ezen értékek teljesülése természe-
tesen nem csak az épí tô rendszer, falazat 
minôségétôl és vastagságától, hanem a 
nyílászárók típusától is függ. A HyperTherm 
egy ún. termikus burok kialakításával az 
épületet egy megszakítás nélküli szige te-
lôréteg veszi körül az aljzattól a falakon 
keresztül a födémig, ami a szigetelésben 
független állandó a környezeti változóhoz 
képest, és hôvisz szaverô, tûzálló funkcióval 
is rendelkezik. 

hôszigetelés minden falra, 

épületre, mûemlékre!

HyperTherm Hungary Kft.
H-1172, Dallamos u. 113.
Fax.:   +36 1 295 05 85
Mobil: +36 70 349 76 53
Levél: H-1281 Bp. Pf. 62.
E-mail: info@hyperthermholding.com
Web: www.hyperthermholding.com

Mennyibe kerül 1 m2 U=0,15W/m2K kategóriájú épület m2-ként 
kulcsrakészen?

Szellôztetett kivitelûek – Thermo Block
Prokoncept – Kb. Bruttó 150 000+áfa=18 750 000 Ft + Alapozás 
(100 m2/22 000 Ft+Áfa)=21 500 000 Ft (becsült értékek)

Szellôztetés nélküli épület – Löglen
(rosszabb, mint U=0,15W/m2K (0,18W/m2K ) – Ár 180000Ft/m2+alapozás 
2 200 000+Áfa 20 750 000 Ft

Szellôztetés nélkül, de opcionális és légtömör ház! 
HyperTherm téglaház Leier Nf30 tégla (25/30 cm hôszigeteléssel, betonfödémmel, 
alapozással háromrétegû üveg fa ablakok UW=0,8W/m2K (tokkal együtt mért érték) 
125ezer Ft+áfa (156 ezer forint) 
HyperTherm acél profilvázas épület már U=0,15W/m2K falon födémen alapozással 
105 000Ft+Áfa (131 0000Ft-tól)

HyperTherm az út 0,15W/m2K-nál kezdôdik! A jövô jelen van!
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A teljes homlokzati hôszigetelô rend-
szerek a beépítés idôjárási körül mé-

nyeitôl, az alapfelület típusától és az épü-
let magasságától függôen készülhetnek 
csak ragasztásos rögzítéssel, vagy a ra-
gasztást és a mechanikai rögzítést együtt 
alkalmazva.

A rögzítés erejének minden esetben 
akkorának kell lennie, hogy hosszú 
távon felvegye a rendszer hômoz-
gásaiból, a szélszívásból, valamint a 
rend szer önsúlyából adódó, és bizton-
sági tényezôkkel növelt erôit.

A rendszerekben alkalmazott polisztirolra-
gasztók EPS-hez való tapadása megszi-
lárdult, száraz állapotban nagyobb, mint 
az EPS szétszakító ereje. Optimális ra-
gasztási felület esetén ez azt jelenti, hogy 
a ragasztás önmagában is stabil rögzítést 
biztosít a lapoknak. Optimális ragasztási 
felületnek viszont csak a por, zsír és egyéb 
szennyezôdésektôl mentes új épí tésû, va-
kolatlan beton vagy kerámia felületek szá-
mítanak. Minden más esetben a ragasztó 
rögzítô ereje nem vehetô számítás ba. 
A rendszert olyankor úgy kell kialakíta ni, 
hogy a mechanikai rögzítések önmaguk-
ban kielégítsék a követelményeket. A szél 
szívó ereje az épületmagasság növeke-
désével erôsen emelkedik. A rend szerre 
gyakorolt letépô erô legerôsebben a hom-
lokzat szélsô mezôiben, legnagyobb mér-
tékben a felsô sarkoknál jelentkezik. Ha 

egy épület a környezetéhez képest ki-
emelt területen (dombtetôn, hegyormon) 
helyezkedik el, akkor az épület magassá-
gába bele ér tendô a környezeti magasság-
különbség is!

A ragasztás szabályai 
Többszintes és nem egy lakóegységet 
magába foglaló épület szigetelésekor, az 
úgynevezett perem-pont módszer szerint 
kell ragasztani. Ilyenkor a lapok széleire 
folyamatos sávot kell tenni azért, hogy 
tûz esetén a homlokzat mögé esetleg be-
jutó lángnyelvek továbbterjedését ilyen 
módon megakadályozzuk. A lapok élére 
viszont minden esetben tilos ragasz tót 

kenni! A táblák elhelyezésekor fôleg a ra-
gasztási pontok felett egyenletes nyo-
mással kell beágyazni a hôszigetelést. Fi-
nom oldalirányú mozgással segíthetô a 
ragasztó egyenletes elterülése. A szétnyo-
mott ragasztó felülete minimum 40%-a 
legyen a szigetelô lap felületének. Vé ko-
nyabb lapoknál az ütésállóság biztosítása 
miatt sûrûbben kell kisebb ragasztópogá-
csákat elhelyezni. Fon tos szabály továbbá, 
hogy dûbelezés esetén a rögzítési pontok-
nál mindig legyen ragasztó, így a mecha-

nikai rögzítés nem tudja behúzni a hô szi-
getelést a falhoz és elkerülhetô a hullá-
mosság. A ragasztó vastagsága sehol se 

Ragasztott, táblás homlokzati Ragasztott, táblás homlokzati 
hôszigetelések rögzítési lehetôségeihôszigetelések rögzítési lehetôségei



5

Szigeteléstechnikák, külsô-belsô burkolatok

www.szakinfo-epiteszet.hu

legyen 2 cm-nél vastagabb. Az alapfelü-
let és a hôszigetelés között átszellôzetés 
nem megengedett.

  
A mechanikai rögzítés szabályai
A dûbelek rögzítési helyeinél mindig kell 
lenni ragasztónak, melynek a dûbelezéskor 
szilárdnak kell lennie. Ha a ragasztó még 
nem kötött meg, nem kezdhetô a dû be-
lezés. A dûbelhelyeket mindig a dûbelhez 
megfelelô fúrószárral fúrjuk elô a falazat-
nak és a típusnak megfelelô mélységben 
és átmérôvel. A dûbelhossz helyes meg-
választásánál figyelembe kell venni a rög-
zítési mélységet, az esetleges meglévô 
vakolat vastagságát, a hôszigetelés és a 

ragasztás 1-1,5 cm-es vastagságát! Kri-
tikus rögzítési alapfelületek esetén (váz-
kerámia, vagy pórusos könnyûbeton) az 
elôfúrás módjára fokozottan ügyelni kell. 
Vázkerámiánál ütôerô nélkül és úgyneve-
zett karát hegyû fúróval kell fúrni.

A homlokzati hôszigetelô rendszerek 
hosszútávú mûködése során, különösen 

déli és nyugati tájolású, sötét tónusú va-
kolati rendszerek esetén érzékelhetô az 
úgynevezett matraceffektus. A matracef-
fektus a szél szívó ereje és a hô tá gu lá-
sokból eredô deformációk miatt követke-
zik be az EPS lapok kagylósodása vagy 
domborodásának formájában. A mat rac-
effektus jellemzôen nem okoz állékonysá-
gi problémát, de esztétikait igen. A lapok 
surló fényben nagyon jól kirajzolódnak, 
még akkor is, ha azok az elkészítés -
kor szép síkban voltak. A matraceffek tus 
hosszú távon a lapok illesztésénél tönkre 
teheti a kérgesítést erôsítô hálót, ami a 
rendszer idô elôtti avulásához vezethet. 
Mindezekért mechanikai rögzítés eseté-
ben javasoljuk a minimum 6 db dû bel/m2 

elhelyezését, még akkor is, ha a számítá-
sok azt igazolják, hogy 4 db ele gendô 
lenne.

A hôszigetelô lapok rögzítése 
könnyûszerkezetes falaknál
Szerelt házaknál alkalmazott OSB, gipsz-
rost vagy cementkötésû homlokzatbur-
koló lapok esetén a beütõszeges tárcsás 
dûbelek rögzítésre nem alkalmasak. He-
lyettük két módszer közül választhatunk. 
Az elsô módszernél dûbeltárcsát kell hasz-
nálni 8db/m2 mennyiségben, kereskede-
lemben kapható megfelelõ facsavarral 
kiegészítve. Ilyenkor teljes felületû ragasz-
tás szükséges, melyet a polisztirolra kell 
8-as fogazott glettvassal felhordani, majd 
a dûbelezést a ragasztás után egybôl el 
kell végezni, eltérõen más alapfelületek-
nél elõírtakkal. Szükség esetén a ragasz-
tás elõtt az alapfelületet alapozni kell.

A másik módszer ennél olcsóbb és 
gyorsabb a lapok ragasztására. Ebben az 
esetben az új fejlesztésû, utóduzzadás-
mentes PUR habbal történik a rögzítés. 
Egy 750 ml-es flakon kb. 10-14 m2 hõ-
szigetelõ lap felragasztására alkalmas. Ez 
a ragasztási módszer kifejezetten kedvelt 
többrétegû hôszigetelések második réte-
gének felragasztására is. 

                              

Károlyi Tibor
mûszaki szaktanácsadó
Masterplast Kft.

Ragasztott, táblás homlokzati 
hôszigetelések rögzítési lehetôségei

A matrac-effektus eredménye... 

…és elmélete: melegben és hidegben
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TYTAN PROFESSIONAL O2 STYRO 753 
Ragasztó hôszigetelô habosított polisztirol rögzítéséhez 

A Tytan Professional O2 Styro 753  pro-
fesszionális aeroszolos poliuretán ragasz-

tó, kültéri és beltéri hô szi getelésre szolgáló 
habosított polisztirol rögzítéséhez, hôszi gete-
lésben lévô dilatációs hézagok kitöltéséhez, 
valamint falelemek szigeteléséhez  és ragasz-
tásához. Kompatibilis az összes ETICS* 
(Külsô Kontakt Hô szigetelô Rendszerek) rend-
szerekkel a polisztirol panelek felhasználását 
tekintve.

A terméket egy különlegesen új szeleppel 
látták el. Jelentôs mértékben csökkent a sze-
lep elzáródásának kockázata és meg nö ve ke-
dett a gáz feszülése, mert a termék a hosz-
szabb felhasználhatóságot és élettartamot 
egyaránt hivatott biztosítani. 

A Tytan Professional O2 Styro 753 nem 
bocsát ki MDI gázokat a felhasználás közben 
speciális blokkolóinak és korszerû gyártási 
technológiájának köszönhetôen (osztály O2). 
Ha szervezetünk többször van kitéve az MDI-
nek, az légzôszervrendszeri és bôrirritációt, 
allergiát és asztmát okozhat. Penész-, hô-, 
fagy- (-60°C-tól +100°C-ig), és vízálló. To váb-
bá kiválóan tapad a leginkább alkalmazott 
építési anyagokhoz.

ELÔNYÖK

erôs és tartós tapadás habosított polisztirolhoz és más 
építôipari anyagokhoz
megnövelt hôszigetelô képesség
csökkent a hô szivárgás, hô híd elôfordulási esélye
nem bocsát ki MDI gázokat – korszerû munkavédelem 
(osztály O2)
új generációs szelep – elzáródásmentes és szivárgásmentes 
szerkezet
csökkentett esély gombásodásra és algásodásra
felgyorsítja és megkönnyíti a szigetelési munkálatokat 
– dûbelek 2 óra elteltével alkalmazhatóak  
nagyon könnyû alkalmazás 

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK

alkalmazás az ETICS* rendszerek szerint
kiváló tapadás a habosított polisztiroltól kezdve 
a leggyakrabban alkalmazott építési anyagokig
kitölti a hézagokat a habosított polisztiroltáblák között

* Külsô Kontakt Hôszigetelô Rendszerek (ETICS) habosított polisztirol 

alkalmazásához; a Selena direktíváinak megfelelôen használt ragasztó.

Telefon:+36-72/514-411, Fax: 06-72/514-410
e-mail: selena@selena.hu, www.selena.hu

Thermotus: az elsô magyar cellulóz-hôszigetelôanyag

A Szabolcs – Szatmár – Bereg megyei Hodászon kezdte 
meg mûködését az elsô magyar cellulóz-szige te lô-

anyaggyártó üzem. A nyugati országokban már évtizedek 
óta bevált szigetelési mód hazánkban is kezd közismertté 
válni, elterjedését azonban nagymértékben megakadá-
lyozta a külföldrôl importált alapanyagok magas ára. 
Emiatt csak a tehetôsebbek engedhették meg maguknak 
ezt a nagyon hatékony, elsôsorban tetôk utólagos hô szi-
getelésére használt technológiát.

Ez ma már a múlté. A Lad Bau Kft – mint az alapanyag 
hazai gyártója és egyben kivitelezôje – most verhetetlen 
áron kínálja ezt a megoldást.

TULAJDONSÁGAI: 

¸Hôvezetési tényezô 0,039 – 0,043 W/mK

¸ Térfogatsúly (alkalmazástól függôen): 27–60 kg/m3

¸ Tûzzel szemben ellenálló

¸ Távol tartja a rágcsálókat

¸Kiváló térfogattartó tulajdonságának köszönhetôen 
nem esik össze.

CSALÁDI HÁZAK 
UTÓLAGOS 
SZIGETELÉSE

Fagerendás, sárpadlásos 
szerkezet esetén a felsô 

deszkák részleges bontásá val elérhetôvé válnak a gerendák 
közti üregek, amit a befúvógép segítsé gével kitöltünk 
szigetelôanyaggal. Ezzel, a jellemzôen 15 cm vastagságú 
szigeteléssel jelentôs megtakarítás érhetô el. A stab lon-
deszka fölötti rész, és a fal tetejének szigetelése megakadá-
lyozza a hideg sarkokban elôforduló párakicsapódást, és az 
ebbôl adódó penészesedést. Az ilyen eldugott rések szigete-
lése táblás anyagokkal, a lakás jelentôs megbontása nélkül, 
hôhídmentesen szinte kivitelezhetetlen. 

Betonfödémek, gipszkarton 
szerkezetek, tetôtér beépíté-
ses lakások, valamint passzív 
házak szigetelésére is kiváló-
an alkalmas.

Bôvebb információ, 
elérhetôségek: www.ladanyi.hu  
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A 
CO2 kibocsátás növekedése nem a 

Földet veszélyezteti – hiszen évmil-

liárdos története során bolygónk már 

több magas széndioxid koncentrációt ki-

hevert – hanem az emberi civilizációt – 

hangzott el a Magyar EPS Hôszigetelô-

anyag Gyártók Egyesületének (MEPS) 

konferenciáján, amit a „Közel nulla ener-
giaigényû épületek hôszigetelése” téma-

körében tartottak a Construmán.

A tanácskozás azokra a komoly szak-
mai kihívásokra kívánt megoldásokat ta-
lálni, amelyek elé az Európai Parlament 
és Tanács 2010. május 19-én kiadott 
(2010/31/EU) irányelve állítja az építé-
szeket és kivitelezôket. 

A tervezet szerint ugyanis a tagálla-
moknak 2020. december31-ig biztosíta-
niuk kell, hogy valamennyi új épület közel 

nulla energiaigényû legyen.
Bár az idézett dokumentum kifejti, 

hogy a nulla energiafelhasználású objek-
tum „olyan épület, amelynek – az épület  

energiahatékonyságának nagyon magas 

szintje miatt – a teljes éves primerenergia 

fogyasztása ugyanannyi vagy kevesebb, 

mint a megújuló energiaforrásokból a 

helyszínen termelt energia mennyisége”, 
a fogalmat a kontinens országai a saját 
klimatikus viszonyaikhoz  és adottságaik-

hoz illeszkedôen töltik majd meg valódi 
tartalommal, illetve dolgoznak ki straté-
giát az ilyen jellegû épületek számának 
növelése érdekében.

Ha a jelenlegi fogyasztási és gyártási 
struktúra marad fenn, az elkövetkezendô 
húsz évben 56 százalékkal emelkedik a 
már most is jelentôs széndioxid kibocsá-
tás. Mivel egy átlagos családi ház ener-
giafelhasználásának közel 75 százalékát 
a fûtési energia teszi ki, drasztikusan át 
kell alakítani a hôszigetelésrôl alkotott fo-
galmainkat.

„Eddig jószerével csak szigetelget-

tünk!” – mondta bevezetôjében Varga 
András a MEPS elnöke. „A hét tagú szak-
értôi bizottság által az EU irányelveivel 
összhangban a Minisztérium számára ké-
szített tervezet szerint azonban – 2012-es, 
2015-ös és 2019-es terminusokkal – 
jelentôs szigorítás várható az épülethatá-
roló szerkezetek hôátbocsátási tényezôire 
(U) vonatkozóan.

