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URSA AIR

– a professzionális hangelnyelő szigetelés

Az URSA AIR
termékcsoportot
kifejezetten az „előreszigetelt” légtechnikai
rendszermegoldásokhoz, valamint speciális
hangelnyelő burkolati célokra fejlesztették ki
az URSA szakemberei, és Európa számos
országában már több évtized óta bizonyítják
alkalmasságukat.
Ahhoz, hogy egy épületet alacsony
energiabevitellel tudjunk üzemeltetni
télen és nyáron egyaránt, arra van szükség,
hogy jól szigetelt és légtömör legyen.
Amikor azonban egy épület légtömör és jól
szigetelt, abban egyrészt nem jön létre
természetes légcsere (az emberi szervezet
számára szükséges mennyiségű friss
levegő), másrészt a penészesedések
elkerülése
végett
az
épületszerkezet
számára is fontos a levegő megfelelő
mozgásának
biztosítása.
Mindehhez
elengedhetetlen mesterségesen kiépített
szellőztetőrendszer létesítése.
Az
URSA
több,
különböző
típusú
szigetelőanyag
gyártásával
foglalkozik.
Ásvány(üveg)gyapot termékeink optimális
hő és hangszigetelési képességgel bírnak
és számos alkalmazásban teljesítenek
kitűnően az épületszigetelések területén.
Az
URSA AIR
ásvány(üveg)gyapot
termékcsoportba tartozó, nemzetközi szinten
évtizedek óta elismert speciális termékeinket
szakembereink
kifejezetten
szigetelt
légtechnikai rendszermegoldásokhoz fej
lesztették ki. A termékcsoport végre
Magyarországon is elérhető!
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Mostantól Magyarországon is
elérhető az URSA AIR speciális
ásvány(üveg‑)gyapot, mely
nemzetközileg évtizedek óta
eismert minőséget jelent.
Miért az URSA AIR a legjobb
választás szigetelt légtechnikai
rendszerek építéséhez?

■ Az URSA AIR nagy testsűrűségű,

merev ásvány(üveg)gyapot panel, mindkét
oldalán speciális kasírréteg található. A
táblák műszaki tulajdonságai lehetővé
teszik a levegő nagy sebességű áramlását
minimalizált nyomásvesztés és magas fokú
hangelnyelés mellett.

■ Előnye a hagyományos fém lég

csatornákkal szemben, hogy egy ütemben
készül a légcsatorna gerinchálózata és
annak elengedhetetlen szigetelése.

■ Az URSA AIR Zero és URSA AIR Zero

A2 termékek egyedülálló hangelnyelő
képessége lehetővé teszi a zajterjedés
csökkentését a teljes légcsatorna felületén,
ebből kifolyólag akusztikai méretezés
függvényében a légkondicionáló berende
zések által keltett zajhatások minimalizálá
sát maga a szigetelt légcsatorna oldja meg,
így elhagyható a külön erre a célra gyártott
hangcsillapító dobozok beépítése.

■ Kiváló az URSA AIR termékek

tűzbiztonsága. panelek vagy a B s1 d0
nehezen éghető tűzveszélyességi
kategóriába, vagy pedig az A2 s1 d0
éghetetlen tűzveszélyességi osztályba
tartoznak. A termékek mindkét oldalának
tűzbiztonsági bevizsgálása Európai Uniós
szabványoknak megfelelően történt.

■ Az URSA AIR kasíranyagai úgy lettek
kialakítva, hogy optimalizálják a vágási
folyamatot, és hogy a lapok összeállításakor
a peremek is szigetelve legyenek.
■ Komoly tárolási és szállítási költség

takarítható meg a fém légcsatornákhoz
képest az URSA AIR termékek választásával,
mivel a panelek lapra szerelten szállíthatók,
hiszen a helyszínen szerelhetők  míg a fém
idomok tárolási és szállítási helyigénye
jelentős (nagy térfogatuk miatt esetükben a
levegőt is figyelembe kell venni).

■ A kész légcsatorna elemek bár

könnyűek, mégis önhordó tulajdonsággal
rendelkeznek.

■ Az URSA AIR termékcsoport

feldolgozásának megkönnyítésére speciális
kézi vágószerszámok állnak rendelkezésre;
az ún. EASY TOOL pengék biztosítják a
panelek sokkal precízebb és könnyebb
vágását.

■ Légtechnikai csatornák építésekor az

előszigetelt lapokból minimális hulladék
keletkezik.

■ A panelek univerzális formák

kialakítására alkalmasak. Építhető belőlük az
egyenes csatorna idomokon kívül bármilyen
szükséges ív, könyök, elágazás, csatlakozás,
szűkítés, bővítés, tisztítónyílások is.

■ Az URSA AIR panelek nemcsak új építés

Mitől igazán univerzálisak az URSA AIR
ásvány(üveg)gyapot termékek?
Az URSA AIR ásványgyapot táblák
nemcsak
légcsatornák
építésére
alkalmasak, hanem ipari, gépészeti
burkolatok készítéséhez is, valamint
különleges akusztikai célokra, úgymint
hangelnyelő
mennyezeti
és
falburkolatok építéséhez!
Előfordul,
hogy
a
„hangelnyelés”
fogalmát
néha
összekeverik
a
„hangszigetelés” fogalmával, ám ez
teljesen
téves
megközelítés.
A
hangelnyelés,
azaz
a
beeső
hangenergiából
visszaverődő
hang
energiájának
csillapítása
általában
rezonáns vagy porózus szerkezetekkel
érhető el. A rezonáns szerkezetek jó
hatásfokkal igazán csak rezonálás
közben működnek, míg a porózus
szerkezetek
esetében
sűrű
szálszerkezetű
anyaggal
(pl.
üveggyapottal) növelik a hanghullámok
áramlásának
súrlódását.
Ebből
következik, hogy a szálas hőszigetelő
anyagok hangelnyelő tulajdonságúak,
viszont
önmagukban
nem
„hangszigetelők”,
mivel
a
hangot
alapvetően áteresztik. Igaz, hogy a
szerkezetek hangszigetelő képessége
egyes
esetekben
növelhető
az
üregekben
elhelyezett
hangelnyelő
anyagokkal  ám a két dolog nem
ugyanaz.

esetén használhatók, hanem olyan típusú
felújításoknál is, ahol már korábban kiépített
fém légtechnikai rendszerhez kell csatlakozni.
Ilyen esetben egy speciális elem
közbeiktatásával tudjuk csatlakoztatni a két
eltérő anyagú légcsatorna elemet.