Az adatok jól tükrözik a folyamat dina-
mikáját, illetve a professzionális hôszi ge-
telés felértékelôdését, hiszen az elkövet-
kezendô szûk évtizedben a mostaninak 
megközelítôleg a felére kell csökkenteni 
a különbözô szegmensek hôéteresztését. 
A külsô falazat esetében a jelenlegi elô-
írás 0,45 W/m2K. 2019-re ez 0,2 W/m2K-
re módosul. Ezt 6-20 centiméter vastag-
ságú hôszigetelô réteg beépítésével lehet 
elérni. Padlásfödémeknél még megenge-
dett a 0,3 W/m2K, nyolc év múlva viszont 
már 0,14 W/m2K lesz elfogadható. Ehhez 
38-40 cm vastag hôszigetelô réteget kell 
beépíteni. Lapostetôknél, magastetôknél 

és fûtött tetôteret határoló szerkezetek-
nél 0,25 W/m2K, illetve 0,3 W/m2K he-
lyett 0,14 W/m2K lesz az elôírt érték, ami 
23-32 centiméter vastag hôszigetelést 
jelent.

Varga András kifejtette, hogy az EPS 
hôszigetelések területén az innovációknak 
köszönhetôen már rendelkezésre állnak 
azok az anyagok és kivitelezési módsze-
rek, amelyek elôsegítik, hogy az energia-
hatékonyság egyre nagyobb mértékben 
érvényesíthetô legyen. A példaként be-
mutatta a grafitos anyag hozzáadásával 
készülô polisztirolt, amely hôtükörként ké-
pes visszaverni a környezetbôl érkezô inf-
ra sugárzást, így 20-30 százalékkal  jobb 
hôszigetelési tulajdonságokkal bír, mint 
a hagyományos. A fejlesztések sorából 
kiemelte a hôhídmentes szigetelést lehe-
tô vé tevô, élképzéssel készített EPS lapo-
kat. A kivitelezési technológiák fejlôdését 
pedig – többek között – a ragasztóanya-
gok és dübelek új generációjának megje-
lenésével igazolta.

A MEPS konferencia elôadásainak 
összegzett üzenete szerint szigetelni már 
nem csupán egy választható, „trendi” 
lehetôség, hanem olyan erkölcsi köteles-
ség, amely a fenntartható fejlôdés filozó-
fiájában nyer praktikus értelmet.

Közel nullaKözel nulla  

energiaigényû 

épületek 20202020-tól

E-mail: info@meps.hu

www.meps.hu
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Milyen hôszigetelô-anyagokat alkal-
maz hatunk homlokzatainkon, mi a kü-
lönbség és mire érdemes odafigyelni? 
Homlokzati falainkon legtöbbször expan-
dált polisztirol (EPS) keményhabokat hasz-
nálunk. A hôszigetelô-anyag vastagság 
növekedése kapcsán „új” fejlesztések és 
anyagok jelentek meg a piacon. A polisz-
tirol lapok lépcsôs élképzéssel is ellátha-
tóak, így hôhídmentes és pontos elem-
kapcsolódás érhetô el. Az EPS táblák 
éleinek illetve a táblák élei közötti részek 
ragasztóanyaggal való be- illetve kikenése 
nagymértékû vonalmenti hôhidakat ered-
ményez, lévén a polisztirol 20-szor „jobb” 
hôszigetelô a ragasztó- illetve vakolóanya-
goknál.

Mind a panel mind a kisméretû tömör 
(38 cm) vagy B30-as (30 cm) téglából 
épült falainkra a magyar rendelet teljesí-
téséhez 5-8 cm elégséges, de a követel-
mények várhatóan idén (de legkésôbb 
jövôre) szigorodni fognak. Hosszútávra 
vonatkozó felújítás esetén a fenti falakra 

15-20 cm-nél kevesebb hagyományos 
EPS táblát nem érdemes feltenni. Ha za-
varnak a vastag hôszigetelési méretek vá-
laszthatunk kedvezôbb hôszigetelési para-
méterekkel rendelkezô termékeket, mint 
például a grafitadalékkal dúsított EPS-t 
vagy a poliuretánt (PIR).

A PIR akár 40%-kal kedvezôbb hô szi-
geteléssel rendelkezik a „normál” poliszti-
rolnál, valamint magasabb a szilárdsága, 
kevesebb a nedvességfelvétele. A poliu-
retán táblák legfontosabb alkalmazási te-
rületei homlokzati falak esetében:

• Utcafronton, telekhatáron lévô épület
• Hôszigetelés vastag megkötése 

a falon (a hatóságok által)
• Fokozott hôszigetelési igény 

(passzívházak)
• A vastag hôszigetelés épületet 

„torzító” hatásának elkerülése
• Koszorúk, oszlopok, pillérek 

hôhídmentesítése
• Fokozott mechanikai igénybevételnek 

kitett homlokzat (utcafront)

Lábazatok hôszigetelésére kizárólag mi-
nimális nedvességfelvétellel rendelkezô 
ter mékek építhetôk be. Ezen ok miatt 
vagy formahabosított EPS vagy extrudált 
polisztirol keményhab lapokat alkalmaz-
hatunk.

Padlók felújításánál örökös probléma, 
hogy nincs elég vastagság (hely), hogy 
megfelelô hôszigetelést érjünk el, ezért 
érdemes kedvezôbb hôszigetelési ké pes-
ségû anyagot választani, mint pl. a poliu-
retán. Jó tudni, hogy a magyar rendelet 
teljesítéséhez hagyományos hôszigetelô-
anyagokból 6-8 cm, míg poliuretánból már 
4 cm elégséges.

Pincefödémek utólagos hôszigetelését 
leg inkább a pince oldaláról a födém alsó 

síkján elhelyezett PIR táblákkal oldhatjuk 
meg, hiszen vékonyabb méretben tudja 
elérni a kívánt hôszigetelô hatást, merev, 
egyszerûen és gyorsan beépíthetô.

Talajszint alatti pincefal szigeteléshez 
(minimális nedvességfelvétel elérése mi-
att) formahabosított EPS, extrudált po-
lisztirol vagy poliuretán keményhab lapok 
használhatóak.

Bachl Hôszigetelôanyag-gyártó Kft.
H-5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
Tel.: +36 56 586-500
www.bachl.hu

Épületek felújítása korszerû hôszigeteléssel

Az energia árának drasztikus emelkedése elkerülhetetlenné teszi 
meglévô épületeink utólagos hôszigetelését. 

EPS lapok hôhídmentes beépítése 

lépcsôs élképzéssel

grafitadalékkal dúsított (szürke) polisztirol a ha-

gyományosnál 20%-kal kedvezôbb hôszi ge te-

lést nyújt

PIR lapok a hagyományos EPS-nél akár 

40%-kal kedvezôbb hôszigetelés érhetô el

lábazat hôszigetelése formahabosított polisztirol 

lappal

kétoldalt alufólia kasírozású PIR lapok padlók 

hôszigeteléséhez



A fosszilis energiahordozók kimerítése 
változatlan ütemben folyik. Ha nem 

teszünk ellene, a tüzelôanyag elô te rem-
tése nagyobb gond lesz, mint a légköri 
széndioxid, az üvegházhatás vagy a glo-
bális felmelegedés. Jobb, ha megelôzzük 
ezt a válságot, és már most lemondunk 
a fûtésrôl. 

Ez persze nem azt jelenti, hogy fáz-
nunk kellene. A tavaly életbe lépett, 31/
2010/EU számú épületenergetikai direk-
tíva kimondja, hogy kilenc év múlva már 
csak közel zéró energiafelhasználású épü-
leteket lehet engedélyezni az Európai 
Unióban. Az elképzelések szerint ezekben 
az épületekben ugyanúgy nem fáznánk, 
mint a passzívházakban. A minimális 
ener giaveszteséget megújuló energiafor-
rásokkal pótolnánk, így függetleníteni tud-
juk magunkat a kôolaj- és gáz exportáló 
országoktól. Ez viszont még elég messze 
van – legalábbis ami a szemléletet és a 
szabályozást illeti. Ahhoz, hogy 2019-re 
megközelítsük ezt a szintet, jelentôsen 
csökkenteni kell épületeink energiafel-
használását. A 7/2006 TNM rendelet 
meg érett a felülvizsgálatra, és a tervezet 
nemrégiben napvilágot is látott. 2019-re 
a falak hôszigetelô képességét 55%-kal 
kell javítani, de a padlók, födémek hô át-
bocsátási tényezôjét is felére kell csök-
kenteni. Ehhez a mai szerkezeteket és 
anyagokat jelentôsen fejleszteni kell. Ezt 

a fejlesztést lépte mag az Austrotherm 
Kft., mikor az elmúlt években népszerûvé 
vált Grafit® és Grafit Reflex® homlokzati 
hôszigetelô termékek után új, grafitada-
lékos EPS lemezeket hozott forgalomba.

Padlóba, lapostetôbe
A terhelhetô AT-N100 és AT-N150 szür -
ke színû változatai, a Grafit®100 és 
Grafit®150 15-20%-kal alacsonyabb 
hô vezetési tényezôjû termékek. Hasz nála-
tuk kal csökkenthetôk a szerkezeti vastag-
ságok, ami különösen a fokozott hô szi-
getelésû alacsony energiájú házaknál és 
passzívházaknál elônyös. A felújítások so-
rán is ki lehet használni a grafitadalékos 
termékeknek ezt a kedvezô tulajdonságát, 
mivel ilyenkor gyakran nincs elég hely ah-
hoz, hogy a szükséges vastagságú hô szi-
getelést elhelyezzük az ablakok tokszer-
kezete körül. További alkalmazási területet 
jelent az erkélylemezek hôszigetelése, 
ahol gyakran különösen vékony rétegben 
kell hatásosan hôszigetelni. A szigetelet-
len, vagy nem eléggé szigetelt erkélyle-
me zek hûtôbordaként viselkednek, így 
– kiváltképp a homlokzat utólagos hôszi-
ge telése esetében – fokozottan kell a 
penészesedés kockázatával számolni. 
Ugyan csak nehezen megoldható feladat 
a talajon fekvô padlók utólagos hôszi ge-
telése. A meglevô padlószerkezet vissza-
bontásával többnyire nem kapunk ele gen-

dô szerkezeti vastagságot ahhoz, hogy 
a 10-12 cm vastag hôszigetelés, és a rá 
kerülô, legalább 5 cm vastag betonréteg 
elférjen, és a járószint emelkedése ne je-
lentsen megoldhatatlan problémát az aj-
tók, küszöbök esetében. Lapostetôkön is, 
kiváltképp felújítás során, mikor az atti ka-
fal magassága korlátos, jól alkalmazható 
a fokozott hôszigetelô képességû Austro-
therm polisztirolhab lemez. Passzívházak 
padlásfödéménél a Grafit®100 akár 8-
10 cm vastagságcsökkenést is jelenthet, 
anélkül, hogy a hôszigetelés mértéke 
csök kenne.

Lépéshangok csillapítása
A hangszigetelô anyagok többsége jó hô-
szigetelô is, de ezt a tulajdonságot nem 
mindig használjuk ki. Emeletközi födém 
esetében fûtött tereket választunk el, így 
a hôszigetelésnek nincsen semmilyen 
szerepe. Más az eset a talajon fekvô pad-
lóknál. Ilyenkor nem kérdéses, hogy szük-
ség van a hôszigetelésre, inkább az a 
kérdés merül fel: van-e szükség a kopogó 
hangok gátlására? Természetesen igen, 
hiszen a testhangok szabadon tudnak to-
vaterjedni a merev épületvázon, és csak 
akkor halnak el, amikor egy rugalmas 
anyag felveszi, felemészti az energiáját. 
Aki lakott már panel épületben, az jól tud-
ja, hogy ha valaki nekilát falat fúrni, azt 
az egész házban érzik. Igaz ez a kisebb 
épületekre is, ha nem választjuk el rugal-
mas anyaggal a járófelületet, úgy hallani 
fogjuk a léptek koppanását az egész la-
kásban; akkor is, ha csak a pincében van 
a zajforrás. Érdemes tehát ilyenkor, mikor 
a mindkét funkciót jól be tudja tölteni a 
szigetelôanyag, a fokozott hôszigetelô 
képességû Grafit®L4, L5 anyagokat be-
építeni.

Az energia hatékonyság iránti igény 
sorra hívja elô az új termékeket. Pár évvel 
ezelôtt még mindenki csak a fehér színû 
EPS lemezekkel szigetelt. A grafit adalé-
kos hôszigetelések még csak most kez-
denek elterjedni, de hamarosan az lesz 
a kirívó, ha valaki nem a szürke anyago-
kat használja épülete hôszigetelésére.

KKiirríívvóóaann  
sszzüürrkkee

Austrotherm Kft.
9028 Gyôr, Fehérvári u. 75.
E-Mail: info@austrotherm.hu 
Web: www.austrotherm.hu
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Az épületek energetikai minôségének 
javítása megköveteli a markánsabb 

hôszigetelést, ami azzal jár, hogy a szo-
kásos anyagméretek – akár – többszörö-
sét szükséges beépíteni. A hôszigetelési 
mérték fokozása nem csak azt eredmé-
nyezi, hogy a tervezô „vastagabb vonala-
kat húz”, esetleg nagyobb számokat ír 
a tervlapokra, hanem meg kell gondolni 
azok megvalósíthatósági, valamint kivite-
lezés-technikai következményeit is és ter-
mészetesen a részleteket gondosan meg 
kell tervezni tartószerkezeti-, épületszer-
kezeti-, épületfizikai-, valamint tûzvédelmi 
vonatkozásban egyaránt. A vastagságnö-
velés számtalan épületszerkezeti részlet-
képzés esetében okoz különleges helyze-
tet, vagy igényel újszerû megoldást a 
megszokottakhoz képest, amire gondolni 
kell és a kivitelezést átgondolt tervezés-
sel kell segíteni. 

Jelen írás a vastag homlokzati hô-
szigetelések kivitelezési kérdéseit 
kívánja körüljárni.  

Gyakorlatilag egyik fôbb kivitelezési mun-
kafázis esetében sincs alapvetô eltérés 
a szokásos 6-8 cm vastag hôszigeteléssel 
készülô rendszerekhez képest. Azonos a 
felületvizsgálat és -elôkészítés, megegye-
zik a ragasztókeverés és a táblabeillesz-
tés, a felületkiegyenlítés, a hálózás és a 
színezés sem változik. 

Alapvetô különbség a vastag hôszi ge-
telô táblák helyszíni méretre vágásában, 
illetve a mechanikai rögzítés-kiegészítés-

ben van. Amíg az elterjedt vastagságokat 
egyszerû fûrésszel (rókafarkú fûrésszel) 
vagy kézi olvasztva vágóval jól lehet dara-
bolni, addig ez 8 cm vastagság fölött már 
nehézségekbe ütközik és komoly pontat-
lanságok állnak elô, ha nem történik más 
megoldás. Ilyen esetekben már elenged-
hetetlen az állványos vágószerkezet, le-
gyen az olvasztva vágó, vagy szalag fû rész. 

Figyelemmel a vázolt vágási- és beil-
lesztési pontatlansági lehetôségekre, a 
gya korlatban alig érhetô el a hézagmen-
tes táblatalálkozás. 

Fontos tudni, hogy ahogy nô a hom-
lokzati hôszigetelés vastagsága, rohamo-
san fokozódik a hézagok hatásfokot rontó 
„hôhíd” hatása. Kisebb vastagságoknál 
ez elhanyagolható, de már 7-8 cm-nél is 
kimutatható (hôkamerás felvételekkel lát-
hatóvá is tehetô) a nemkívánatos téli hô-
kiáramlás és a nyári hô-bejutás. Ugyanez 
érvényes a hagyományos – különösen 
fém beütôszeges – dübelekre. Amíg a vé-
konyabb rendszereken kisebb a mecha-
nikai rögzítések hôhídhatásából eredô 
romlás, addig az alacsony energiaszintet 
biztosító hôszigetelési tartományban ez 
megengedhetetlen.

Ami fontos, hogy a felületerôsítô 
üveg háló beágyazása vastag hôszi-
getelés ese tén is a hordozó alapfalról 
induljon. Így biztosítható a kéreg 
együttdolgozása a hordozó alappal 
és -érhetô el minden részletnél a tö-
kéletes zárás. Nincs veszélye a ned-
vességbejutásnak, a rovar-, vagy bo-
gártámadásnak, az esetleges tûz 
gyújtóhatásának. 

Nyílászáróknál is a hordozó alapról indul a ra-

gasztóba ágyazott felületerôsítô üvegháló

A „hôvédô burok” és annak felületvédelme, 

a pincétôl a padlásig folytonos.

Nikecell Kft.
8184 Balatonfûzfô, Pf. 60, HRSZ 1485/4
Tel: + 36 88 596 208
www.nikecell.hu

A lábazat hôszigetelése csak zártcellás lehet 

(XPS, vagy FormEPS).

Vastag hôszigetelések 
k i v i t e l e zé s e
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Harmadik hétvégén kerül megrende-
zésre Budapesten a Nemzetközi 

Minôsített Passzívház Tervezô tanfo-
lyam, amelynek keretében építészek, 
épületgépészek, energetikusok szerezhe-
tik meg a passzívházak „féltve ôrzött tit-
kait”. Ezen harmadik alkalommal a pasz-
szívházak tervezési módszertana, a PHPP 
kerül terítékre, mindjárt egymást követô 
két napon. Az eddigi rendezvényeken 
(modulokon) ismertetésre kerültek az ál-
talános passzívház ismérvek, az épület-
szerkezeti megoldások, az energiaellátás 
lehetséges koncepciói és a szellô zô-
rendszer kialakításának lehetôségei.

A PHPP modul az eddigi rendezvé-
nyekhez képest legalább 30%-kal na-
gyobb érdeklôdésnek örvend, legalább is 
a jelentkezôk számát illetôen ez mutatko-
zik. Azok a már korábban ezen a terüle-
ten dolgozó szakemberek, akik a kellô 
szaktudást megszerezve esetleg már pub-
likációikban hírt adtak a passzívházak 
tervezésének rejtelmeirôl, több helyen is 
hangsúlyosan megfogalmazták, mennyire 
kulcs-szerep hárul a tervezési folyamat-
ban a PHPP-re. 

PHPP nélkül nem létezik passzívház!

De mi is a PHPP? Passivhaus Pro-
jektierungs Paket, amely a Magyar for-
dításban a Passzívház Tervezôi Csomag 
nevet kapta, az a program és a kezelését 
segítô magyar nyelvû kézikönyv, amely 
segítve a tervezôt a munkájában, az elsô 
perctôl széleskörû információkat biztosít, 
hogy a megrendelôvel kialakított koncep-
ciók milyen módon érvényesítik a hatásu-

kat az energiamérlegben, érvényesülnek-
e a passzívház követelmények.

Az MS Excel alapokon kidolgozott 39 
„munkalap” minimális adatbeviteli igény-
nyel képes meghatározni a tervezés alatt 
álló épület fontos paramétereit, amelye-
ket a tervezés során figyelemmel kell kí-
sérnie a tervezônek.

A hazai gyakorlattal ellentétben, ahol 
általában az építészeti feladatok elvégzé-
se után kerül az épületgépészekhez az 
adott épület feladatainak folytatása, 
jóesetben energetikai ellenôrzése, a 
passzívház standardoknak már az épí-
tészeti tervezési feladatok megoldása 
során érvényesülnie kell. Utólag vagy 
nagyon nehéz, vagy idôt és költséget 
igénylô feladat, vagy lehetetlen már meg-
oldani az energetikai szempontból fel-
merülô változtatási igényeket. Ebbôl adó-
dóan azok az építész tervezôk lesznek 
lépéselônyben, akik felismerve ezt az új 
lehetôséget, úgy készítik el a PHPP segít-
ségével a tervdokumentációikat, hogy 
azok mind energetikai, mind a passzívház 
standardok érvényesülése szempontjából 
hibátlanok, véglegesíthetôk. Termé sze te-
sen az épületgépészekre továbbra is 
nagy szükség lesz, hiszen sem csô ter-
vek, sem nyomvonal tervek, hôellátási 
koncepciók nélkülük nem készülhetnek, 
így építész és épületgépész szoros 
együttmûködésével, hatékony mun ka-
vég zést követôen az építtetô igényei-
nek mindenben megfelelô passzívhá-
zak készülhetnek.

2006. szeptemberi bevezetése óta a 
honi rendelet és annak alkalmazása las-
san lassan bekerül a mindennapos terve-
zési gyakorlatba. Ez dícséretes, és figye-
lemre méltó folyamat. Sajnos azonban 
a hazai mérnöki tevékenység során ide-
haza is beigazolódott dr. Wolfgang Feist, 
a passzívház elmélet megalkotója és út-
jára bocsátója részérôl már a ’90-es 
években megfogalmazott megállapítása, 
miszerint a DIN szabványokon alapuló 
energetikai számítások nem adnak pon-
tos eredményeket a passzív- és alacsony-
energiájú épületek esetében. Ezért több 
száz épületen végzett mérések, és számí-
tógépes szimulációk összevetését kö ve-
tôen a PHPP programot úgy alakították 

ki, hogy ugyan a DIN szabvány gondo-
latmenetét követi, (transzmissziós hô-
veszteségek számítása, stb) de a pasz-
szívházak specialitásait maximálisan 
figyelembe veszi, kezdve a klímatikus 
adatoktól, egészen a vonalmenti hô hi-
dakig, kitérve minden „apróságra”.

A május 13-14-én megrendezésre 
kerülô kétnapos programra még lehet 
jelentkezni, de mivel konkrét feladatmeg-
oldásokra is sor kerül, ezért csak korláto-
zott létszámban megtartott rendezvény 
lehet hatékony, így a jelentkezés limitált. 
Azok részére, aki esetleg kimaradnának 
hely hiányában a rendezvényrôl, ez év 
szeptemberében újabb tanfolyamot in-
dítunk Budapesten és Pécsett. További 
információkat az oktatás portálján talál-
hatnak: 

www.passzivhaztervezo-oktatas.com

http://www.passzivhaztervezo-oktatas.

com/impressum.htm és a

http://www.passzivhaztervezo-oktatas.

com/05 _ jelentkezes.htm

2011. május. 4.
Benécs József
okl.gépészmérnök

nemzetközi minôsített 

passzívháztervezô

PHPP,PHPP, a passzívházak méretezési eljárása a passzívházak méretezési eljárása
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A FIBROSTIR egyrétegû, kiváló hô szi-
ge telô képességû sárga színû lemez, 

alkalmazható mind egyéni mind ipari fel-
használásban.

A legfontosabb tulajdonságai a követ-
kezôk: kiváló hôszigetelô képesség, vízta-
szító képesség, párataszító képesség, 
kiváló nyomószilárdság, mérettartás.

A FIBROSTIR gyártásakor polisztirén 
kristályokat adalékanyagokkal és egy hô-
re táguló gázzal – mely nem tartalmaz 
sem CFC-t sem HCFC-t – keverik össze, 
aminek hatására egy folyékony masszát 
alakítanak ki. Ezt az olvadt anyagot meg-
határozott hômérsékleten lemezformába 
öntik, majd a piac igényeinek megfelelôen 
megmunkálják. A megmunkálás során a 
terméket a megrendelô által kért méretre 
vágják és az oldalát a kívánt formára ala-
kítjuk. Lehetôség van a lemez felületé -
nek módosítására is, ez a munkafolyamat 
még a formaöntés fázisában történik.

A FIBROSTIR lemez sejtjeinek struk-
túrája szabályos és nagyon apró, melynek 

köszönhetôen stabil és homogén a teljes 
keresztmetszetében a termék szerkezete.

A Fibrotermica saját laboratóriumá-
ban folyamatosan ellenôrzi az alapanya-
got és a késztermékeket.

KavicsKavics

VédôfóliaVédôfólia

Fibrostir

VízszigetelésVízszigetelés

VédôfóliaVédôfólia

NEM JÁRHATÓ FORDÍTOTT TETÔ

JÁRHATÓ FORDÍTOTT TETÔ

ElôregyártottElôregyártott
(beton)elemek(beton)elemek

VédôfóliaVédôfólia

        Fibrostir

VízszigetelésVízszigetelés

VédôfóliaVédôfólia

FALAK KÖZTI SZIGETELÉS

Külsô falKülsô fal

Fibrostir

Belsô falBelsô fal

VakolatVakolat

A Fibrotermica társaság extrudált 
polisztirol lemezt gyárt…

…melynek neve 
F I B R O S T I R
ZÖLD TETÔ

FöldrétegFöldréteg

VédôfóliaVédôfólia
CsapadékelvezetôCsapadékelvezetô réteg réteg

VédôfóliaVédôfólia

Fibrostir
VízszigetelésVízszigetelés

VédôfóliaVédôfólia
FIBROTERMICA HUNGARY KFT. Nyirád Pf.: 18
8454 Nyirád, Külterület Hrsz. 0226/14
Tel.: +36 88 506 003, 506 004
Fax: +36 88 506-006
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Ipari alpinista szolgáltatást végzünk, melynek 
során hegymászók, barlangászok által hasz-
nált felszereléseket és technikákat haszná-
lunk lezuhanás veszélyes környezetben.

Biztonságos, szabályszerû
munkavégzés
Minden munkatársunk rendelkezik középfo-
kú ipari alpinista munkálatok végzésére, 
és vezetésére jogosító bizonyítványnyal. CEN 
1992.11.30-án kelt Nemzetközi Szabványok, 
és a Munkavédelmi Törvény hatályos 1993. 
évi XCIII. Ipari Alpintechnikai Szabályzat 
szerint.

Kötéltechnikával végezhetõ munkák
Számos esetben elôfordul, hogy bizonyos 
munkálatokat kizárólag ipari alpintechnika 
segítségével lehet elvégezni, ld. magas 
épületek, építmények nehezen vagy egyéb 
módon egyáltalán nem megközelíthetô ré-
szei. Az alábbi munkálatok elvégzését vállal-
juk ezzel a technikával.

➠ vakolatjavítás, kôporozás
➠ utólagos Dryvit szigetelés
➠ mûkô- és üvegtisztítás
➠ törött üvegek cseréje
➠ toronyfestés
➠ villámhárítók szerelése, javítása, bontása
➠ klímaberendezések szerelése, javítása,

bontása
➠ kémények szerelése, javítása, bontása
➠ egyéb szerkezetek szerelése
➠ homlokzatfestés, vakolás
➠ alumínium- és acélszerkezet szerelés,

bontás
➠ reklámfeliratok, ponyvák, molinók 

kihelyezése, eltávolítása
➠ alkalmi ünnepi díszítések, díszvilágítások

kivitelezésepületek madárvédelme
➠ egyéb felújítási munkálatok

Elérhetõség
CZINKIKER KFT.
Simon Róbert ügyvezetô
+36 30-9798-136
simon _ robert@t-online.hu
www.lebegestechnika.hu

Leebeegvee
dolgozunk…

KÉPGALÉRIA
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Miért és hova érde-
mes az X-dek panelt 
választani?

Minden építész tervezô álma, 
hogy az épületei a funkciónak 

megfe le lôek, szép megjelenésûek le -
gyenek. 

Az ipari csarnokok megvalósításakor 
nehezebb a helyzet. 

A tetszetôs külsô megjelenés mellett 
a belsô oldalon szinte mindig láthatók a 
tartószerkezetek.

Megpróbálhatjuk eltakarni ôket, de 
ezek a beruházás költségeit mindig nö-
velik. 

Már tervezéskor tudjuk, hogy a nagy 
fesztávú, lapos tetôk rétegrendjének be-
építésekor milyen sok hibalehetôségek 
adódhatnak. Ezek a kivitelezés költségét 
növeli, a tetôszerkezet minôségét mégis 
csökkentik. 

Az itt elôforduló problémákat igyek-
szik minimálisra csökkenteni az X-DEK 
magasbordás, nagy teherbírású, nagy 
fesz távon biztonságosan alkalmazható, 
hôszigetelt szendvicspanel rendszerek.

Tervezzen tökéletes tetôt!

Alkalmazása:
• Lapostetôknél, ahol a tetô lejtése 

legalább 2%
• Lakóépületeknél, irodaházaknál, ipari 

csarnokoknál, kereskedelmi intézmé-
nyeknél, zöldtetôknél, íves tetôfedés is 
megvalósítható vele, stb.

• Nagy fesztávolságokra, szelemenek be-
építése nélkül, esztétikus belsô terek hez

• Modern, külsô megjelenés érdekében.
• Ahol igény a jó hôszigetelô tulajdonság
• Fokozott tûzvédelmi elôírásoknak 

megfelelô helyeken
• Gyors, költségtakarékos kivitelezés 

mellett, az emberi hibalehetôségek 
minimálisra csökkentése érdekében.

KS 1000 XD 100 
Termék tulaj donságok:
Méretei: 
Maximális Hossz.: 15 m/tábla
Nornál méret: 2,5-13,5 m/tábla

Fegyverzet belsô oldala:
• 108 mm magasbordás trapézlemez, 

0,9-1,1 mm-es 
• horganyzott acéllemezbôl,

RAL 9002 színben.
Szigetelô mag: Fokozottan tûzálló IPN, 
FIREsafe hab,  40 kg/m3 sûrûségû, 80 
vagy 100 mm vastagságban, lamda ér-
téke: 0,022 W/mK 
80 mm vastag: U=0,24 W/m2K, 100 mm 
vastag: 0,19 W/m2K

Zárt cellás, párára, nedvességre ér-
zéketlen. Tûz esetén minimális a füst és 
mérgezô gáz kibocsátása. Azonnali önki-

VÁLASSZA ÖN IS :

• A MEGBÍZHATÓSÁGOT

• JÓ MINÔSÉGET

• MAGYAR TERMÉKET

TERVEZZE MEG TERVEZZE MEG A TÖKÉLETES TETÔT!A TÖKÉLETES TETÔT!

KINGSPAN PANELOK KINGSPAN PANELOK 
LEGMAGBÍZHATÓBB LEGMAGBÍZHATÓBB 

MÁRKAKÉPVISELÔJE MÁRKAKÉPVISELÔJE 
ÉS KIVITELEZÔJE!

Beépítési keresztmetszet

LAPOSTETÔK FORRADALMIAN ÚJ SZIGETELÉSE, A KINGSPAN 
KS1000 XM ÉS X-DEK HÔSZIGETELT SZENDVICSPANELOKKAL

Esztétikus belsô tér

ARCHI METAL KFT
H-8900 Zalaegerszeg, Virágzó Mezô u. 2/b.       

e-mail: archimet@ t-online.hu   
www.archimetal.hu

Tel/Fax.:00-36- 92-510-981
Mobil: 00-36-30-500-49-83
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TERVEZZE MEG A TÖKÉLETES TETÔT!

oltó, nem támogatja a tûz terjedését. 
Ég   he tôsége B s1 d0. Az FM, LPCB és 
ÉMI által  minôsített. 
Külsô oldal: négy féle kialakítással

1. acéllemez borítású
2. TR20 típ. üvegszál erôsítésû 

bitumenes lemez
3. TR27 típ. üvegfátyol bevonattal

(Mindhárom esetben utólagos 
vízszigetelô réteg beépítése 
szükséges még.)

4. PVC lemez öntapadós átlapolással, 
önmagában megoldja a vízszigete-
lés. Ezt a típust nevezik KS1000 
XM-nek.

Oldalcsatlakozások: gyárilag beépített 
PE párásodásgátló szalag biztosítja.

Elônyei:
• Nincs szükség a tetôszerkezeten sze-

lemenek beépítésére, nagy teherbírá-
sa miatt, így megtakarítható a szele-
menek anyag- és beépítési munkadíja

• Az egész tetôszerkezet önsúlya kisebb, 
így kevesebb acél tartóelem 
szükséges 

• A folytonos IPN szigetelô mag miatt 
nem alakulnak ki hôhidak, nem kelet-
kezik kondenzáció. Garancia a tartós 
hôszigetelô képességre.

• Megbízható csomópont kialakítások
• Tervezési „Útmutató”  biztosítása
• Az idôjárástól nem függ a kivitelezés 

határideje
• Gyors, biztonságos beépítés, speciális 

rögzítô elemekkel.
• Napelemek, napkollektorok 

helyezhetôk el rajta
• Zöldtetôk alakíthatók ki beépítésével
• A belsô felületre világító testek, tûzoltó 

csôhálózatok, fûtô/ hûtô vezetékek, 
szellôztetôk rögzíthetôk rá.