■ Az URSA AIR termékek kasíranyaga

minimum szintre csökkenti a szennyeződések
bejutását a légcsatornába, és lehetővé teszi a
légcsatorna tisztításának folyamatát is.
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■ A termék belső felületének

antimikrobiális kezelése
megakadályozza a baktérium kolóniák
növekedését a szerves részecskék
lerakódásának gátlásával. Az URSA
AIR ásvány(üveg)gyapot nem nyújt
táptalajt sem gombáknak, sem
baktériumoknak, így nem segíti elő
azok terjedését sem.

■ Az URSA AIR termékeket kiváló
hővezetési ellenállás jellemzi: minimum
hőveszteség, maximum energia
hatékonyság  mindez összhangban az
EN 14303 szabvánnyal.

Az URSA máris büszkélkedhet első szép
referenciájával, az új Bródy Hangstúdióval,
mely
Puha
Szabolcs
hangmérnök
indítványozására, Fürjes Andor akusztikus
tervező bevonásával, a Nortec Épületgépész
Kft. kivitelezésben valósult meg.
A megrendelő legnagyobb meglepetésére az
URSA
AIR
ásványgyapot
panelek
felhasználásával egy olyan kitűnő akusztikájú
terem került kialakításra, mely dinamikus és
egyenletes lehallgatást biztosít – ez pedig a
hangmérnöki
szakmához
szükséges
kulcsfontosságú
alapkövetelmény.
A
különböző területekről érkező, az akusztikai
szemléletet ebből kifolyólag egyszerre több
oldalról is körbejáró szakemberek, több
terület hosszú éves tapasztalatát összerakva
és egy innovatív terméket felhasználva,
együtt megépítettek egy nagyon magas
technikai tudással rendelkező hangstúdiót.
A különleges szobát használatba véve
kiderült, hogy a stúdió meglévő berendezései
számottevően magasabb szintű teljesítményt
nyújtanak ebben az új hangelnyelő
környezetben,
mint
korábban
más
stúdiókban!

További műszaki információ
a termékről és a projektről:
URSA Salgótarján Zrt.
www.ursa.hu
Varga Tamás
alkalmazástechnológus
tamas.varga@uralita.com
NORTEC Épületgépész Kft.
Kiss Csaba
kereskedelmi igazgató
(0620/ 3437189)
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A speciális hangelnyelő tulajdonságokkal
rendelkező URSA AIR panelek hazai
alkalmazása
minél
több
stúdió
és
koncertterem
létrehozásánál
illetve
felújításánál elengedhetetlen volna – ebben a
sikeres projekt lezárásával mind az
akusztikus tervező, mind a megrendelő
egyetértett.

Az URSA AIR
termékek nyerték az
ISO INNOVÁCIÓS DÍJAT
2014ben!
Számos pályázó termék közül választotta
ki a zsűri az URSA AIRt, mint a
leginnovatívabb
terméket
–
neki
adományozva az ISO DÍJat. A döntést
alátámasztó legfőbb szempontok közé
tartozik, hogy ez a páratlan termék
alkalmazási területén rendkívül innovatív
megoldást
nyújt,
rendkívül
költséghatékony, és kezelésebeépítése
során
is
nagyon
magas
szintű
követelményeknek felel meg.

Az ISO DÍJat, amely Európa egyik leg
rangosabb innovációs díja, annak köszön
hetően ítélték az URSA AIR termékeknek,
hogy
különféle
rendszerinnovációk
kombinálásával
–
hőszigetelési,
légcsatorna
követelményeknek
való
megfelelés, zajcsökkentési és tűzvédelmi
téren –
bizonyítottak az ISO által a
Szigetelőanyagok
és
Technológiák
kategóriában
szervezett
Nemzetközi
Kereskedelmi Vásáron.

A műszaki szakértőkből, termék specialistákból és marketing szakemberekből álló URSA AIR
csapat 2014. május 7én, a németországi Cologneban megrendezett ISO Kereskedelmi Vásár
megnyitóját megelőzően tartott hivatalos fogadás keretében vehette át az ISO DÍJat.

201 4. május 7-én az ISO zsűrije az
URSA AIR termékeknek
szavazta a
leginnovatívabb és
legegyedülállóbb termék

díját – az ISO Nemzetközi Ipari Szigetelőanyagok
és Technológiák Kereskedelmi Vásárán.
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Az URSA AIR
sikertörténete
Jellemző,
hogy
számos
építőipari
létesítményt inkább felújítanak, ahelyett, hogy
lerombolnák, és újat építenének helyette. A
különféle épületszerkezeti szabályozásoknak
köszönhetően számos épület modernizációs
projekt valósul meg  ennek okán rendkívül
fontossá
vált
a
megfelelő
légzárás
biztosítása, azaz előtérbe került a beépített
szellőztetőrendszerek szerepe.
Az URSA AIR termékkel lehetővé válik a
légcsatornák rugalmas, könnyű installálása,
mivel ezek a panelek lényegesen kevesebb
erőfeszítéssel formálhatók az adott hely
igényeihez,
kondícióihoz

elsődleges
választássá téve ezt a szigetelőanyag
terméket meglévő épületek légcsatorna
rendszereinek építéséhez.
Az URSA AIR most hódítja meg a magyar
piacot is. Előre szigetelt légcsatornaként új
utat
nyitott
a
légcsatorna
építések
történetében. Mind a tervezők, építészek,
gépészek, kivitelezők és beruházók számára
egyértelmű, hogy rengeteg előnyt mutat fel
hangelnyelési, rugalmassági, kezelhetőségi,
energia és költséghatékonyság oldalról is. Az
URSA AIR a legjobb választás, amely
nemcsak
az
épületben
tartózkodók
komfortját, hanem egészségük védelmét is
biztosítja.
Az URSA a 2014es Construma 33.
Nemzetközi Építőipari Szakkiállításon is
bemutatta ezt a rendkívül innovatív terméket,
mely mostanra már számos nemzetközi és
több
magyar
(Bródy
Hangstúdió)
referenciával is büszkélkedhet.
Az URSA Insulation, a spanyol építőanyag
gyártó URALITA cégcsoport leányvállalata, a
magas minőségű ásványgyapot és extrudált
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polisztirol (XPS) hő és hangszigetelő
termékek piacán nemzetközileg elismert
gyártó és forgalmazó.
Magyar
URSA
leányvállalata
széles
szigetelőanyag
termékpalettáján
megjelennek a sárga ásványgyapotok 
URSA GLASSWOOL  mellett a prémium
PureOne by URSA formaldehidmentes fehér
ásványgyapotok, az URSA XPS termékek, az
URSA SECO fóliák és ragasztóanyagok, és
nem utolsósorban az URSA AIR légcsatornák
építéséhez
speciálisan
kifejlesztett
ásványgyapot táblák, a beépítésükhöz
szükséges válogatott eszköztárral.