Az X-DEK panelokból készített tetôk  a 
ha gyományos szerelt szerkezetekhez ké -

pest sokkal kiválóbb hôszigetelô tulaj -
don ságokkal rendelkezek. Beépítésük  
kb. 50%-kal gyorsabban valósítható meg, 
így a beruházás költségéeit is jelentôsen 
befolyásolja.

Az elôregyártott elemek kizárják a sze-
relési hibákat, garantált az  elvárt mi-
nôség.

Esztétikus külsô és belsô felületet ka-
punk alkalmazásával.

Elérhetôségek:
Kingspan Kft.

H-2367 Újhartyán, 
Horka dûlô 1. 

Tel.: + 36/29-573-400
Fax: + 36/29-573-410

e-mail: info@kingspan.hu
www.kingspan.hu

Panel típusa Tûzállósági határérték Maximális hajlító nyomaték

KS 1000 XD 80  TR20 REI 15 6,621 kNm

KS 1000 XD 100 TR27 REI 15 7,725 kNm

KS 1000 XD 100 acél REI 30 7,725 kNm

A KS1000 XM 100 típ. 
100 mm vastag panelnak

6 m-es fesztávra: REI 15
4,5 m-es fesztávra: REI 30 perc

Tûzállósági besorolása:  EN 1365 szabvány szerint

KS 1000 XD 100 

acél-acél + PVC borítás

Közvetlen rögzítés

Beépítés, közbensô alátámasztással

Porsche 

szalon

„Barna” extenzív ökotetô

Intenzív 

zöldtetô

Extenzív zöldtetô
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Napjainkban a beruházó nem válogat-
hat a jobbnál jobb adottságú építési 

telkek között, a tervezô pedig kénytelen a 
geológiai, környezeti és jogszabályi felté-
telekhez alkalmazkodva létrehozni a meg-
rendelô által elvárt építményt. Egyre gyak-
rabban válik szükségessé az „értékesebb” 
terek, helyiségek térszint alatti elhelyezé-
se, a magas talajvízszint ellenére azok 
por szárazságának biztosítása. A teljes 
épí tési költség csekély részét kitevô víz-
szigetelés hibája nagy összegû garanciá-
lis javítási munkákhoz, a tervezett funkció 
ellehetetlenüléséhez vezethet. A jó vízszi-
getelés hosszú távon is megbízható tulaj-
donságai így fordíthatóak le közvetlenül 
a költségmegtakarítás nyelvére. 

Mitôl más a PREPRUFE vízszigetelés? 
Mekkora a statisztikai valószínûsége an-
nak, hogy egy több ezer vagy tízezer m2-es 
leszigetelt felületen sehol sem keletkezik 
a csatlakozó munkák, a természetes ta-
lajtömörödés, a használati hatások folyo-
mányaként egyetlen apró lyuk, repedés, 
szétcsúszás? Elméletileg csekély, gyakor-
latilag nulla. A védendô szerkezet és a szi-
getelés közé bejutott víz pedig  vándorolni 
kezd, szétterjed, majd valahol megtalálja 
útját a védett térbe. Kulcskérdés tehát a 
vízvándorlás megakadályozása. A GRACE 
Construction Products sok évtizedes ta-
pasztalattal a háta mögött, mintegy 30 
éve fejlesztette ki a fenti elvárásnak meg-
felelô vízszigetelô termékcsaládját.

Az elôre felhelyezett PREPRUFE lemez 
70 méteres víznyomásig képes porszáraz 
teret biztosítani és az agresszív talajvíz-
nek, a gázoknak is tökéletesen ellenáll. 
Felhasználása egyszerû és biztonságos. 
A szigetelôanyag robusztusságára jellem-
zô, hogy a kivitelezés folyamán köz vetle-
nül szerelendô rajta a betonacél. Kí sérle-
tek bizonyítják, hogy a 15 mm át mé rôjû 
betonacél csak 90.000 N erôvel képes 
átszakítani a mátrixban hengerelt HDPE 
fóliát. A teherhordó vasbeton szerkezethez 
teljes felületen hozzátapadó PREPRUFE 
300R és 160R vízszigetelô lemezeket 
az alépítményt körülvevô talaj mozgása 
sem képes károsítani, mivel a szi gete-
lôlemez mindig együtt mozog az épü-
lettel. Szád falra, résfalra, régi meglévô 
falazatokra egy szerûen rögzíthetô, és 
bármilyen meg felelô aljzatra lefektethetô. 
Az idôjárás nem befolyásolja a beépíté-
sét. Speciális rétegével a friss betonhoz 
köt, az építmény teljes élettartamára 

teljesen kikü szöböli a vízvándorlást, 
porszáraz belsô tereket biztosít. 

Miért választotta néhány hazai 
beruházó a PREPRUFE rendszert?

£ A CHINOIN Gyógyszergyár új épületé-
nek szigetelésekor a fokozott vegyszer-
állósági szempontok és az aljzatbeton 
elhagyása okozta költségcsökkenés 
miatt;    

£ A parádfürdôi Erzsébet Hotel új szár-
nyánál a geológiai adottságok miatt a 
talajvíz nyomásán kívül a széndioxid és 
egyéb gázok épületbe való behatolását 
is meg kellett akadályozni;

£ Az M4 Metró Móricz Zsigmond körtéri 
állomásánál 27 m. agresszív vízoszlop-
nak ellenálló, erôs szigetelésre volt szük-

ség, amely jól alkalmazkodott az épí-
téstechnológia kihívásaihoz; 

£ A herceghalmi Abacus Konferencia és 
Wellness Hotel néhány exkluzív helyisé-
ge került a föld alá, a porszáraz belsô 
tér elengedhetetlen volt.

Néhány jelentôsebb külföldi példa:
Szingapúri Metro, Milánói Metro, Szófiai 
Metró, a londoni Wembley Stadion, Liver-
pool: Canal link, Kings Waterfront és Pa-
radise Project, Newcastle Hospitals, Cork 
Airport, Doha International Airport, Bo-
logna Exhibition Hall.   

 

Elérhetôségek:
Iroda: 1029 Budapest, József Attila útja 25.
Raktár: 1239 Budapest, Ócsai út 1.
Telefon: 1/223-0240
Mobil: 20/962-7997
www.isoprof.hu, isoprof@isoprof.hu

Mozgástér – hatékony térkihasználás – kiváló vízszigetelés

Fotók: M4 MZs, Parád, Abacus
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Napjaink egyre inkább égetô problémá-
ja az energiahordozók árának gyor-

suló emelkedése. Az ember kénytelen tu-
domásul venni, hogy számlalevelei egyre 
magasabb díjjal érkeznek. Hazánk mér-
sékelt égövi ország, így az év jelentôs 
szakában alacsony az átlaghômérséklet, 
ami fûtésre késztet bennünket. További 
kihívás az egyre gyakrabban elôforduló 
szélsôségesen meleg nyár, így szükséges-
sé váló hûtés.

Lakó ingatlanjaink alacsony energia-
felhasználását, fenntartási költségét új 
épületek esetében energiatudatos terve-
zéssel lehet, sôt kell megvalósítani. Meg-
lévô épületek esetében – és ez jelenti 
a nagyobb feladatot – a fennálló adottsá-
gok szabta keretek között a leginkább 
költség hatékony, azaz a legrövidebb idôn 
belül megtérülô megoldást érdemes vá-
lasztani. Ehhez egyre szélesedô kínálattal 
a különféle hôszigetelô anyagok állnak 
rendelkezésünkre. 

MIÉRT HÔSZIGETELÜNK?
Az épületeinkbe mindig éppen annyi hô-
energiát kell bejuttatnunk, mint amennyi 
az adott épület vesztesége. Se többet, se 
kevesebbet. (Energiamérleg). Ha jobb hô-
szigetelést alkalmazunk, csökken a hô-
veszteség, és ezzel arányosan csökken a 
fûtési energiaráfordítás is. Ezért célszerû 
a hatékonyabb hôszigetelést, abból is mi-
nél vastagabbat választani. A már évtize-
dek óta alkalmazott különbözô hôszigete-
lô anyagok mellett az utóbbi években 
megjelent hazánkban is a Nyugat-Euró-
pában már jól bevált hôszigetelô anyag, 
a cellulózpehely. 

CELLULÓZPEHELY
Elsôsorban hulladék újságpapírból, bór-só-
jának hozzáadásával, egy újrahasznosítá-
si folyamat végén létrehozott elemi rost, 
ami kötôanyag nélkül, szálaival egymás-
ba kapaszkodva képez szigetelô anyagot. 
Megjegyezzük, hogy hasonló célra készí-
tenek faipari és erdészeti hulladékból is 
cellulózpelyhet. 

BEDOLGOZÁS
Az anyag beömlesztéssel, vagy sûrített-
levegôvel történô befújással juttatható a 

szigetelni kívánt szerkezetbe. A bedolgo-
zás a szerkezet jellegétôl függôen külön-
bözô térfogatsúllyal történik. Jó helykitöltô 
tulajdonsága és a bedolgozási technoló-
gia miatt a legkisebb üregeket is kitölti.

Tetôtéri és falszigeteléseknél korábban 
gyakori hibaként fordult elô a nem a cél-
nak megfelelôen kiválasztott szálas hô-
szigetelô anyag roskadása, ülepedése, így 
hô híd keletkezése. A megfelelôen befújt 
cellulóz rost a hôszigetelt szerkezetet tar-
tósan, ülepedés és roskadás-mentesen 
tölti ki. További elônye, hogy a nehezen 
elérhetô helyekre is eljuttatható (pl. meg-
lévô épület padlásfödémének üregei, eresz 
közeli részei). Bedolgozásakor szabási hul-
ladék nem keletkezik, a szerkezeti elemek 
mellett hézag – azaz hôhíd – mentesen 
építhetôk be, homogén, tökéletes szige te-
lôrétege képezve. A fent felsorolt jó tulaj-
donságai mellett a szakavatott kivite lezô 
által készített cellulóz rost hôszigetelés 
idô- és költségtakarékos megoldás. Egyes 
szerkezetek, mint például padlásfödém 
ömlesztett hôszigetelése saját kivitele-
zésben is megvalósítható. 

ALKALMAZÁSI TERÜLET
™ passzív és alacsonyenergiájú házak 

termikus burkának hôszigetelése

™ falak, födémszerkezet, tetôszer keze-
tek, padlószerkezetek hôszigetelése

™ meglévô épületek hôszigetelése

™ páratechnikai ellenôrzô vizsgálat után 
régi, például mûemlék épületek belsô 
oldali hôszigetelése

™ akusztikai szigetelés

™ dekorációs felületképzés 
(színezett rosttal)

TULAJDONSÁGOK
™ tûzbiztos

™ rovar- és rágcsálóûzô

™ gombásodásnak ellenálló.

™ fémszerkezeteket nem korrodálja 

™ hô átbocsátási tényezôje (szigetelô-
képessége) a hasonló célra elterjed-
ten alkalmazott habosított és szálas 
hôszigetelô anyagokéval közel azonos, 
hôtároló kapacitása azonban jelen tô-
sen nagyobb. Ez elsôsorban a nyári 
túlmelegedés ellen nyújt védelmet 
(tetôterek, barakkhatás)

™ páranyitott. Nedvesség felvételére és 
leadására képes, így egészséges la-
kóklímát teremt 

™ elôállítása alacsony energiafelhaszná-
lással és szén-dioxid kibocsátással 
történik, egészségre ártalmas anya-
gokat nem tartalmaz, újra felhasznál-
ható, biológiailag lebomló, tehát kör-
nyezetbarát

OPTIMÁLIS LEVEGÔ- ÉS SZÉLSZIGE-
TELÉS EGY RENDSZERBEN
Az ISOCELL nemcsak a szigetelôanyagot, 
hanem a fóliát biztosítja a felhasználók 
részére. Nagyon fontos tudni, hogy a fó-
liák rendkívül széles választéka áll rendel-
kezésre a felhasználók részére, megoldva 
ezzel rendszerben minden technológiai 
problémát, s mindezzel a garancia kérdé-
sét, mert csak egy gyártóval kell a kap-
csolatot tartani.

Érdeklôdés:
Tel.: 06-30/912-8588
www.forelockbt.hu
További információ:
Reiner Róbert 
Tel.: 06-30/912-8588 
Fax: 06-34/373-467 
email: robertreiner@freemail.hu

A cellulóz szigetelések elônyeirôl

Szigeteléstechnikák, külsô-belsô burkolatok

A legjobb szi ge-
telés sem ér sem-
mit, ha a szél át-
fúj rajta. Ahhoz, 
hogy az épületet 
a szél és az idô-
járás vi szon tag-
sá  gaitól megvéd-
jék egy saját 
rendszert fejlesz-
tett ki a gyártó.
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Védje meg a házát!Védje meg a házát!
Fektessen be ma 3%-ot hogy neFektessen be ma 3%-ot hogy ne  
veszítsen el 97%-ot a jövôben!veszítsen el 97%-ot a jövôben!
Az alap védelme a 21. században

Szigeteléstechnikák, külsô-belsô burkolatok

Az ICOPAL Csoport a világ vezetô tetô- 
és vízszigetelô anyag gyártója a la-

pos- és magastetô piacon. Világszerte 4 
Kutatás–fejlesztés Központtal, a leg kor-
sze rûbb gyártási technológiával, 30 or szág-
 ban, 36 gyártóüzemmel, 95 kereskedel-
mi képviselettel rendelkezik. Egyedülálló, 
160 éves tapasztalattal támogatja part-
nereit az építôipar területén. 

Az elsô komplex biztonsági szige te lô-
rendszer építmények talajszint alatti ré-
szeinek vízszigetelésére – 50 év rendszer 
garancia – CE minôsítés, Európai Sza-
badalom.

Az ICOPAL Secure Foundation Sys-
tem hat ország építôipari vállalkozói, 
gyártói és független kutatóintézetek tu-
dósainak ereje, tudása és tapasztalata 
egyesítésével lett létrehozva.

SIPLAST PRIMER® Speed SBS
Egyedülálló SBS modifikált bitumenes

kellôsítô

◉ több mint 7 × rövidebb száradási idô
◉ több mint 3 × nagyobb kiadósság
◉ több mint 2,5 × jobb penetrációs 

tulajdonság
◉ több mint 20 × magasabb élettartam 
◉ több mint 2 × jobb tapadás

SIPLAST FOUNDATION® 
Speed INSULATION SBS
Gyorsan száradó, kenhetô SBS modifikált 
bitumenes vízszigetelô bevonat alépítmé-
nyek vízszigeteléséhez. Talajpára vagy ta-
lajnedvesség esetén alkalmazható, leg-
alább két rétegben, kellôsített felületre.

◉ speciális bitumenek, két típusú szénhid-
rogén gyanta, három különbözô SBS 
kaucsuk és környezetre nem ártalmas 
szerves oldószer egyedi keveréke

◉ gyökerek behatolását gátló adalékkal 
◉ biológiai lebomlást gátló adalékkal
◉ -15°C hideghajlíthatóság és repedés-

áthidaló képesség

Icopal Kft.
H-2040 Budaörs, 
Malomkô út 7. 
Tel: + 36 23-428-841
Fax: + 36 23-428-842
E-mail: icopal@icopal.hu 
Web: www.icopal.hu

Forradalmian új ICOPAL Secure Foundation System

Speed Profile® SBS technológiával 
gyártott bitumenes lemez alépítmé-

nyek vízszigeteléséhez (Európai Har mo ni-
zált Szabvány: EN 13969:2004)Talajpára, 
talajnedvesség vagy talajvíz esetén alkal-
mazható, egy vagy több rétegben, kel lô-
sített felületre.

◉ 50%-kal vastagabb vízszigetelô bitumen 
réteg a hordozó alatt – jobb vízzárás és 
tartósság

FOUNDATION 
Speed Profile® SBS

◉ speciális PP fólia a bitumenes lemez 
felsô oldalán – mechanikai sérülések-
kel szembeni nagyobb ellenállás és 6 
hónapos UV védelem

◉ speciális bitumenek, két típusú szén-
hidrogén gyanta és három különbözô 
SBS kaucsuk egyedi keveréke

◉ gyökerek behatolását gátló adalék-
anyagok

◉ biológiai lebomlást gátló adalékanya-
gok

◉ az SBS modifikált bitumen eredeti pa-
raméterének megôrzése a beépítést 
követôen

◉ ideális tapadás az aljzathoz
◉ beépített termékazonosító elektronikus 

memória chip
◉ 30%-kal rövidebb lánghegesztési idô
◉ 25%-kal kevesebb gáz felhasználás
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A zöldtetôk minél szélesebb körû elter-
jedéséhez hozzájárul az, hogy a tetôk 

ma már hazai anyagok felhasználásával 
gazdaságosan elkészíthetôk akár új épü-
letek esetén, akár a tetôfelújítások során 
az utólagosan beépített kertészeti réte-
gekkel.

Zöldtetô létesítésekor ismernünk kell 
a teherhordó födém statikai teherbírását,  
a csapadékvíz-szigetelés megfelelôsségét 
(gyökérálló-e, vagy sem) és a kívánt zöld-
tetô típusát: extenzív vagy intenzív zö ld-
tetô létesítése a feladat?

• Az extenzív zöldtetô elônyei a mikroklí-
ma javításában rejlenek. Nem igé nyel-
nek rendszeres kertészeti gondozást, 
öntözést. Rálátás esetén esztétikus 
megjelenést nyújtanak, védik a tetô szi-
getelést a környezeti hatásoktól. A vé-
kony rétegû, kis súlyú kertészeti réte-
gek a meg lévô lapos tetôk utólagos 
„zöldesítésére” is kiválóan alkalmasak.

• Az intenzív zöldtetô a kert összes örö-
mét és gyönyörûségét nyújtja a hasz-
nálójának, bár rendszeres gondozást és 
öntözést igényel. Ki alakítása a meg ren-
delô igényei sze rint számtalan lehet, 
egyet len feltétel a födém statikai te-
herbírása.

Garázsok, bioházak, zöldtetôk szigetelé-
sére ajánljuk a SICOFOL® 1,5 mm-es lágy 
pvc lemezt. Az 1,5 mm-es lemez alul felül 
védôréteggel ellátva egyszerre biztosítja 
a csapadékvíz elleni szigetelést és a gyö-
kérállóságot. 

Meglévô vagy más anyagból készült 
vízszigetelés esetén gyökérvédô lemez 
a SICOFOL® 1 mm-es.

REMATER Kft.
H-2217 GOMBA I. Külterület
(Monor és Gomba között kitáblázva) 
Iroda: 
Tel/Fax: 29/433-897
www.sicofol.hu
E-mail: sicofol@sicofol.hu

Rétegrend Ft/m2

Geotextília 250

1,5 mm-es SICOFOL® lemez 1500

1mm-es SICOFOL® félkemény védôréteg 550

Termôréteg + növény 3000-5000

Rétegrend Ft/m2

Geotextília 250

1,5 mm-es SICOFOL® lemez 1500

1mm-es SICOFOL® félkemény védôréteg 550

PS drénlemez 25 mm-es 1000

Typar szûrôréteg 300

Termôréteg + növény 3000-5000

Attikán, kéményen rögzítés fóliabádoggal 1000 Ft/m

Összefolyó 10000 Ft/db

UV álló szigetelés 2600

Zöldtetô szigetelés 2011 évi árai

vagy

A szigetelés m2 a felhasznált anyagot jelenti. A táblázatban lévô árak áfa nélküli nettó árak.

ZÖLDTETÔ GAZDASÁGOSANZÖLDTETÔ GAZDASÁGOSAN
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A zöldtetô és csapadékvíz gazdálkodás 

A zöldtetô egyik legfontosabb tulajdon-
sága a csapadékvíz visszatartás és 

a természetbe való visszaforgatása. Vi lág-
szerte ismert tény, hogy a víz drága kin-
csünk és észszerûen kell gazdalkodnunk 
vele. 

A zöldtetô, függôen a zöldesítési for-
mától képes a csapadékvíz 40–99%-át 
megtartani. Ez nem csak észrevehetôen 
tehermentesi a csatornarendszert, hanem 
a zöldtetô a megtartott víz lassú el pá ro-
logtatásával javít a mikroklímán, párásítja 
a levegôt, leköti a szálló finomport és a 
növényzet részben kiszûri a mérges anya-
gokat a levegôbôl. 

Hogy egy kb. 12-14 cm rétegvastag-
sággal rendelkezô extenzív zöldtetôn is 
maximálisan lehessen vissza tartani és 
újra hasznosítani a csapadékvízet, az 
Optigreen international AG kifejlesztette 
az úgynevezett „meanderlemez“-t. A sza-
badalmaztatott meanderlemez joggal vi-
seli ezt a különleges nevet: a természet-
ben lévô folyók meandros folyása adta az 
ötletet és mûködési elvet. A meander-
rendszert a kombinált alkalmazási terü-
letre „elfolyás késleltetés és drénezés” 
lett kifejlesztve és mûködésében egye-
dülálló.

A Optigreen-zöldtetô-rétegrendben 
ere dô többletvízet célirányitottan, de erôs 
idôbeli késleltetéssel elvezeti a tetô le fo-
lyóhoz és a felépítmény vastagság és te-
tôlejtés függvényében a lefolyási vízmeny-
nyiség kb. 80%-kal csökken.

A meanderlemez a többletvízet egy 
kis csatornán át továbbítja az egyik kam-
rából a másikba. Mivel a víztovábbítás kí-
gyóvonalszerûen a rendszerelemeken be-
lül történik, így a folyótáv a tízszeresére 
növekedik és ezzel a vízelvezetés erôs 
idôbeli késleltetéssel történik – meandros 
vízfolyás. 

Ugyanakkor a drénlemez alatt a víz el-
vezetô teljesítmény különösen magas. 

Az innovációt az FLL-zöldtetôk irányel-
ve alapján Wiesbaden/Geisenheimben si-
keresen vizsgálták. 

A gyökérálló tetôszigetelés és védô-
geotextíliára kerül beépítésre az Opti-
green-meanderlemez, erre az Optigreen-
szûrôfátyol típus 105 és az Optigreen-ex-
tenzív ültetôközeg típus E. 

A meander-rendszer elônyei az irány-
elv-konform és elfolyás késleltetô felé-

pítés, az egyszerû és gyors beépítés, a 
rétegrend elvízesedésének megakadá-
lyozása, azokon a tetôkön is, amelyeken 
egyenetlenségek miatt a tocsaképzés 
fennáll. 

További információk:
Optigrün International AG
Dittrich Anka
www.optigreen.hu
info@optigreen.hu

Optigreen-meanderlemez

Optigreen-rendszermegoldás „Meander”

50.000 m2 Optigreen-extenziv zöldtetô víz visszatartása – a régiók éves csapadék 

összmennyiségétôl függôen – kb. 28.000 m3/év

ók
l AG



 Magas hôszige te lô képesség
Lambdaérték: 0,08 W/mK  tömörített 
feltöltésként

 Teherhordó
A tömörítés mértékével szabályozható 
a ter helhetôség

 A kapilláris hatást megszakítja
a felfelé jövô nedvesség ellen véd 
és elvezeti a vizet

 Tartósan stabil
Ellenáll az öregedésnek, bomlásnak, 
tûznek, baktériumoknak, fagynak, 
sav nak, nedvességnek és 
a rágcsálóknak

 Környezetbarát
Egészségbarát, kiválóan alkalmas 
padozatnak és a gyártás során 
energiahatékony

 Idô- és költségtakarékos
– Kevesebb illetve rövidebb munkafázis    
   a be építés során

– Fagygát elmaradása
– A kavicságy is elhagyható

Hogy padlóépítéskor alaplemezzel vagy 
anélkül – vagy akár járható, áthajtható 
födém nél –, a GEOCELL® habüveg egy öko  -
ló giailag értékes, komfortos és költségha té-
kony alternatívája a hagyományos hôszige  -
te lé sek nek.

GEOCELL®

HABÜVEG

EGY OKKAL TÖBB, HOGY JÓL ÉREZZÜK MAGUNKAT

TEHERHORDÓ HÔSZIGETELÉS MINDEN ALAPHOZ

Passzívház Bruck/Waasen

Városi pince Pregarten:

talaj- és dongaszigetelés

Passzívház Auleiten

KIVÁLÓ MINÔSÉGÛ ÚJRAHASZNOSÍTOTT TERMÉK HULLADÉK ÜVEGBÔL 

Elérhetôség:
Képviselô: Tóth Zsolt
+36 30 3115799
toth.zsolt@geocell.hu
www.geocell.hu
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Anyagfelépítés: Akusztikai szigetelô pa-
nel, amely szendvicsszerûen épül fel. 
A két külsô réteget farost lapok alkotják 
(250 kg/m3 a testsûrûségük), míg közöt-
tük poliészter szálak találhatóak (30 kg/
m3). Az anyag akusztikai mérések által 
lett kikísérletezve.

Tervezési elvek: a falazat laboratóriumi 
(tervezett) és beépítési léghanggátlási 
értéke között 4-6 dB különbséggel (rom-
lással) kell számolni. 

Alkalmazás: az anyag önmagában is 
megfelel a hangszigetelés alapját képezô 
tömeg-rugó-tömeg elvnek. Gyakorlati al-
kalmazása két téglafal között történik, 
nedves körülmények között a Sonarwood 
panelek nem alkalmazhatóak. Kifejezetten 
jól mûködô megoldás ikerházak, sorházak 
közötti falazatok léghangszigetelésére. 

Kivitelezés: a panelokat szorosan egy-
máshoz illesztve kell a falazatok közé el-
helyezni. Nem szükséges a kötésben tör-
ténô beépítés, azonban mûanyag tárcsás 
dûbellel rögzíteni kell az elemeket. Töre-
ked ni kell a lehetô legkevesebb dûbel hasz-
nálatra, mivel ezek hanghidakat képeznek. 
Az ideális üregvastagság 5 és 5,5 cm kö-
zött van, mivel a panelok 45 mm vastag-
ságúak, illetve a két téglafalazat között 

1 cm-nél nagyobb légrés nem hagyható. 
Törekedni kell a Sonarwood táblák lehetô 
legszorosabb beépítésére, azonban a táb-
lákat nem szabad összepréselni sem, mi-
vel ebben az esetben a hangszigetelô 
érték romlása várható. Fontos követel-
mény még a szerkezet kivitelezésénél, 
hogy az elsô téglafal belsô falfelületét le 
kell vakolni, mely egyrészt elsimítja a bel-
sô felület egyenetlenségeit, másrészt se-
gít kiküszöbölni a falazat hanghidasságát 
(amely természetesen a kivitelezés minô-
ségétôl függôen változhat). Elegendô egy 
mészbôl, homokból és cementbôl álló 
egy szerû vakolat. A panelokat természe-
tesen minél kisebb rések hagyásával 
szükséges faltól falig, illetve padlólemeztôl 
mennyezetig futtatni. Ahol szükséges a 
lemezek könnyen vághatóak egy snitzer 
segítségével. 

THERMALAN ISO

Anyagfelépítés: báránygyapjú táblás hô-
szigetelés, amely 80% báránygyapjút és 
20% poliészter szálerôsítést tartalmaz. 
A báránygyapjú szálakat ún. olvadó szá-
lakkal (poliészter) szilárdítják, kihasznál-
va a poliészter alacsony olvadási pontját, 
amely eredményeként egy könnyen ke zel-
hetô táblás kivitelû hôszigetelô táblát kap-
nak. Ez az anyag biztosítja a báránygyap-
jú nyújtotta kellemes lakóklímát, könnyû 
beépíthetôséggel párosítva. A termék 
leg feljebb 0,2% lanolint (gyapjúviaszt) 
tartal maz, illetve a gyapjú tömegéhez 
viszo nyít va 1% molyriasztó (Thorlan IW) 
és 4% égés gátló adalékot (Aflammit TI) 
tartalmaz. 

Anyagtulajdonság: a báránygyapjú egy 
bio szigetelés, amely az egyik legjobb pá-
ragazdálkodó képességgel rendelkezik. 
1 m3 báránygyapjú 10,5 liter vizet képes 
tárolni anélkül, hogy az anyag átnedve-
sedne (elázna). Ezen tulajdonsága mel-
lett a gyapjú hôszigetelô hatása annál 
jobb, minél nagyobb páraterhelésnek van 
kitéve az anyag. E tulajdonsága nagyon 
eltér más szálas hôszigetelô anyagokétól. 
Az anyag 26-30 kg/m3 sûrûségû.

Tervezési elvek: az anyag kiváló pára-
gazdálkodó képessége következtében pl. 

tetô esetében nem szabad belsô párazá-
rat alkalmazni, mivel ez esetben nem ér-
vényesül az anyag kiváló tulajdonsága. 
Egy külsô oldali Sd = 0,02 m egyenértékû 
légréteg vastagsággal rendelkezô pára át-
eresztô tetôfólia esetén, a belsô oldalon 
elegendô egy Sd = 0,1 m értékû fólia be-
építése (gyakorlatilag ez is pára át eresz tô 
fólia, de adott esetben speciális fa desz-
kázat is elláthatja a fólia szerepét.)  

Alkalmazás: az anyag alkalmazható ma-
gastetôknél szarufák kitöltô és belsô ol-
dali szigeteléseként, mennyezetekbe és 
padlókba, illetve faházak vázkitöltô szige-
teléseként. 

Kivitelezés: az anyag beépítése meg-
egyezik más táblás szálas hôszigetelô 
anyagok beépítési módszereivel. 

Elérhetôség:
1181 Budapest, Közdûlô út 22.
www.isotech.hu
mcsaba@isotech.hu
Tel: 292-3165, 296-0097

SONARWOOD
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A helyiség karaktere, legfontosabb al-
kotóeleme a padló.  Nagy hangsúlyt 

ad a szobának az, hogy milyen burkolatot 
választunk, és hogyan kívánjuk azt elhe-
lyezni.  Jól választott burkolattal harmóni-
át teremthetünk a szobák között, szem 
elôtt tartva a stílust, a minôséget, a színt, 
az anyagot, a praktikusságot, a komfor-

tot, a tisztántarthatóságot, a biztonságot 
és a tartósságot.

Dobri kis település Zala megye dél-
nyugati csücskében, szinte azonos távol-
ságra a szlovén és horvát határtól. Az itt 
tevékenykedô Hory és Társai Kft.-nél 
1993-ban történt termékváltás, amikor 
a termékeink alapanyagául a megújítható 

természetes nyersanyagot, a fát válasz-
tottuk. Üzleti filozófiánkban a kézmûves 
tevékenység elôtérbe helyezése lett a ké-
sôbbi célkitûzésünk.

Kuriózum a teljesen egyedi tervezésû, 
táblásított intarziás parkettánk, amelybôl 
már volt több érdekes munkánk. Re fe ren-
ciaként említhetjük a Petôfi Irodalmi Mú-

zeum (Károlyi palota), valamint az orszá-
gos hírû budai Sándor Palota 1300 m2 
különleges parketta munkáját.

70 milliós Úniós pályázati segítséggel 
hajtottunk végre beruházást 2010. IV. ne-
gyedévétôl 2011. I. negyedévéig. Ez lehe-
tôvé teszi, hogy egyedi nyílászárókat, il-
letve bútorokat gyártsunk. A megcélzott 

piac a hazai felsô-közép és prémium piac, 
illetve az export.

Jelenleg Kínába gyártunk és építünk 
be nyílászárókat.

Hory és Társai Kft.  
8874 Dobri, 
Külterület hrsz.: 0132  
Tel/Fax: 06-92-576-068  
E-mail: iroda@horywood.hu
Web: www.horywood.hu
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magában hordozza annak a fának az életét 
és tulajdonságait, ahonnan származik.

A tervezôk gyakran nevezik a padlót az ötödik falnak.
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É pületeinkben a kerámia burkolatok célszerûen teremtik meg a megfelelô környezetet, akár külsô, 
akár belsô térrôl legyen szó. A hosszú távú használat érdekében az igénybevételeknek ellenálló 

burkolat kialakítása mellett egyenértékûen fontos a nedvességnek kitett felületet gondos vízszigetelése. 

Az összeférhetôség érdekében minden esetben figyelni kell a vízszigetelô anyag, a burkolatragasztó és 
a fugázó anyag helyes, vagyis rendszerben történô megválasztására. 

A nedvesség elleni szigetelések valamennyi formájára, azok alapozó és kiegészítô rétegeire megol-
dást nyújtanak a folyamatosan fejlesztett, német gyártású SCHOMBURG építési anyagrendszerek.

Az épületek nedvesség elleni szigetelésében mérföldkövet jelentett, amikor gondos kutató-fejlesztô munkával a 
cementbázisú bevonatként felhasznált finomhabarcsot sikerült elasztikussá tenni. Az eredetileg pincék utólagos 
vízszigeteléséhez kifejlesztett AQUAFIN®-2K/M rendszer két alapanyagból áll: AQUAFIN®-2K/M (A) porkomponens, 
amely adalékszerekkel javított, zsákos kiszerelésû finomhabarcs, és UNIFLEX®-M képlékenyítô folyékony kompo-
nens, amely egy polimer diszperzió. 