Az URSA AIR most hódítja
meg a magyar piacot is.
Előre szigetelt
légcsatornaként új utat
nyitott a légcsatorna
építések történetében.

Hamarosan újra termel
az URSA bondenói
XPS gyára
Az olaszországi Bondeno Városi Tanácsának
és önkormányzatának képviselői az URSA és
URALITA képviselőivel együtt májusban
vettek részt azon a ceremónián, mely során
ünnepélyesen elhelyezték a 2012. májusi
földrengés
miatt
a
bondenói
XPS
gyárépületben
bekövetkezett
katasztrófa
okozta pusztítás helyreállítási munkálatai
megkezdésének jelképes első kövét.

Két év telt el a szörnyű földrengés óta, amely
majdnem az egész, extrudált polisztirol (XPS)
gyártására specializálódott URSA üzemet
tönkretette. A gyárat ért szerencsétlenség
sajnos áldozatot is követelt: Tarik Naouch
kollégánk tragikus halálát lelte a ráomló födém
alatt. A tragédián fokozatosan felülkerekedve,
a vállalat azóta folyamatosan azon dolgozott,
hogy a lehető leghamarabb újra indíthassa a
termelést. A szimbolikus „első kő” májusi
letételével
végre
megkezdődtek
a
rekonstrukciós munkák. Hamarosan újra indul
a gyártás, és a dolgozók visszatérhetnek
munkájukhoz.
Alan Fabbri, Bondeno polgármestere, a város
termelő tevékenységéért felelős városi
tanácsos Simone Saletti, valamint az Uralita
Csoport elnöke, Javier Serratosa és Simone
Marescotti gyárigazgató vezette fel a

Két évvel a földrengés
után lerakták az
alapkövet.

ceremóniát. A vállalat képviselői köszönetüket
fejezték ki Bondeno Város Tanácsának, amely
a kezdetektől fogva lehetővé tette, hogy az
URSA használhassa
ideiglenes
irodák
kialakítása céljára a Városi Tanács saját
helyiségeit, annak érdekében, hogy az
ügyfelekkel
és
beszállítókkal
való
adminisztratív kapcsolattartás folyamatossága
biztosítva legyen.
Az Uralita Csoport elnöke Javier
Serratosa nyilatkozatában elmondta,
hogy ez a gyár rendkívül fontos
szerepet tölt be az URSA életében,
köszönhetően
többek
között
a
magasan
képzett
munkavállalók
elkötelezettségének.
Ez
is
mozgatórugója volt, hogy a csoport
megsokszorozza
erőfeszítéseit
a
termelés mielőbbi újraindításának
érdekében. Simone Marescotti, a gyár
igazgatásáért felelős főmérnök is
megerősítette szavait:
“Miután sikerült megszerezni a gyár
rekonstruálásához szükséges engedélyeket
és előteremteni a szükséges anyagi
forrásokat, az építési munkák a lehető
leggyorsabb
tempóban
kerülnek
végrehajtásra, szem előtt tartva, hogy milyen
kiemelt fontossággal bír számunkra az olasz
és egyúttal a nemzetközi piac is.”
Bondeno polgármestere Alan Fabbri kifejezte
afelett érzett örömét, hogy az újra megnyíló
gyár hamarosan ismét rengeteg embernek ad
ismét munkahelyet: legalább 50 család
megélhetését biztosíthatja megint.
A tervek között szerepel az is, hogy az
újjáépített bondenói gyár nemcsak termelési
szerepet fog betölteni, hanem oktató
központként is működni fog.
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Szálas magastető
szigetelő anyagok
akusztikai teljesítménye

Amikor
tetőszigetelésről
beszélünk, nem mindig jut
eszünkbe, hogy a kész
szerkezetnek
nemcsak
hőtechnikailag,
hanem
akusztikai szempontból is
meghatározott követelmé
nyeknek kell eleget tenni.

Egy adott épületen belül tartózkodó személy az őt
körülvevő környezet akusztikai minőségéről hallás
útján jut információkhoz és ez által alkot
véleményt az adott belső tér akusztikai
minőségéről (pl. zavaró hatású a kintről az
épületszerkezeten át bejutó közlekedés zaja, stb).
Egy magastetőstetőtérbeépítés
valóságos hangterjedési irányai:

Hangterjedés irányai:
a. Tetőszerkezeten keresztül
b. Térdfalon keresztül
c. Ferde tető és térdfal kapcsolatánál (talpszelemennél)
d. Tetőszerkezeten és fogópárokon keresztül
e. Átszellőztetett fedési légrésben, melynek egy része is
bejut a védendő lakóegységbe

Szerkezetek:
1. Tetőfedés
2. Átszellőztetett fedési légrés
3. Tetőszerkezet hőszigetelése
4. Belső oldali burkolat
5. Tetőtéri térdfal

Egy konkrét akusztikai mérés során a következő, gyakori szerkezetet állítottunk össze:
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1. Tetőfedés: kiselemes tetőhéjalás
40 és 62 kg/m2 felület tömeggel
2. Cseréptartó léc
3. Átszellőztetett fedési légrés: 5 cmes
magasságban, fa lécvázas kialakításban
4. URSA SECO PRO 0,04 páraáteresztő tetőfólia:
fedési alátétfólia
5. URSA üveggyapot hőszigetelés (URSA DF 37):
szarufák között elhelyezve 15 cm
6. URSA üveggyapot hőszigetelés (URSA DF 39): a
szarufák alatt elhelyezve 10 cm, fém bordaváz
között és a szarufákhoz akusztikai
lengőkengyeles rögzítéssel kapcsolva
7. URSA SECO PRO 100 párazáró fólia és
belsőtéri gipszkarton burkolat, melyet vastagság,
réteg és éghetőség szempontból variáltunk

A labor makett esetében az átszellőztetett légrés légbevezetése és légkivezetése a
zajgeneráló oldal felől nyitva volt, mint egy valóságos beépítésnél.