HASZNÁLAT

medence

akvárium

völgyzáró gát

fürdôszoba

FELHASZNÁLÁS 
Rugalmas, hidraulikusan kötô szigetelô rendszer, mely alkalmas valamennyi te-
herhordó építési aljzatra, akár egy megfelelôen szilárd meglévô lapburkolatra is. 
Kötése gyors, csapadéknak ellenáll és a felhordás utáni napon már bejárható és 
burkolható. Feldolgozása egyszerû, gazdaságos és környezetkímélô egyben. 

Az anyag felvitele rendszerint kenési eljárással történik, adott körülmények 
között kivitelezhetô hengerrel, illetve megfelelô szórókészülékkel is. Nedves alj-
zaton alapozás nélkül is köt.

JELLEMZÔK

Víznyomás elleni szigetelésként 7 bar nyomásig alkalmas. Rugalmasságának kö-
szönhetôen képes áthidalni az utólagos szerkezeti repedéseket akár 2,59 mm-ig 
a szigetelô-képesség elvesztése nélkül. Bedolgozás után felülete egyenletes, var-
rat és fugamentes, így maradó felületként hagyható, vagy kerámia burkolólapok 
közvetlen rögzítése lehetséges rugalmas csemperagasztóval. Páradiffúziót lehe-
tôvé teszi, így a szerkezetben maradt nedvesség el tud távozni.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
  Talajnedvesség elleni szigetelésként régi és új épületeknél
  Talajvíz, rétegvíz, használati- és üzemi víz ellen
  Erkélyek, teraszok vízszigetelésére
  Mérnöki építmények: vízépítési mûtárgyak, víz- és szennyvíz-tározók, hidak,
tartályok szigetelésére

  Úszómedencék, gyógyfürdôk, szökôkutak szigetelése
  Tengeri és állatkerti akváriumok vízszigeteléseként
  Hidegburkolatok alá, ill. felé (felújítási céllal)

SCHOMBURG ÉPÍTÉSI ANYAGRENDSZEREK
 Felületkiegyenlítôk, finom és szálerôsített esztrichek
 Burkolatragasztók, fugázók, hézagtömítôk, élvédôk
 Utólagos vegyi falszigetelés: injektáló és sómentesítô anyagok
 Felújító-szárító légpórusos vakolati rendszer
 Betonadalékok, nagy szilárdságú betonjavítók 
 Ipari és dekoratív padlóbevonatok – Epoxi és PUR mûgyanták
 Vízi- és szennyvízi létesítmények és mûtárgyak bevonatai 
 Épület karbantartás és felújítás anyagai

BEÉPÍTÉS

szórással

hengerrel

ecsettel

kômûveskanállal, simítóval

Rugalmas,Rugalmas, kenhetô vízszigetelés

AQUASEAL Kft. – 
SCHOMBURG 
Disztribúció 
Budapest
tel: (1) 204-3516
www.aquaseal.hu



Napjainkban egyre nagyobb igény 
mutatkozik a minôségi, dekoratív, 

ugyanakkor minél egyedibb megjelenésû, 
kül-, és beltéri díszburkolatok iránt, mind 
térburkolatok, mind falburkolatok terén. 

A legtermészetesebb hatású és talán 
legjobb ár/érték arányú termékek a beton 
burkolatok, melyek gyártásához nyújt, a 
15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezô 
tulajdonosi hátterû Daminick Kft. egy 
egyedülálló technológiát.

Cégünk, Németországból importált 
alap anyagból, vulkanizációs vákuum 
tech nológiával állítja elô a csúcsminôségû 
„Mouldstencils” öntôformákat, melyek UV-, 
fagy-, sav-, törésálló, flexibilis és méret-
tar tó tulajdonságokkal rendelkeznek. Kü-
lön  le ges összetételének és a gyártási fo-
lyamatnak köszönhetôen, az alapanyag 
egyaránt alkalmas nagy méretû és fe lü-
letû térkövek, illetve kisebb, aprólékos 
mintákkal díszített, vagy tökéletesen ter-
mészetes hatású fali díszkövek és más 
beton termékek öntôformáinak gyártásá-
ra is.

Cégünk 10 év gyártói garanciát vállal 
minden egyes „Mouldstencils” öntô-
for mára.

A „Mouldstencils” formák széles fel-
használási lehetôsége, kiemelkedôen ma-
gas élettartama és rendkívül kedvezô ára 
lehetôvé teszi, hogy minden eddiginél 
egy szerûbben és alacsonyabb költséggel 
lehessen kiváló minôségû beton díszbur-
kolatokat gyártani.

Öntôformáink mellé a teljes díszbur-
kolat gyártási technológiát, illetve re cep-
túrát is átadjuk, betanítjuk partnereink-
nek, a világ bármely pontján. Kipróbált 
receptet kínálunk hagyományos – adalék-
anyagokkal dúsított – beton alapanyagú 
burkolatok, valamint jelentôs hôszigetelô 
tulajdonsággal bíró falburkoló kövek elô-
állításához is, melyek kül-, és beltéren egy-
aránt felhasználhatóak. Az alkalmazott 
adalékanyagoknak köszönhetôen a kész 
burkolatok teljes mértékben idôjá rás ál-
lóak, illetve mérsékelten sóállóak is.

1 m3 beton alapanyagból mintegy 20 
m2, 5 cm vastagságú térkô, vagy 40-90 

m2 lábazati kô, falburkolat állítható elô, 
vastagságtól függôen. 

Térköveink, szakszerû lerakás esetén, 
10-12 tonna teherbírással rendelkeznek, 
de alábetonozással teherbírásuk jelen tô-
sen növelhetô, ezért kiválóan alkalmasak 
közterületek, parkolók, óvóda-, iskolaud-
varok, templomkertek, terek, lakóparkok, 
stb. burkolására, csak úgy, mint kertes 
házak udvarainak, gépkocsibeállóinak fe-
désére. 

Lábazati köveink, falburkolataink de-
koratív és idôtálló megjelenést kölcsö-
nöznek a velük burkolt épületeknek, rá-
adásul 2-2,5 cm-es, vagy akár 5 cm-es 
vastagságú hôszigetelést is biztosíthatnak. 
Több százféle színvariációban festhetôk, 
különféle technikákkal, melyek más-más 
hatást eredményeznek, ennek köszön he-
tôen teljesen egyedi megoldások is létre 
hozhatók.

A „Mouldstencils” technológiával kerti 
tipegôkövek és más beton termékek (pél-
dául kerítés fedlapok, építô blokkok, 
vízelvezetô folyókák, stb.) is gyárthatók, 
melyekhez szintén széles választékban 
forgalmazunk öntôformákat.

ELÉRHETÔSÉGEK:
www.mouldstencils.hu

Révész Béla                                         
cégtulajdonos

Daminick Kft.
rbela@mouldstencils.com
06702460383

Szabó Eszter
kereskedelmi igazgató                                    

Daminick Kft.
office@mouldstencils.com
06306010905

„Mouldstencils”„Mouldstencils” 

– csúcstechnológia a díszburkolat gyártásban 

Kiváló minôségû beton burkolatok egyszerû és költséghatékony gyártási technológiája
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Minden felület fokozottan van kitéve 
mind fizikai és kémiai behatások-

nak és UV sugárzásnak egyaránt. Ezek a 
szennyezôdések és behatások nagymér-
tékben, akár visszafordíthatatlanul is ká-
rosíthatják a felületeket, lerövidítve rela-
tív élettartalmukat, csökkentve esztétikai 
értéküket. Ennek elkerülése érdekében 
minden burkolatot szükséges rendszere-
sen, szakszerû technológiával tisztán tar-
tani, hogy hosszú éveken át megôrizhessék 
esztétikai szépségüket, tartósságukat.

Burkolatok alaptisztítása, 
impregnálása és kémiai felújítása
A megfelelô alaptisztítás lényege, hogy 
a felületrôl minden darabos és kémiai 
szennyezôdést eltávolítsunk.

A megfelelô oldattal beáztatjuk a tisz-
títani kívánt felületet egytárcsás súrológép 
segítségével, majd a szükséges behatási 
idô kivárása után, az egész munkaoldatot 
szennyezôdéssel együtt súrolóautomata 
segítségével felszedjük és öblítjük.

Csak a teljesen tiszta felület alkalmas 
az impregnálásra, amely elzárja a felület 
pórusait, ezáltal nem engedi mélyen meg-
tapadni a kémiai és fizikai szennye zô dé se-
ket. Ha a tisztíthatóságon kívül az eszté-
tikai látvány is fontos, akkor következhet 
a felület bevonatolása, vagy kémiai fel-
újítása.

Homlokzatok tisztítása és védelme
Cégünk a homlokzatok tisztítására több 
módszert is alkalmaz, igazodva a szennye-
zôdés tulajdonságaihoz:

Magasnyomású mosóval történô tisztítás 

(Graffiti mentesítés):

A falfelületre vegyszert juttatunk fel, ami 
szükség szerint lehet folyékony (eny -
hén szennyezett felület), hab (közepesen 
szennye zett felület), illetve zselés (erôsen 
szennyezett felület) állagú. Mindegyik 
vegy szert az állagának megfelelô eszköz-
zel, egyenletesen kell a felületre felvinni. 
A felhordást követôen a hatásidô kivárása 
után a fellazult szennyezôdés könnyen el-
távolítható magasnyomású mosó segítsé-
gével.

 
Puraqleen és Titanpole termékcsaláddal 

végzett homlokzattisztítás:

Cégünk 2008 óta alkalmazza, melynek 
köszönhetôen a földrôl végezhetünk ab-

lak és homlokzattisztítást 18-20 méte-
res magasságig Ez a rendszer, állványo-
zás és emelô berendezés használata 
nélküli gyors és hatékony munkavégzést 
tesz lehetôvé. A tisztítás egy carbon 
és titán szálas csô rendszer végére erô-
sített, speciális kefével történik. Ezzel 
a megoldással vegyszer nélküli, kö r nye-
zet kímélô módon végezzük el a tisztí-
tást. 

A minôség és a környezetvédelem 
iránti elkötelezettségünknek megfelelôen 
MSZ EN ISO 9001: 2008 és 14001: 
2004 szabvány szerinti integrált minô-
ségirányítási rendszert vezettünk be. 

Mindezek felett, Cégünk a Generali-
Providencia Biztosító Zrt. –nél teljes körû 
felelôsségbiztosítással rendelkezik.             

Újbóli figyelmüket megköszönve, tisztelettel: 
Pásztor Barnabás 
ügyvezetô

MERT MINDENKINEK FONTOS A TISZTASÁG

Külsô és belsô burkolatok tisztítása

Pedantéria-Plusz Kft.
Székhely: H-2217 Gomba, Petôfi Sándor utca 18.

Iroda: H-2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky út 6.

Mobil: 30/9842-815 

Telefon/Fax: 29/410 944

Honlap: www.pedanteria.hu 

e-mail: iroda@pedanteria.hu



Vajon miért jobb teheremeléshez a mû-
anyag emelôkötél, mint az acélkötél? 
Vasbeton helyett is jobb lehet a mû-
szálas beton? – fôleg ha az olcsóbb is?

A megrendelô szempontjából minden-
képp fontos a beruházás gazdaságos 

megvalósítása. Kivitelezôi szemszögbôl szin-
tén egyszerûsödhet a betonozás folyamata, 
részben vagy teljes egészében elhagyható 
az idôigényes betonvas szerelési munka, 
illetve csökkenthetôek a szállítási és az áru-
mozgatási költségek a modern szálbeton 
technológia alkalmazásával. Az építész és 
statikus kollégák pedig olyan terméket kap-

nak a kezükbe, mely méretezhetô beton-
szerkezeteket eredményez.

Svájcban, az Egyesült Államokban és  
Né metországban végzett kísérletek azt mu-
tatták, hogy 0,1 térfogatszázalék Fibrofor 
High Grade szál képes arra, hogy a beton 
szer kezetét oly módon megváltoztassa, hogy 
a zsugorodási repedések ellen beépítendô 
vasalást el lehet hagyni. Ezt a felismerést 
az 1970-es évek közepén a gyakorlatban is 
kipróbálták. Az elsô sikereket az elôre gyár-
tásban érték el. A helyszíni betonból készült 
kisszámú, nagyobb munka (padlólemezek, 
támfalak) inkább nagyméretû kísérleteknek 
voltak tekinthetôk, melyeket hosszú idôn át 
meg kívántak figyelni. Ma, 30 év tapaszta-
latával a hátunk mögött, egyértelmûen be-
bizonyosodott, hogy a Fibrofor High Grade 
szál elônyösebb, mint a zsugorodási repe-
dések ellen alkalmazott acél alapú beton-
vasalás. 

A Budapesti Városligeti Mûjégpálya alsó 
és felsô betonlemeze az egyike a megvaló-

sult hazai projekteknek, ahol a Fibrofor High 
Grade szál került alkalmazásra 16. 000 m2  
felületen. A projekt során a fibrillált szál al-

kalmazása közel 50% betonvas megtakarí-
tást eredményezett. Továbbá lehetôvé vált, 
hogy a felsô betonlemezeket 23×69 méte-
res táblánként, míg az alsó betonszerkeze-
tet 23×23 méteres felosztással dilatálják.

További információ: 
Tel.: 06 30 211 3807; www.szalbeton.hu

Építôipari üveg- és 

mûanyagszálak 
az Avers Kft.-tôl

A betonszerkezetek kiszáradása hosszú 
és pontosan kiszámíthatatlan ideig tart. 

Minél vastagabb a betonszerkezet, annál 
lassabb a kiszáradása. 

Ez elsôsorban a padlószerkezeteknél je-
lenthet gondot, mert az esztrichekre, ipari 
padlókra kerülô burkolatokat, – ha valóban 
jó minôségre és hosszú élettartamra törek-
szünk –, csak száraz aljzatra szabad lefek-
tetni.

A száradási folyamat hossza azonban 
több tényezô hatásától függ. Elsôdleges fon-
tosságú a hômérséklet és a páratartalom. 
Ezek folyamatosan változnak. A hômérséklet 
24 órán belül is széles határértékek között 
változhat, ami a levegô relatív páratartalmá-
nak folyamatos változását is maga után von-
ja. Ebbôl következik, hogy a levegô párafel-
vételi képessége is folyamatosan változik. 

Az éjszakai lehûléskor nem ritkán bekö vet-
kezô párakicsapódás pedig megfordítja a 
fo lyamatot, a beton nem szárad, hanem 
visszanedvesedik. Ezért nem kiszámítható 
a száradás idôtartama.

Ezt a bizonytalanságot viszont meg le-
het szüntetni. Az esztrichek esetén rövid 
idôn belüli biztos kiszáradást nyújtanak a 
Contopp® adalékszerek. Összehasonlításul: 
5 cm rétegvastagságú adalékszer nélküli esz-
trich ideális hômérsékleti és páratartalmi 

körülmények között (20°C, 65%) kb. 40-45 
nap alatt száradhat ki annyira, hogy bizton-
sággal burkolható legyen.

A Contopp® szerek segítségével ez az 
idôtartam beállítható 2 és 26 nap közé. 
A kiszáradáson túl a Contopp® szerek egy 
része biztosítja az esztrichek repedés-és 
deformálódásgátlását (pp szálanyag) és hid-
rofobizálja a teljes keresztmetszetet, ami a 
visszanedvesedést gátolja. Összefoglalóan: 
tökéletes minôségû, hamar burkolható esz-
trichet biztosítanak, ami a hosszú élettar-
tamú, hibátlan burkolat alpja.

A vastagabb szerkezetek, mint pl. 15-
20 cm vastag ipari padlók, vagy akár szer-
kezeti betonok, mint monolit födém gyors 
száradásának elôsegítésére fejlesztették 
ki az SK-124 (K) + (F) adalékszert. A be-
tonkeverékhez adagolva elérhetô, hogy az 

utókezelés befejezése után 48 órán belül 
4 CM %, 2 hét után 3 CM % alá csökkenjen 
a beton nedvességtartalma. Ha figyelembe 
vesszük, hogy ilyen rétegvastagságú beto-
nok természetes kiszáradásához általában 
fél évnél is több idô szükséges, szembeötlô 
az idôtartam jelentôs, töredékidôre csökke-
nése.