Rw – laboratóriumi léghanggátlási szám
Ctr – színkép illesztési tényező, az Rw kiegészítésére

(korrekciós adat, amely a könnyűszerkezetes szerkezetekre nézve a közlekedési zajokhoz korrigálja a
léghanggátlási számot, mivel az a környezetünkben lévő zajok spektrális eloszlását nem veszi figyelembe)

Rw+Ctr = Zajcsökkentő hatás

Fenti tapasztalatok alapján a tetőhéjalás tömegének
növelése csak nagyon minimális mértékben növeli
meg a komplett tetőszerkezet léghanggátlását. Az
átszellőztetett légrésbe a kialakított nyílásokon
keresztül nem csak a levegő, hanem a hang is bejut
és így „támad” a belső tér irányába.
Léghanggátlás szempontjából a belső burkolat
tömege tölt be meghatározó szerepet, valamint a tény,
hogy az alkalmazott URSA üveggyapot termékek
magas hangelnyelő képességgel (áramlási ellenállás)
és alacsony kopogó hang vezetési tulajdonsággal
(dinamikai rugalmassági modulus) rendelkeznek.
Működésének elve, hogy a szerkezetbe bejutó
hanghullámok légáramok formájában jelennek meg,
melyek az üveggyapot szálak között súrlódásos
veszteséget hoznak létre  ezáltal a hanghullámok
hővé alakulnak és elnyelődnek. Ennek a két akusztikai
paraméternek köszönhetően a megépített komplett
szerkezet rezonancia frekvencia tartománya nagyon
alacsony szintre került, mely magában hordozza a
léghang gátlás növekedését.
Annak érdekében, hogy a lakó a beépített tetőtérben
az utcazajok beszűrődésétől is védve legyen, kiemelt
fontosságú már a tervezésnél, hogy az elhelyezendő
szigetelőanyagot ne csak a hővezetési tényező
alapján válasszuk ki, hanem súlyozottan vegyük
figyelembe a termék hangelnyelési tényezőjét (αW) is.

↓ Hangelnyelési görbék ↑

A beépített tetőterek akusztikai követel
ményeivel kapcsolatban a következő
előírásokat, jogszabályokat kell ismerni
és betartani mind a tervezési, mind a
kivitelezési munkálatok során:

● 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes
rendelet a környezeti zaj és rezgés
terhelési határértékek megállapításáról

● MSZ 156012:2007 Homlokzati szerke
zetek hangszigetelési követelményei. (a
ferde síkú tető akusztikai méretezés
tekintetében a homlokzatok közé tartozik)
● helyi önkormányzati esetleges zaj és
rezgésvédelmi rendeletei

11

Szigetelés egy
magasabb fokon
Ezzel összhangban a gyártókra igen
komoly felelősség hárul: olyan, nemcsak
vállalható,
hanem
fenntartható
termékeket kell gyártani, ajánlani és
forgalmazni,
amelyek
beépítésével
nagyban hozzá lehet járulni ezekhez a
célkitűzésekhez.

Ha eleget szeretnénk tenni az
EU szabályozásoknak, 2020-ra –
nincs más választásunk – meg
kell valahogyan valósítanunk
azt a nagy, közös álmot,
melyben arra törekszünk, hogy
minél alacsonyabb
(lehetőség szerint közel nulla)
energiafogyasztású épületeket
hozzunk létre és működtessünk.

Hőtechnikailag a legfontosabb, hogy minél kisebb hőveszteségű
külső épülethatároló szerkezeteket hozzunk létre. Ehhez szükség
van
megfelelő
szigetelési
anyagvastagságra,
és
az
anyagvastagsággal szorosan összefüggő műszaki paraméter, a
hővezetési tényező megfelelőségére. Annak érdekében, hogy
kedvezőbb U értéket érjünk el, vagy a beépített szigetelőanyag
vastagságát kell növelnünk vagy a hővezetési tényező értékét kell
csökkentenünk. Gyártóként – ha az épület szerkezete lehetővé teszi 
ezek kombinációját javasoljuk.
Vannak azonban olyan esetek, amikor a hőszigetelés vastagságát nem tudjuk
korlátlanul növelni (csökkentené a belső tér méretét), ilyenkor csak az alacsonyabb
hővezetési tényezővel rendelkező szigetelőanyaggal tudunk kalkulálni.
Az URSA folyamatos technológiai fejlesztéseinek köszönhetően lehetővé vált, hogy új és
jobb hőszigetelő képességgel rendelkező ásványgyapot szigetelőanyagokat ajánlhassunk
partnereinknek. Tetőszigetelésre alkalmas termékeink közül az URSA DF40/Ab
(alukasírozott tekercses) ásványgyapot termék és az egyébként is prémium minőségű
URSA SF35 ásványgyapot termék
hővezetési tényezőjét javítottuk.
A szakemberek a tervezésnél azzal is
számolnak,
hogy
vastagabb
szigetelőanyag réteg elhelyezésekor
már
különböző
kiegészítő
vázszerkezetekre, rögzítéstechnikára is
szükség van, amelynek nemcsak
anyagoldalról, hanem munkadíj oldalról
is van többletköltsége.
Fontos, hogy egy gyártó figyeljen a
részletekre. Az URSA szakemberei
pontosan ezt teszik.
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Egy konkrét példát nézve:

Beépített tetőterek esetében a
követelményként meghatározott
→ U=0,25 W/m2K értéket
● 0,044 lambdájú szigetelőanyaggal
Σ kb. 32 cmben tudnánk teljesíteni.
Ezzel szemben
● 0,032 lambdájú termékből
Σ 20 cm beépítésével már biztosítjuk a
határértéknek való megfelelést!
(Vastagsági számításunknál figyelembe
vettük a szarufa és a belső lécváz többlet
hőveszteségét is.)

Járható
padlásfödémek
szigetelése

A zárófödém az épületnek az a
része, melyet a legkönnyebben
és leghatékonyabban tudunk
szigetelni. Ebben segít részletes
útmutatójával az Ursa.

Amikor az épület legfelső födém
szerkezete
fölé
ferdesíkú
térelhatároló szerkezetet (magas
tetőt) építünk, azonban az így
kapott belső teret nem szeretnénk
kihasználni
lakhatási
céllal
(huzamos emberi tartózkodásra),
ebben az esetben a födém
hőtechnikai szempontból csak
zárófödémként fog funkcionálni.
Mivel ez a szerkezet külső
térelhatároló
szerkezetnek
minősül, hiszen fűtött belső teret
választ el fűtetlen külsőtől, ezért
az épület alapterületi kiterjedésétől
és szintjeinek számától függően a
zárófödém hővesztesége elérheti
akár a 2530 %ot is. Nagyon
fontos, hogy az ilyen típusú
födémek
megfelelő
hőszigeteléséről
is
gondoskodjunk!
A zárófödém az a szerkezet,
amelyet a leghatékonyabban és a
legkisebb
költségráfordítással
tudunk szigetelni.
Ennek a hőszigetelési feladatnak
az
ellátására
kiválóan
alkalmasak
az
URSA
ásvány(üveg)gyapot termékek,
melyek
kiváló
hőszigetelési
paraméterekkel
és
a
legmagasabb nem éghetőségi
tulajdonságokkal rendelkeznek.

Teherhordó födémszerkezet anyaga szerint
a padlásfödém lehet:
▒ Monolit vasbeton födém
(helyszínen zsaluzatra öntött)
▒ Előre gyártott vasbeton gerendás födém
(vázkerámia, beton béléselem stb. kitöltéssel)
▒ Előre gyártott félmonolitikus vasbeton
gerendás födém (vázkerámia kitöltéssel)
▒ Fagerenda kialakítású födém
(csapos, borított stb.)
Padlásfödémünk
szerkezeti
kialakításával
kapcsolatban
előre
kell
dönteni,
hogy
szeretnénke kihasználni a vízszintes födém
adta lehetőségeket, azaz szeretnénke később
raktározás céljára kihasználni a padlásteret,
vagy sem.
Raktározási célra használni kívánt padlástér
esetében a zárófödémet el kell látni egy szilárd,
járható és terhelhető felületi burkolattal.
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A járható felületi burkolattal kialakított
padlásfödém hőszigetelésének módja
A zárófödém felső síkjára egy teherhordó
vázszerkezetet (pallóvázat) kell rögzíteni,
mely fogadja a járófelületet, például ritkított
deszkaburkolatot.
Maga
a
pallóváz
kialakítható úgy is, hogy teljes egészében
áthatol
az
elhelyezendő
hőszigetelés
összvastagságán,
de
több
egymásra
merőleges kialakításban is elhelyezhető.
Azzal, ha a lécvázakat egymáson 90 fokban
eltolva építjük össze, a vázszerkezet miatt
létrejövő vonalmenti hőhidakat is tudjuk
csökkenteni, azok megszakításával.
A
födémre
helyezett
vázszerkezetet
pontonként Lalakú fém rögzítő elemek
(fülek) segítségével, vagy a vázszerkezeten
átmenő rögzítő csavarok segítségével kell a
födémhez rögzíteni.
A födém felső síkjára az elhelyezendő
hőszigetelés
alá
(természetesen
a

vázszerkezet alá is) páratechnikai méretezés
függvényében
páratechnikai
fóliát
kell
elhelyezni.
Kitűnő választás
→ a párazáró URSA SECO PRO 100 vagy
→ párafékező URSA SECO PRO 2.,
melyeket az átlapolásoknál felületfolytonosan
és légtömören kell egymáshoz ragasztani
annak
megakadályozására,
hogy
szabályozatlanul pára és hő jusson be a
szigetelésbe konvekció útján. Az átlapolások
leragasztásához a legjobb megoldás
→ az URSA SECO PRO KP
öntapadó ragasztó szalag.

Kivétel:
monolit vasbeton födémek esetében
Mivel a monolit vasbeton födémek általában
önmagukban
nagy
légtömörséggel
rendelkeznek és egy kb. 16 cm vastag
vasbeton födém páradiffúziós ellenállása is
elég nagy, így ilyen esetben nem szükséges
a hőszigetelés alá páratechnikai fólia
elhelyezése. Minden más födémszerkezet
esetében
azonban
elengedhetetlen
a
páratechnikai méretezés!
A raszterszerűen kialakított vázszerkezet
közé kell elhelyezni a tekercsből méretre
vágott
URSA
hőszigetelő
ásvány(üveg)gyapot terméket.
Hőtechnikailag
lényegtelen,
hogy
a
szükséges szigetelési összvastagságot hány
réteg
szigetelésből
állítjuk
össze,
a
szigetelőanyag pontos méretre vágása
azonban nagyon fontos, hogy az minden
körülmények között befeszüljön az adott
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vázszerkezet közé. Mindig a tekercsek
kigurítására merőlegesen kell levágni a
szükséges méretű szigetelőanyagokat  így
gyakorlatilag
hulladékmentesen,
azaz
gazdaságosan tudunk az anyaggal dolgozni.
Ráhagyásként 1,52,5 cm már elégséges,
ezzel
a
vázszerkezet
száradása
következtében
fellépő
esetleges
vetemedéseket is le tudja a szigetelés
követni.
A szálas szigetelőanyag elhelyezése után
következik az áramló hideg levegő és por
elleni védelem kialakítása: a szigetelés felső

felületére páraáteresztő geotextília terítése.
Ezt a réteget nem kell ragasztani, szegezni,
az átlapolásokat egymáshoz ragasztani, csak
min. 10 cmes átlapolások kialakításával
lefektetni.
A járófelület kialakításához célszerű ritkított
deszkaburkolatot alkalmazni, melyet a
kialakított pallóvázhoz szegezéssel vagy
csavarozással kell rögzíteni.

A páraáteresztő járófelület a belső térből az
esetlegesen átdiffundálódott párát  amely
egyébként
a
szálas
szerkezetű
szigetelőanyagon átszalad – ki tudja engedni.
Így a pára nem gyülemlik fel a járófelület alsó
síkján, és nem áztatja vissza a szigetelést és
a komplett szerkezetet.