A fenti szerekkel és az esztrichek és 
ipari padlók mûszaki kérdésevel kapcsolat-
ban további információk, megrendelés:

BetonszáradásBetonszáradás

KERA BT.
1011 Budapest, Vám utca 2.
Tel: + 36-1-201-24-49
      + 36-1-212-43-20
Mobil: + 36-30-933-91-21
www.kera.hu, kera@kera.hu
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A raktárak, gyártó üzemek padlóinak leg-
gyakrabban alkalmazott kialakí tási 

mód jai a valamilyen magas kopás állóságú 
adalékokkal kialakított padozatok, illetve a 
különbözô rétegfelépítésû mûgyan ta bur ko-
latok. 

Az alapok, a helyes betontechnológia
Az ipari padlók betonjától elvárják az elô-
irányzott építési módnak megfelelôen jó és 
hosszú bedolgozhatóságot és bedolgoz ha-
tósági idôtartamot. E betonok legfonto sabb 
jellemzôje a kopásállóság, amelyet – többek 
között – az ún. „beszóró porok vagy kopta-
tókérgek” alkalmazásával lehet biztosítani, 
ám a betonnal szemben is szük séges né-
hány alapkövetelmény betar tása. Ezen ipa ri 
padlókat Magyar or szágon XK4(H) kitéti osz-
tályba sorolják, mely pad  lókhoz legalább 
C45/55 szilárdsági osztá lyú betont kellene 
hasz nálni. Fenti le me zek már önmagukban 
is erôsen kopás állóak, de amennyiben felü-
letükre kopóké reg kerül, a rájuk vonat kozó 
követelmény jóval enyhébb lehet (C20/26-
C30/37) Az alacsony v/c té nyezôjû recep tú-
rák mindenképpen feltételezik képléke nyí tô/
folyósító adalékszerek (pl. Sika Plasti ment, 
Sika ViscoCrete vagy SikaPlast tech no  lógia) 
használatát. 

Beszóróporok
A beton megfelelô bedolgozása után kerül-
het sor a megfelelôen megválasztott beszó-
rópor, koptatókéreg egyenletes felhordására, 
illetve besimítására. A beszóró por kiválasz-
tásánál is ugyanúgy tisztában kell lennünk 
a megrendelô vagy a funkció köve telményei-
vel, mint mûgyanta bevonatok vagy burkola-
tok esetében. Ezen kö vetelmények lehetnek 
a kopásállóság és annak fokozatai, a pado-

zat folyadékokkal szembeni tömörsége, a 
padozat esztétikája. Ezen feltételek alapján 
választhatóak ki a megfelelô anyagok a 
hagyományos, leggyakrabban alkalmazott 
kvarc ada lé kolt (pl. Sika Panbex F1) vagy 
szintetikus ada lékolt (pl. Sika Panbex F2) 
koptatókéreg anyagoktól kezdve egészen 
a különösen magas mechanikai terhelések 
esetén alkalmazásra kerülô fém adalék-
anyagot tar talmazó (Sika Panbex F3, F3 
Extreme) anyagrendszerekig. A színvá lasz-
tást tekint ve, világos, jó reflexiójú színek 
ese tében egy csarnok világítási költsé gei lé-
nyegesen alacsonyabbak lehetnek össze ha-
son lítva egy sötétebb padozatúéval. A be  szó-
ró po rok bedolgozása esetében kö rül te kintô 
figyelemmel kell lenni a felhasználandó 
anyagmennyiségre és annak ellen ôrzé sére. 

Ipari habarcspadlók
A beszóró porokhoz hasonló teljesítményt 
biztosítanak a nedves a nedvesre tech no-
lógiával, 5-10mm vastagságban felhor dott 
habarcsrendszerek (Sika Panbex F+). A be-
simitás technológiájuk is nagyon hasonló 
a beszórt társaikhoz, de ez esetben egy 
elôkevert habarcsot kell a felületre felhor-
dani a portermék helyett.

A habarcspadlók egy másik „családja” 
(Sika Cembex T) önterülô, és még gépi si-
mítást sem igényel. A tárcsás simítás rez-
gései, valamint a beszóróporoknál al kal ma-
zott vibrátoros kezelések ebben az esetben 
nem távolítják el az apró légbuborékokat 
így a maximum 10 mm-es réteget tüskés 
hengerrel légteleníteni szükséges! 

Utókezelés, felületkeményítés, 
póruszárás
Az elkészített iparipadló utókezelését min-
den esetben meg kell oldani. A geotextí liás/
fóliás nedvesen tartás mellett az ipari pado-
zatok többségét ma már korszerû utó ke ze-
lôszerek (pl. Sikafloor Proseal vagy Panbexil 
család) védik a kipárolgástól. A korszerû 
utókezelô szerek összetett hatással és funk-
cióval bírnak, mert egyrészt biztosítják a pa-
dozat utókezelését, pórus záró funkcióval 
rendelkeznek, és tovább javítják a padoza-

tok kopásállósá gát. Ter mészetesen létez-
nek a különbözô, mára már továbbfejlesz-
tett vál tozataikban elér hetô szódium-szilikát 
alapú felület ke mé nyítô és utókezelô anya-
gok is, melyek esetében a fô hangsúly az 
utólagos felületkeményítésen és tömítésen 
van. A nát  rium-szilikát (pl. Sika Silixil) vagy 
lítium-szilikát (pl. Sika Lithixil) alapú kristály-
képzô tömítô- és felületkeményítô szerek 
rendkívül gazdaságosak, és a betonnal tör-
ténô reakciójuk következtében kialakuló na-
gyon tartós póruszáró, kopásállóság javító 
teljesítményük miatt váltak elterjedtté a 
szak  mában. A póruszáró anyagok továbbá 
esztétikai szerepet is betölthetnek, fényes 
vagy matt megjelenést adva a padlónak.

Mára a Sika az ipari padlóépítésben ki bô-
vített termékpalettájával áll az ipari épü let-
tervezéssel, kivitelezéssel és üze melte tés-
sel foglalkozó szakemberek rendelkezésére. 
Szakembereink segítséget nyújtanak a szük-
séges betontechnológia megtervezésében, 
az ipari padozatok, bur  kolatok, bevonatok 
optimális megválasztásában, korrózió elleni 
védelmi és tûz védelmi kérdésekben ugyan-
úgy, mint épület- és tetôszigetelési megol-
dások kidolgozásában, és mindezek mellett 
kollégáink a gyakorlatban is felügyelik a ki-
vitelezési munkálatokat annak érdekében, 
hogy az eredmény az elvártnak megfelelô 
legyen.

Sika Hungária Kft.
H-1117 Budapest, Prielle K. u. 6.
Tel: + 36 1 371 2035
Fax: + 36 1 371 2022
E-mail: info@hu.sika.com, Web: www.sika.hu

Ipari padlók Sika-Panbex módra
A 100 éves Sika konszern termékpalettája és kompetenciája a padlóépí-
tés területén a tavalyi évben jelentôsen erôsödött a – Közép-Európai tér-
ségben komoly piaci szereplônek számító – Panbex cég akvizíciója által.
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Mérföldkõ a designban
A mi természetbarát eljárásunknak kö-
szön hetõen lehetséges, hogy csak 2-3 
mm vastagságban állítsuk elô. Az így elô-
állított flexibilis kõ csak 3-5 kg/m2 könnyû 
összehasonlítva más kövekkel. Ideális 
min  den építkezéshez. 

Speciális hajlíthatósága miatt, formál-
hatóvá válik a Matterstone, ami nagyon 
praktikus a megmunkálásban, így minden 
elgondolható forma megvalósítha tó – le-
kerekítés, boltív, mélyedések vagy élek – 
tökéletesen illesztve fugák nélkül.

A Matterstone célja nem kevesebb, 
mint az, hogy Ön jól érezze magát ter-
mékeinkkel

lakóterületen: Kerítések, lábazatok, hom-
lokzatok, garázs lejárók, támfalak, bejára-
tok, elõterek, lépcsõházak, dolgozószo bák, 
fürdõszobák, szaunák, uszodák, kony hák, 
WC-k, hálószobák, teraszok, stb. 

üzleti területen: éttermek, hotelek, kon-
ferenciatermek, bankok, portálok, irodák 
uszodák, wellness és szauna területek, 
üzlet arculatok, stb. 

Ön az esztétika, az értékes kisugárzás 
alapjait fektetheti le.

A nagy ér tékû burkolatok területén 
szabadalmi el járással készített egyedül-
álló burkolatokat kínálunk, amelyek éve-
ken át, változatlanok és szépek marad-
nak. Ehhez fejlesztettük ki a Matterstone 
Pro tect technológiát. Ez egy speciális fe lü-

 let védelem burkolókövek számára. Ezt az 
innovatív védelmet a legmodernebb felü-
letkezelô megoldásokkal – mint például 
grafiti védelem ellen –, felra kás után lehet 
biztosítani, ami magasabb ellenálló képes-
sé get, könnyebb tisztíthatóságot és tar-
tósságot, természetes színeket biztosít.

Válasszon Ön is elképzeléseihez illô 
megoldást
Tevékenységünket kreatív partnerekkel 
együtt képzeljük el, az építészekkel, bel-
sôépítészekkel és persze legfôképpen 
magánszemélyekkel.

Ezért korszerû és kedvezô érték ará-
nyú termékválasztékot alakítottunk ki, 
ami kedvezô áron esztétikus design felü-
letekkel térkialakítást tesz lehetôvé. Ke-

reskedôpartnereinken keresztül, továb bi 
bemutatótermekkel és részletes termék-
információkkal segítjük Önt a választás-
ban.

Örömünkre szolgál, ha Ön a Matter-
stone kiváló minôségû termékei mellett 
dönt. Az a mi feladatunk, hogy Önt sze-
mélyes terének kialakításában, álmai és 

,
k, wellness és sza

arculatok, stb. 

, g
k, elõterek, 

fürdõszobák, sza
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Vágyak é s álmok be te l je sí té se

Üdvözöljük aÜdvözöljük a  MatterstoneMatterstone  
világában!világában! Szabadalmi eljárással készített kôburkolat!
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vágyai megvalósulásában segítsük. Sze-
retnénk, hogy kedvenc helyein jól érezze 
Magát, és sokáig örömét lelje környeze-
tében!

A Matterstone flexibilis kôvel minden 
kívánság teljesíthetô 
A felhasználási lehetôségek határtalanok. 
Ellenáll az idôjárás viszontagságainak, 
ezért kül- és beltéren felhasználható. 
Meg munkálása nagyon egyszerû. Alkal-
mazza a Matterstone-t mindenféle felü-
leten és formán. 

Megmunkálás
Használja ki az alkotási lehetôséget a 
Matterstone flexibilis kôvel, és kölcsö-
nözzön lakásának, üzleti terének egyedi 
desing különlegességet. Megmunkálása 
gyors és egyszerû. Lehet valaki profi 
szakember vagy csak barkácsoló, a meg-
munkálása olyan egyszerû, mint az anyag 
maga. Egy burkolat elkészítése akár egy 
nap alatt elkészülhet zaj és pormente-
sen, hulladék nélkül.

 
Elõnyei:
◉ a Matterstone  3-5 kg/m2 
◉ a Matterstone lapok szakképesítés 

nélkül is felrakhatók 
◉ szerszámként elég: ceruza, 

mérô sza lag, szike, fogazott ill. sima 
glettvas, vízmérték és hôlégfúvó, 
fándli, kômûves kanál és egy 
fugázó ecset. 

◉ íves és domború falakat problémamen-
tesen lehet felöltöztetni – a sarkok, 
élek, domborulatok, homorulatok me-
leg levegõ segítségével burkolhatók 

Az alapanyag
Matterstone elkészítési mérete: 

3200 × 1150 mm 

Természetes kô ôrlemény (a termé-
szetben található kô színeket használjuk 
elsô sorban), UV és színtartó pasztával 
készített kô ôrlemény, ennek az eljárás-
nak köszönhetjük a színválasztás szabad-
ságát. Egybe függô felületek rögzítésénél 
a Matterstone kétoldalas ragasztót hasz-
náljuk. A táblás szélén keresünk egy eret, 
és megvágjuk, utána alárakjuk a másik 
táblát, és azt is megvágjuk a már megvá-
gott rajzolatra, formára. Megkenjük a falat 
és a táblát. Száradás után összeillesztjük 
a táblákat úgy, hogy ne maradjon fuga. 

Falburkolások
Minden ember számára könnyen meg-
munkálható és mindenhova felra gaszt ha-
tó, talán még könnyebb, mint a burkolás.

Hordozóanyag: nincs
600 × 300 mm
500 × 250 mm
400 × 185 mm
285 × 65 mm
300 × 200 mm
287 × 111 mm
300 × 150 mm
121 × 97 mm
300 × 250 mm
250 × 96 mm
250 × 150 mm kerekített
195 × 120 mm
430 × 66 mm
Ezeken felül bármely egyedi méretben. 
A szabálytalan méreteknek köszön he tôen  
a négyzetes terméskövet többféle méret-
ben is lehet törni, így temészetesebbé 
teszi a design világot.

Súlya: kb. 3-5 kg/m2

Felülete: szabványszigetelés, kívánságra 
víztaszító, megmunkálási figyelmeztetés/ 
megmunkálási útmutató
◉ Az alapoknak fix, és pormentesnek kell 

lenniük. 
◉ A diszperziós ragasztót egy 2-es fogas 

simítóval egyenletesen felvisszük, csak 
annyit, amit a filmképzôdés elôtt meg 
tudunk munkálni. 

◉ Az elsõ lapot függôlegesen és vízszin-
tesen felrakjuk és a lapot mindenütt 
kézzel, ill. hengerrel erõsen odanyom-
juk.  

◉ A következô lapot kötésben ütköztetve 
rakjuk fel.

◉ Lehetõleg mellõzük a ragasztó túlfo  -
lyá sát, enyhe bôrképzôdés után szike 
segítségével eltávolítjuk. A vágást szi-
kével végezzük a hátoldalán, majd tör-
jük el. 

◉ Sarokképzésnél a kiállást egy hôlég -
 fú vóval megmelegítjük, és erôsen rá-
nyom juk (sarkoknál a repedéseket me-
leggel és egy faékkel eltávolítjuk) 

◉ Ha optikailag azt akarjuk, hogy úgy néz-
zen ki mintha falazva lenne, akkor haj-
lítás elôtt hôlégfúvóval melegítsük.

Külsô burkolás
Az alapoknak zsír- és pormentesnek kell 
lennie. A természetes kõragasztó (sötét-
színû és kültérre alkalmas) egy 2-es fogas 
simítóval egyenletesen felvisszük (csak 
annyit, hogy a bôrképzôdés még ne kö-
vetkezzen be feldolgozás elôtt).

Az elsô homlokzatlapot függôleges és 
vizszintes irányba pontosan beállítva fel-
rakjuk és kézzel erõsen rányomjuk.

A következô lapot kb. 5-7 mm-es tá-
vol ságban hozzáillesztjük, így egy fuga kép 
alakul ki, és a fugát egy vizes ecsettel si-
mára húzzuk. Kerüljük, hogy a ragasztó 
túlfolyjon. 

Kivitelezés
A fal és padló burkolása mindenki szá-
mára nagyon könnyû, nem igényel szak-
képesítést. Kérésre szakemberek segít-
ségével is elvégeztetheti a munkát.

Flexstein Kft.
2612 Kosd, Csabakirályfi u. 2.
Mobil: 06-30-365-8826
www.flexstein.net, www.sasvarikandallo.hu,
www.kandallotuzter.hu
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A jelenlegi gazdasági helyzet arra kénysze-
rít mindannyiunkat, hogy célunk az egy-

re nagyobb energia-megtakarítás legyen. Ez 
csak a legmodernebb és legjobb mi nô ségû 
anyagok, csôrendszerek használatával érhe-
tô el. Sok jó reklámmal rendelkezô csô rend-
szer érhetô el a Magyar piacon. A prob léma 
azonban az, hogy a jó marketing nem egyen-
lô a jó minôséggel. Az 1981 óta fejlesztett 
Osztrák technológiával készülô elô szigetelt 
csô rendszerek nagyon jó paraméte rekkel bír-
nak és egyben a legmodernebbek, közé tar-
tozik. A FLEXALEN termékcsalád nagy válasz-
téka a legmagasabb követelményeknek is 
megfelel. Egy gége-borítócsôben öntött szi-
getelôréteg valamint egy vagy 2 haszoncsô 
található. A borító gégecsô vékony KPE UV-
álló anyagból készül. A szi getelôréteg viszont 
habosított-térhálósított polietilén hab, mely 
a borítócsôvel össze van hegesztve. Zárt cel-
lás struktúrája (vízálló) biztosítja, hogy abban 
az esetben, ha a bo rítócsô a szerelés során 
enyhén megsérül, akkor sem érheti talajvíz, 
tehát nem károsítja haszoncsövet.