A
járófelület
anyaga
mindenképpen
páraáteresztő kell, hogy legyen; lehetőség
szerint kerülni kell a párazáró képességű
járófelületek kialakítását (pl. műgyanta kötésű
táblásított fa építőlapok)!

A szellőztetés szerepe
A padlástér folyamatos átszellőztetéséről
télen és nyáron egyaránt gondoskodni kell,
az egész padlástér és födémszerkezet
zavartalan épületfizikai működésének
szempontjából!
Amennyiben a tetőfedés (cserépfedés) alatt
nem készül vagy készült fedési alátétfólia, és
számítani lehet arra, hogy csapadék, porhó
stb. bejuthat, és ezáltal rákerülhet a
járófelületre majd a hőszigetelésünk felső
felületére, úgy már nem elegendő a
geotextília terítés a járófelület alatt.
Ilyen esetben mindig egy vízhatlan, de
páraáteresztő fóliát kell elhelyezni a
hőszigetelés és a járófelület közé. melynek
átlapolásait is vízzáróan kell egymáshoz
ragasztani. Erre a célra kiválóan alkalmas az
URSA SECO PRO 0,04 nevű termék.

Komplett rétegrendi áttekintés
(felülről lefelé haladva):
► Padlástér légtere

► Szilárd és terhelhető páraáteresztő
járófelület (pl.: ritkított deszkaburkolat)
► Por elleni védelem (pl.: geotextília)
► URSA ásvány(üveg)gyapot és
vázszerkezet

► Páratechnikai fólia
(csak ha a páratechnikai méretezés
függvényében szükséges)
► Teherhordó födémszerkezet
(pl.: monolit vasbeton)
► Belső vakolat
► Belső légtér

A zárófödémen elhelyezett szálas URSA
szigetelőanyag ajánlott minimális vastagsága
a hővezetési tényező függvényében:
∑ 1530 cm
→ URSA DF 32 – URSA DF 39
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2015 az ideális
szigetelési vastagságok éve

Beépített tetőtereknél a szigetelési vastagságok
szabályozási rendszere európai színvonalra
emelkedik Magyarországon is.

Rögtön a dolgok közepébe vágva, egy dolgot biztosan kijelenthetünk:
hogy a szigetelési vastagságot elsősorban a beépítendő szálas
hőszigetelő anyag hővezetési tényezője és a konkrét szerkezeti
rétegrend határozza meg.
Tudjuk, hogy egy adott U érték eléréséhez egy magasabb hővezetési
tényezőjű anyagból vastagabbat kell beépíteni, mint egy alacsonyabb
lambdájúból. A szerkezeti rétegrendet tekintve, hőtechnikailag
egyáltalán nem mindegy, hogy a szarufák között és alatt vagy pedig a
szarufák között és felett szigetelünk.

Szarufák közötti+alatti szigetelés
Fontos
tényező
nemcsak
a
szarufák
szélessége, magassága és tengelytávolsága,
hanem
a
szarufák
alatti
vázszerkezet
szélessége, magassága és tengelytávolsága is.
Téli állapotokat tekintve a szarufa teljes
szélességben ki van téve a hideg és a fagy
környezeti hatásainak, ennek következtében a
szarufák
gyakorlatilag
„vonalmenti
hűtő
bordaként” funkcionálnak,
ez
pedig
az
egész
komplett szerkezetet hűti
(vonalmenti hőhídak).

A fenti számítások alapját képező méretek: 80 cm szarufa közök, 15 cm szarufa magasság
7,5 cm szarufa szélesség, 40 cm belső segédváz köz és 6 cm belső segédváz szélesség.
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A táblázatból egyértelműen látható, hogy
amíg például szarufa alatti+közötti szigetelés
esetében egy 0,044 –es lambdájú szigetelő
anyagból több mint 30 cm szigetelési
vastagság beépítése szükséges, addig
ugyanazon
hőszigetelési
teljesítmény
eléréséhez egy jóval innovatívabb 0,032
lambdájú termékből annak kb. 2/3a bőven
elég!

Kiemelten fontos megjegyezni, hogy a
nagyobb
vastagsághoz
tartozó
tartó
szerkezeti és rögzítő elemek járulékos
többletköltsége
sokszor
jelentősen,
a
tervezettnél is nagyobb mértékű lehet, így az
olcsónak tűnő szigeteléssel végül drága
szerkezet készül.

Szarufák közötti+feletti szigetelés
Figyelembe kell venni a szarufák szélességét, magasságát és tengelytávolságát, továbbá a
szarufa feletti szigetelés kialakításának módját és szerkezetét. Ez a mód hőtechnikailag azért
nyújt magasabb teljesítményt a szarufák közötti+alatti
szigeteléssel szemben, mert ez esetben a szarufa teljes
felső felülete szigeteléssel van védve a téli hideg ellen, így
ugyanolyan szigetelési összvastagságnál, ugyanolyan
szarufa
tengelytávolságnál,
ugyanolyan
lambdájú
szigetelőanyag elhelyezése esetén sokkal alacsonyabb U
érték érhető el.

A fenti számítások alapját képező méretek: 80 cm szarufa közök, 15 cm szarufa magasság
(10 cm szarufa szélesség) + 5 cm leszorító staflifa + 5 cm URSA XPS.

A táblázatokban szereplő 0,044es lambdájú
anyag csak statisztikai példa, de ennek
beépítését természetesen továbbra sem
javasoljuk magastetőbe.
A még idén érvényes építőipari rendeletek
alapján egy kész beépített magastetős
szerkezet Uértéke minimálisan 0,25 W/m2K
kell legyen; 2015től a minimum
hőátbocsátási érték ferdesíkú térelhatároló
szerkezetek estén (beépített tetőtér)
jelentősen lecsökken: 0,17 W/m2Kre. A
szigorúbb európai követelményrendszernek

való megfeleléssel a hazai szakemberek
ismét tesznek egy komoly lépést a
fenntartható építészet elősegítésének
irányába!
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Székelymagyar álomprojekt
URSA kupolaszigeteléssel

Egy új,
különleges
egészségház épül
a piliscsabai
Álomvölgyben.

Egy álom készül meg
valósulni a piliscsabai
Álomvölgyben

egy
“Egészségház”,
amely
elkészülte
után
egy
egészen különleges tevé
kenységnek
ad
majd
otthont.

A rászoruló betegek segítésével, az orvosok és
terapeuták munkájának támogatásával és az
egészséges életmód több szinten való képviselésével
elért eredményeket már tudományos kísérletek is
bizonyítják. 2012ben a Magyar Onkológi folyóirat
decemberi számában megjelent kutatási eredmény
azt mutatja, hogy többek között Kovács Zsuzssa,
Sebestyén Árpád és Balogh Béla vezette
kutatócsoportnak sikerült egy 34 főből álló
melldaganattal diagnosztizált kísérleti csoportnál 5
évvel a diagnózis felállítása után 100%os életben
maradást biztosítani, pusztán az alap orvosi kezelés
lelki irányú kiegészítésével.
Balogh Béla, a projekt megálmodója 2012 óta
folyamatosan gyűjti a támogatókat. A 2013. december
4i hivatalos alapkőletételt követően felgyorsult az
építkezés: 2014 őszére már szerkezetkésznek
mondható az épület. Az egyedi formájú létesítmény
Piliscsabán, az Álomvölgyen épül, egy dombtetőn,
körpanorámával. Speciális formáinak energetikai
szempontból van jelentősége, az épületet Légrádi
Csaba építész tervező az „élet virágának”
alapmintájába rajzolta bele.
Az URSA Salgótarján Zrt. az épület kupolájának hő
és hangszigeteléséhez járult hozzá prémium
minőségű termékeivel és komplex „URSA tető”
szigetelési megoldásával, mely mint kiderült, kiválóan
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Az
elsődleges
cél
rosszindulatú daganattal
küzdő páciensek részére
ingyenes lelki segítség
nyújtás és tanácsadás
egy tudományosan és
ezoterikusan
is
meg
alapozott környezetben.

További információ a projektről: Balogh Béla 06/306129727
alkalmazható
nem
hagyományos
tetőszerkezet esetében is. Az épület egyik
érdekessége, hogy kupola tartószerkezete
íves,
speciális
ragasztott
fa
tartók
segítségével került kialakításra, melyek
gerincmagassága 40 cm. A hő és
hangszigetelést a tartók közeiben elhelyezett
3x10 cm URSA DF 32 és 1x10 cm URSA
AKP
4
ásvány/üveggyapot
termékek
biztosítják.
A fa tartók külső felületére URSA SECO PRO
0,04
páraáteresztő
tetőfólia
került
elhelyezésre. Az átszellőztetett fedési légrést
biztosító szerkezet két réteg anyagból lett
összeállítva:
a
vonalmenti
hőhidak
csökkentése érdekében 5 cm vastag URSA
XPS bakból és a rá kerülő 5 cm vastag
faanyagból. Erre a szerkezetre kerül egy ívre
hajlított deszkaborítás, amely szerepe a
fémlemez fedés aljzatának biztosítása.
A fa tartók belső felületére URSA SECO PRO

100 párazáró és légzáró fólia kerül
elhelyezésre, majd ezt követi egy installációs
légrés,
melyben
minden
egyes
épületgépészeti és elektromos vezeték
elvezetésre kerül. A belső burkolatot a kupola
ívét követő gipszkarton lapok adják. A kész
kupolaszerkezet
(hőhidak
nélküli)
hőátbocsátási tényezője 0,078 W/m2K,
amely rendkívül alacsony mivoltából eredően
egy igencsak jövőbe mutató hőszigetelési
érték.
Állnak a tartóoszlopok, és lassan a tetőre is
burkolat kerül… Azonban még mindig sok
munkára van szükség ahhoz, hogy az
Egészségház mielőbb átadásra kerülhessen.
A projektgazda és a projekt jelenlegi lelkes
támogatói is bíznak a folyamatos támogatói
felajánlásokban, mert mind úgy érzik, egy
építésznek sem lehet fontosabb célkitűzése
az egészség védelménél!
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Prémium zöld
A zöld koncepció

A gyakran használt „zöld” kifejezés az élet
minden területén előbukkanhat. Egy épület
például akkor „zöld”, ha úgy ítélhető meg,
hogy
hatékonyan
használja
fel
a
működéséhez
szükséges
energiát,
életciklusa során pedig hozzájárul a
környezetszennyezés és a hulladékok
képződésének csökkentéséhez: átalakítás,
bontás esetén vagy az élettartam végén az
építőanyagok újra felhasználhatósága
előfeltétel. A zöld prémium is egyben, mert
kellemes közérzetet, komfortot biztosít a
lakóknak mind kényelmi, mind egészségi
szempontból.

A zöld sokat jelent.

Az Ursánál:
prémium profizmust.

Érdekes, hogy a zöld irányelvek még
napjainkban is folyamatos változáson
fejlődésen
mennek
keresztül,
és
régiónként  még egy adott ország
területén belül is  eltérőek lehetnek, de az
alapgondolat ugyanaz. Amikor minden
fenti zöld koncepciós kritérium teljesül, sőt
egymással összhangban és együttesen
alkotnak egy magasabb minőséget, mely
az adott létesítmény teljes életciklusában
fennáll, az így megálmodott épületet
hívhatjuk ún. „hosszú távon fenntartható
épületnek” is, amely kifejezés a jelenleg
ismert „zöldség” netovábbja.

A zöld építés
A
komplexen
prémium
minőség
létrehozásának
érdekében
ellátandó
feladatsorok tervezése és megvalósítása
az épület gondolatának megszületésétől a
tervezésen,
anyagválasztáson
át
a
kivitelezésig, majd pedig az üzemeltetési
ciklusban folyamatosan feltételez egy
igencsak átgondolt és összehangolt
koncepciót.
A
megrendelőnek
már
a
projekt
indulásakor az „álmodozási szakaszban”
végleges döntést kell hoznia arról, hogy ő
egy zöld, mi több hosszú távon
fenntartható épületben szeretne élni, mert
ez a vezérfonal már a telek vásárlásnál is
fő szempont kell legyen! Az ilyen
koncepciókhoz először is megfelelő
tájolású, „benapozottságú” telket kell
választani, amely hozzáértő tervező
segítsége nélkül kétesélyes vállalkozás. A
tervező a kívánalmaknak megfelelően
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gondosan kiválasztott telken a hosszú távú
fenntarthatóság jegyében helyezi el és
forgatja megfelelő irányba az épületet,
majd dönt a konkrét épületszerkezetekről
is.
Ezt követően a megrendelővel karöltve
álmodja meg a jövendő épület belső
helyiségeit,
azok
egymással
való
kapcsolatát, amelynél bármilyen meglepő,
de már vázlattervi szinten felmerül a

szükséges
hőszigetelési
vastagságok
témája. A magasabb épületminőségi
igényekkel
a
beépítendő
hőszigeteléseknek nemcsak a minősége
hanem a vastagsága is növekszik, így
minden
egyes
olyan
térelhatároló
szerkezetnél, mely fűtött teret választ el
fűtetlen
tértől,
biztosítani
kell
a
hőszigetelés helyigényét.