Haszoncsô kôolaj származékanyagból ké-
szül – Polibutilén. 95°C-on 8 bar nyomást bír. 
Ez sokkal több, mint amit a más mû anya gok-
ból készült csövek bírnak. Ennek a csô nek 
a falvastagsága legvékonyabb a töb bi mû-
anyaghoz képest. Ez azt eredményezi, hogy 
azonos átmérôjû polibutilén csôvel, sokkal 
nagyobb mennyiségû energiát tudunk szállí-
tani. Nagyon finom a belsô felülete. Ennek 
következményeképpen nagyobb átfo lyási se-
besség válik elérhetôvé. Hosszú az élettar-
tama, szakértôi számítások szerint 50,1 év.

A legrégebbi távhôvezetékünk Auszt riá-
ban már 39 éves. 2007-ben egy elágazás 
kialakítása miatt át lett vágva. Ennyi idô el-
telte után semmiféle elváltozást nem észlel-

tek. Se az erózió sem a vízkôlerakodás hatá-
sai nem láthatóak. Ennyi idô után az acél 
csôvezetékékeket már többször ki kellet, vol-
na cserélni.

Annak érdekében, hogy olvasóink teljes 
képet tudjanak festeni a FLEXALEN csô-
rendszerekrôl, felsoroljuk ezen termékcsalád 
további elônyeit.

£ Vízkôlerakódás alacsony átfolyási sebességek-
nél sincs.

£ Minimális a nyomásveszteség mivel a po li  bu-
tilén csônek alacsony a súrlódási té nye zôje.

£ Minimális a hôveszteség – 1000 m-es táv hô-
vezetéknél a környezeti tényezôktôl füg gôen 
cca. 0,5°C.

£ A polibutilén haszoncsô falvastagsága majd-
nem feleakkora, mint a más mûanyagból ké-
szültekén (PE, PEX, stb.) de jobb paramé te rek-
kel bír. Tervezési tapasztalataink azt mutatják, 
hogy az esetek túlnyomórészében, átmérôben 
minimum egy fokozattal kisebb polibutilén csô 
elég ugyan annyi energia szál lítására.

£ A csôrendszer flexibilis akár mínusz 15°C-ban 
is. Ez azt jelenti, hogy bármikor fek tet hetô és 
bármilyen akadály kikerülhetô a fek tetés során, 
(pl. egy nagy szikla kikerülése drága vésés és 
ásás nélkül)

£ A csôrendszer közvetlenül a földben fektet he tô, 
csatornaépítést nem igényel. Ha a ta lajban éles 
kövek vannak elegendô csak egy 10 cm-es ho-
mokágyat kialakítani. Ebbôl adódik, hogy nem 
szükséges nagy és széles árkokat ásni. Bôven 
elegendô egy akkora, amiben a vezeték éppen 
elfér. 20–30 cm. Mélységben sem kell sok, 
ugyanis már 50–60 cm földtakaró is ele gendô, 
kivéve azokat a helyeket, ahol dinamikus terhe-
lések léphetnek fel (pl.: út alatt). Ezeken a he-
lyeken vagy betonlapokkal vagy KPE csövekkel 
kell bebiztosítani a vezetéket vagy legalább 80 
centiméteres földtakaró kell. Ebbôl köny nyen ki-
számítható, mennyivel olcsóbbak a földmunkák.

£ A csôrendszer flexibilitása miatt 45 vagy 90 fo-
kos könyököket rétkán igényel tehát ennyivel 
kevesebb a kritikus pont és a hegesztési mun-
ka. A maximális hajlítási sugár 0,5–1,2 m te-
hát idomok és hegesztés nélkül az épületbe 
bevezethetô. Nagy átmérôjû vezetékekhez, me-
lyeknél kisebb a flexibilitás, tudunk biztosítani 
megfelelô idomokat. Továbbá a csô rend sze rün-
ket akár 50–300 méteres tekercsben is szállít-
hatjuk (16 mm-tôl 125 mm-ig), tehát sokat 
spórolhatunk a hegesztési munkákon (mint pl.: 
6 méteres csô esetén). Nagy átmérôjû csô -
 rend szere ket (DN 125–200 mm-ig) 6 vagy 
11,5 méteres szálban szállítjuk.

£ Az egyszerû és gyors szerelési munkának kö-
szönhetôen – költségtakarékos a szerelés. 
A kül sô hômérséklettôl függôen a hegesztési 
idô viszonylag rövid. Például egy dél-magyar or-
szá gi építkezésen 380 fm hosszú 2xDk 75 mm 
csôrendszer fektetése, szerelé se és hegeszté-
se csak cca. 12 óra volt!

£ A csôrendszerünk minden létezô vezetékre rá -
köthetô, polibutilén haszoncsô homogén kön nyû 
és gyors hegesztéssel, vagy a kül sô me ne tes, 
karimás Georg Fischer fittingek segítsé gével.

£ A csôrendszerünk önkompenzáló, tehát kom pen-
zációs kapuk építését nem igényli.

£ A polibutilén haszoncsô oxigén diffúzió meg elô-
zô réteggel is rendelkezik.

£ A csôrendszerünk könnyû és tekercselhetô. 

Szolártechnika részére is kiváló minôségû elô-
szigetelt csôrendszereket gyártjuk. Eze ket 
közvetlenül földbe fektethetô és magas akár 

300°C fokig hômérsékletet bírnak. 

Már 15 évesek a Flexalen vezetékek a Bu-

dapesti Margit híd alatt valamint Margit szi-

geti szállodában is. Flexalen csôrendszerrel 

készült legújabb távhô vezetékeink: Klára fal-
ván – Biogáz- és Tollüzemekben, Szom bat-
helyen, Fóton és Gyôrben – magánépü le tek-

ben, Szilvásváradon – a Kastély szál lóban, 

Tisza Szentimre – fogorvosi magánépület-

ben és Sertéstelepen,  Nógrád gárdonyi Kú-

riában, Mórahalmi fürdôben, Berekfürdôi 
távhálazot, Dömsödi Biogáz- és Húsfel dol-

gozó üzemben, Miklósmajori, Nagyszent-
jánosi, Bonyhádi, Biharnagybajomi, Co si-

nus Gamma – Bugyi, Dombrádi, Bicsérdi 
és Szentesi Biogázüzemekben is található.

Lipowicz Henryk
Thermaflex Országos Képviselôje
lipihkg@lipihkg.t-online.hu
mobil: +36 209 709 859
www.thermaflex.com, news.thermaflex.com

FLEXALEN 600 
elõszigetelt csõrendszerek
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Ugye sokan vannak úgy, hogy betörtek 
a szomszédba, kipucolták a széfet, 

sokat cigiznek az alkalmazottak. Ek kor 
elgondolkodunk, hogy jó lenne a bizton-
ságtechnika. 

A biztonságtechnika eszközei nem ki-
dobott pénzek, hanem egy ellenôrzött 
nyu godtabb életet biztosítanak, és befek-
tetésként is kezelhetjük. Ha van egy riasz-
tónk, akkor a távfelügyelettôl lekérdezhetô 
az iroda, üzlet zárási, nyitási idôpontjai. 
Kamerarendszernél kevesebb lopás, pon-
tosabb a munka az alkalmazottaknál. Be-
lép tetô rendszernél ellenôrizhetô a mun-
kaóra, ebédidô, cigarettázás.

Igen, ekkor egy vásárló keresgél a ne-
ten. Talál rengeteg eszközt és rástartol az 
árra! Egy autó vásárlásnál megnézi egy 
tudatos vásárló a gyártó országot, a már-
kát, a felszereltséget, a garanciát, a szer-
viz háttért.

Kérdem én, biztonságtechnikánál ezek 
nem fontosak? Cégünk csak a tudatos 
vásárlókért van.

Mi fontos a rendszereknél?
1. A megkeresett pénzünkért a lehetô 

legnagyobb biztonsági szintet érjük el
2. Az igényeinknek megfelelô rendszert 

kapjunk
3. Ha baj van, akkor tudjunk kihez 

fordulni
4. Megfelelô telepítést kapjunk

megfelelô beállítással, oktatással
5. Garanciális problémánál gyors 

ügyintézés
6. Megfelelô cégháttér, hogy a jövôben 

is tudjak kihez fordulni

Eljutottunk a legfontosabb problémáig 
amiért az emberek nem bíznak a web 
áruházakban, sokszor átverve, megalázva 
érzik magukat rendelés után. Sajnos sok 
a webáruház, amelyik nem tart raktár-

készletet, sokszor nem ért a készülékek-
hez, de elad.

Ez egy tejnél, kenyérnél, pár forintos 
terméknél nem számít, azaz nem annyira 
bosszantó, ha nem arra gondoltunk. 
A tudatos vásárló megvizsgálja, hogy egy 
web áruházból vásárolt terméket, kik ad-
ják el, tudnak-e neki esetleg megfelelôbb 
eszközt biztosítani, késôbbiekben segít-
ségre számíthat-e, vagy garanciális prob-
lémánál kell-e neki hónapokat várni, hogy 
újból biztonságban érezze magát?

A tapasztalt vásárlásaimból merítve 
a következôkre figyelek oda: Ár alapján 
összeírok pár üzletet, amiket kiad a ke re-
sô. Majd felhívom ôket és elmondom mit 
szeretnék, és meghallgatom a javaslato-
kat. Ebbôl leszûrhetô, ki ért hozzá. Majd 
megvizsgálom a céget, van-e ké sôb biek-
ben megfelelô szervizháttér, garancia 
ügyintézés, és reklamáció esetén normá-
lis hozzáállás. Majd mikor megvan a meg-
felelô választás, akkor nézem az árat. Ne 
csak az ár döntsön, mert késôbbiekben 
többe kerülhet. Közhely, de így van! Leg-
fontosabb, hogy a webáruház mögött le-
gyen egy üzlet, mert akkor akár személye-
sen is megbeszélhetem az igényeimet, 
késôbbiekben az esetleges panaszaimat. 

Összefoglalva a biztonságtechnika az 
értékeinket védi, és ezzel nyugalmat is ve-
szünk, továbbá termelheti a pénzt is ne-
künk. Ne vásároljunk elhamarkodottan 
semmilyen területen. Legyünk tudatos 
in ternet és webáruház felhasználók!

Gáspár István
Biztonságtechnikai szakértô
www.BiztonsagABC.hu
Telefon: 06-1/784-3595, Fax: 06-1/787-3184
Mobil: 06-70/326-5373

Biztonságtechnika 
webáruházon keresztül
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A gazdasági válságot követô építôipari 
krízishelyzet, a kormányzati bejelen-

tések, valamint a globális felmelegedés 
miatti kihívások késztették az Üzleti Kon-
ferencia Központot és a Baumit-ot a má-
jus 24-én megtartott nemzetközi konfe-
rencia megszervezésére. A rendezvény a 
jövô megoldásait is kutatva, egyedülálló 
módon foglalta rendszerbe az ágazati ki-
hívásokat és a kitörési pontokat az ipar-
ági résztvevôk számára. 

A gazdasági válság krízishelyzetet te-
remtett az építôiparban – és hozzá kö tô-
dôen az ingatlanpiacon is –, ráadásul a 
globális klímaváltozás is folyamatosan új 
kihívások elé állítja a piac szereplôit. A ha-
zai építôipar kilábalása szempontjából ki-
emelkedô fontosságú, hogy kormány zati 
bejelentések szerint, a közel jövôben 100 
milliárd forint értékû megrendelés érkezik 
a szélesebb értelemben vett építésgaz-
daság számára. Az Üzleti Konferencia 
Köz pont és a Baumit ezért kiemelkedô 
fontosságúnak tartotta, hogy a szakma 
nemzetközi konferencián vitassa meg a 
létfontosságú témákat.

A Magyar Építôanyagipari Szövetség 
(MÉASZ) fôvédnöksége mellett zajló kon-
ferencia jelentôségét növelte, hogy a ren-
dezvényen elôadást tartott Gémesi Zsolt, 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fô osz-
tályvezetôje, de a hazai szaktekintélyek 
mellett elfogadta a meghívást Margarete 
Czerny, az ausztriai Építés és Környezet 
Kezdeményezés Tudományos Tanácsának 
vezetôje is.

A konferenciát megnyitó Széman 
György, a MÉÁSZ elnöke után Gémesi 
Zsolt ismertette a résztvevôkkel a kor-
mány zöldstratégiájának legfontosabb ele-
meit, illetve bemutatta az építésgazdaság 
számára megnyíló források felhasználási 
lehetôségeit. Margarete Czerny az Auszt-
riában fordulatot hozó, az energiatakaré-

kosságot és épületkorszerûsítést szolgá -
ló Energia Csekk projektet mutatta be, 
amely az ágazat kifehérítéséhez hozzájá-
rulva, 100 millió eurós támogatásból 700 
millió eurónyi felújítási volument és 7000 
új munkahelyet teremtett az ágazat szá-
mára. Margarete Czerny kiemelte, hogy az 
elsô program az állam számára kétszere-
sen térült meg, ezért a következô 4 évre 
az osztrák kormány már betervezve az 
évenkénti 100 millió eurós támogatás 
összegét.

Illy Gábor a Baumit ügyvezetôje sze-
rint Magyarországon 2000-tôl akadozni 
látszik a fejlôdés az építôiparban, 2007-
tôl pedig már tartós visszaesés tapasztal-
ható. „Gyakorlatilag már 4 éve tart Ma-
gyarországon az építôipari válság. Amíg 
a környezô országokban – az építési össz-
volumenben – már egyértelmû fejlôdés 
tapasztalható (2010-rôl, 2011-re Ausztria 
0,7%-os-, míg Szlovákia 6,2%-os emel-
kedést produkált*) addig itthon olyan 
súlyos tünetek jelentkeznek, aminek a 
kezelésére azonnali párbeszédet kell kez-
deményezni az iparági résztvevôknek, 
illetve a kormányzatnak” – mondta el az 
ügyvezetô. 

A konferencián továbbá elôadást tar-
tott Noll Tamás Ybl-díjas építész, a Ma gyar 
Építész Kamara elnöke és az Épí tész stra-
tégiai Albizottság vezetôje, aki a Nem  zeti 
Építésgazdasági Stratégia megalkotásá-
ról és az építésgazdasági stratégia alap-
jait ismertette meg a jelen lé vôkkel.

Kitörési esélyek az építôiparban

Az Üzleti Konferencia Központ és a Baumit 
nemzetközi szakmai konferenciát rendezett

* Építési össz-volumenek a környezô országokban (2007–2011)



Az akác kültéri teraszburkolataink 
fontos tulajdonságai:

 KOPÁSÁLLÓ

 ESZTÉTIKUS

 KÖRNYEZETBARÁT 

AKÁCAKÁC TERASZ TERASZBURKOLATBURKOLAT

KIHÍVÁS

A kültéri faburkolatok alkalmazásának fô szem-
pontjai a tartósság, az esztétika és a karban-
tarthatóság. Nehéz olyan megoldást találni, 
amelyben valamennyi szempont érvényesül. 
Kültéri viszonyok között a faburkolat nyáron 
akár 60-70 °C-ra is felhevülhet, télen nem ritka 
a mínusz 10-15 °C. Ki van téve esônek, hónak. 
Számolni kell az erôs UV sugárzással, amely 
már néhány év alatt lebont minden felületkezelô 
anyagot.

RÖGZÍTÉS

A rögzítô-elemek nem jelennek meg a járófelü-
leten. Ennek nem csak esztétikai okai vannak. 
A csavarhelyeken behatoló víz nem tud távozni, 
és az állandó nedvesség korhadást okoz. 
A rögzítô-elemnek egyben távtartó szerepe is 
van, szereléskor biztosítja a 6 mm-es távolsá-
got az elemek között. A rögzítô-rendszer saválló 
acélból készül, hiszen csak ez képes ellenállni 
az akácfában lévô savaknak, fenoloknak.

További információk végett tekintse meg 
honlapjainkat: www.eurobinia.hu, 
www.akacfajatszoter.hu

vagy vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal:
E-mail: eurobinia@akacjatszoter.hu
Tel.: 22/455-702, 20/571-6914, 20/413-4299