Energetikailag
egy
hosszú
távon
fenntartható épületnél alapkövetelmény,
hogy az épület hőveszteségét a lehető
legminimálisabbra csökkentsük. Ezt a
hőtechnikailag külső épületszerkezeteknél
a megfelelő vastagságú és minőségű
hőszigetelő anyagok beépítésével tudjuk
biztosítani, amelyhez persze megfelelő
szerkezettervezésre is szükség van.

A zöld URSA
Beépített tetőterek esetében, amikor
energetikailag ez a szerkezet az utolsó
külső
térelhatároló
szerkezet,
a
hőszigetelési feladat megoldásához a
hőtechnikain kívül akusztikai szem
pontokat is figyelembe kell venni, azaz
nem elég csak az anyag deklarált
lambdáját nézni, figyelembe kell venni a
megfelelő
belső
akusztikai
komfort
megteremtésének érdekében a termék
súlyozott hangelnyelési tényezőjét is.

prémium minőségű táblák, ahol igény a
kiváló hőszigetelésen túl a nagyfokú
terhelhetőség, nagyon csekély vízfelvétel
és nagyfokú fagyállósági ellenállás.
Szarufákra plusz bakként rögzítve, és az
így kialakított megemelt szarufaközökbe
elhelyezett magas minőségű szálas
szigetelőanyagokkal és a megfelelő
fóliákkal
kombinálva
még
mindig
verhetetlen az ilyen szerkezet vonalmenti
hőhíd szigetelő hatása.

Ilyen célokra fejlesztette ki az URSA DF32
prémium szálas ásványgyapot termékét,
mely nem véletlenül zöld csomagolású:
rendkívül alacsony 0,032 W/mK deklarált
hővezetési tényezővel rendelkezik, ezen
túlmenően
súlyozott
hangelnyelési
tényezője 0,951 (5 /10 cm termék). Egy
szarufa közötti és alatti szigetelés esetén
ilyen lambdájú termékből elhelyezett 20
cm szigetelés transzmissziós hőveszteség
szempontjából egyenértékű kb. 32 cm
0,044es lambdájú termékkel. Jól látható,
hogy a vastagságbeli eltérés több mint
50%, arról nem is beszélve, hogy nagyobb
szerkezeti vastagságok kialakításához
elég
sok
kiegészítő,
befüggesztő
szerkezeti anyagra van szükség, mely
megjelenik nemcsak anyag hanem
munkadíj oldalon is!

Tovább zöldíthetünk épületeket válaszfalak
prémium szigetelésével is: a számos díjat
nyert környezetbarát és egészségbarát
Pure One by URSA termékcsalád
válaszfalas termékei minden várakozást
felülmúlva javítják a beltéri levegő
minőségét szerelt gipszkarton falak
hangszigetelésénél.

Nem véletlenül népszerűek az URSA XPS
zártcellás

extrudált

polisztirol
keményhab termékek sem, melyek minden
olyan
felhasználási
területre
kiváló,
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A zöld élet
Hiába azonban a megrendelő zöld
épület koncepciója, a tervező
alacsony energiájú épületterve és
a kiváló anyagválasztás, ha utána
egy nem megfelelően kivitelezett
épület születik. A kivitelezőnek a jól
kigondolt
és
megtervezett
épületszerkezeteket
nagy
gondossággal kell összeépítenie –
ennek döntő szerepe van abban, hogy az
épület
elkészültekor
majd
valóban
alacsony energiával üzemeltethető és
hosszú távon fenntartható legyen.
A hab a tortán pedig, hogy ekkor kezdődik
csak a lakók életfeladata: a prémium
profizmussal felépített épületet a megfelelő
módon kell lakni, használni, üzemeltetni.
Az ilyen házakban kicsit máshogy kell élni,
mint a jól megszokott hagyományos
épületekben. Használatba vételük előtt
optimális, ha a tervező szaktanácsadást
nyújt
a
folyamatos
üzemeltetés
feltételeiről, szabályairól annak érdekében,
hogy tényleg megvalósuljon a tervezett
alacsony energiafelhasználás: nem jó, ha
többet szellőztetünk a kelleténél, a
beépített
hőcserélős
légtechnika

működését figyelmen kívül hagyjuk, vagy a
beépített külső árnyékoló berendezést
nem megfelelő módon használjuk.
Az URSA platinum szponzorként és aktív
résztvevőként is szerepet vállalt a 2014.
október 2830i barcelonai Fenntartható
Épületek
Világkonferenciáján,
mely
összegyűjti mindazokat, akik érdemben
mozdíthatják
előre
az
építőipar
fenntarthatóságát
elősegítő
tevékenységet. Míg a vállalatok globális
szinten szállnak harcba a CO2 kibocsátás
és az épületek energiafogyasztásának
csökkentéséért, addig szakemberként és
egyénként
kötelességünk,
hogy
munkánkkal napi szinten mi is tegyünk egy
jobb közös holnapért.

A zöldség nagyon komplex gondolat, mely tökéletes együtt
működést feltételez nemcsak egy fenntartható épület elhivatott
létrehozói között, de egység és harmónia megteremtését kívánja
meg a létesítmény teljes életciklusa alatt a ház és lakói között is.
Életre szóló döntés, amely megér minden befektetett energiát,
jövőbe mutató irányvonal az egyén és a közösség számára is.
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További műszaki információ:

URSA Salgótarján Zrt.
Varga Tamás
Alkalmazástechnológus
Te.:0620 / 9721266
www.ursa.hu
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