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Extrudált polisztirol – megújult lendülettel
Egy különleges magas minőségű zártcellás
keményhab – extrém igények lefedésére is.

2015. februárjától hivatalosan is újra indította
gyártó gépsorait az URSA olasz XPS gyára,
miután sikerült a 2012. májusában a
Bondeno városát is ért földrengés miatt félig
összeomlott üzemet újjáépíteni.
A tragédia megtörténte óta az első naptól
kezdve az Ursa egész csapata azon
munkálkodott, hogy ismét lehetővé tegye a
gyártást az olasz üzemben, mely nagy
mértékben hozzájárul mind az olasz Ferrara
tartomány, mind az egész ország gazdasági és szociális fejlődéséhez – nem beszélve arról,
hogy portfóliójával lefedi számos európai ország igényeit.
A vállalat minden lehetséges támogatást megkapott városi, regionális és országos szinten
is. Fontos szerepet játszott a projekt sikeres végrehajtásában a munkavállalók és partnerek
maximális lojalitása mellett az is, hogy a helyi hatóságok engedélyezték ideiglenes irodák
felállítását annak érdekében, hogy az Ursa a kritikus időszakban is fenntarthassa a
kapcsolatot ügyfeleivel és minden üzleti partnerével.

Az újjáépített gyár a maga 50,000 négyzetméterével korunk egyik legfejlettebb
földrengésbiztos technológiájával került kivitelezésre, mely azt hivatott szolgálni, hogy egy
ilyen tragédia még egyszer ne fordulhasson elő. A magas minőségű URSA XPS, azaz
extrudált polisztirol panelek gyártására szakosodott modern, biztonságos gyár az Ursa
egyik jövőbe mutató zászlóshajója: az itt gyártott termékek a nemzetközi piacon is elismert
hő és hangszigetelési adottságokkal rendelkeznek.

Nem minden épület esetében alkalmazhatóak sablonos, egyszerű megoldások. Vannak
olyan esetek, amikor nehézkes, problémás épületszerkezetekkel szembesül a szakember
– ezekhez is meg kell találni a nemcsak kielégítő, de lehetőség szerint tökéletes

megoldást. Az URSA XPS termékek kiváló műszaki paraméterei
lehetővé teszik, hogy gyártóként kiváló rétegrendi megoldásokat
tudjunk kínálni különlegesebb igényekhez is.
A termékek egyedülállóan magas, még tartós terhelés mellett is
kiváló hőszigetelő képességgel és magas nyomószilárdsággal
rendelkeznek, mely tulajdonságokat csekély vízfelvételüknek,
magas páradiffúziós ellenállásuknak és fagyállóságuknak
köszönhetően könnyedén megtartják tartósan nedves (talajvizes)
és fagyos környezetben is. Az extrudált polisztirol táblás termékek
professzionális választásnak bizonyulnak, mivel könnyen
kezelhetők (vághatók), kapillárisan zárt sejtcella szerkezetük
pedig rothadásmentes, alak és formatartó.
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Az URSA keményhab termékek alkalmazhatósági köre meglepően széles. A pinceszinttől a
padlásig haladva számos épületszerkezeti elem hőszigeteléséhez érdemes őket
felhasználni, a megbízható szigetelési teljesítmény elérése érdekében.

Az utóbbi időszakban egyre gyakoribb felhasználói igény az
épületek terepszint alatti tereinek, azaz pincehelyiségeinek teljes
értékű lakásként való kialakítása. A lakhatási komfort
biztosításához azonban ilyenkor lényegesen nagyobb figyelmet kell
fordítani a pince külső fal és a pincepadló megfelelő
szigetelésére – azaz nemcsak a vízszigetelésre, hanem a komplex
hőszigetelési igény kielégítésére is gondolni kell. Ki kell küszöbölni
a potenciálisan magasabb hőveszteséget, biztosítani az állandó
megfelelő hőérzetet a lakótérben és figyelembe venni a szükséges
állagvédelemi szempontokat, azaz a penészesedés, a felületi
páralecsapódás magasabb kockázatát. Pincepadlók esetében az
adott rétegrenden belül a táblás XPS termékeket el lehet helyezni
akár a vízszigetelés alatt, akár felette  az XPS táblák igen kedvező
vízfelvételi tulajdonságát kihasználva.

A vízszigetelés megléte mellett a mai hőtechnikai és felhasználói igényeket tekintve
elkerülhetetlen épületeink földszinti padlószerkezetének megfelelő további hőszigetelése. A
talajon fekvő padlókat tekintve az XPS táblák elhelyezési megoldásai szintén kétfélék
lehetnek: a vízszigetelés alatt és felett is egyaránt beváltják a teljesítményükhöz fűzött
reményeket.

Épületeink vakolt lábazati szerkezeteit különösen nagy gondossággal és szakszerűséggel
kell hőszigeteléssel és vízszigeteléssel ellátni. Épületfizikailag ez a szerkezeti csomópont
nagyon kritikus, maga a lábazati csomópont az egyik legnagyobb hőhíd az épületeken.
Ennek oka, hogy itt találkozik az alaptest, termett talaj vagy földfeltöltés, a földszinti
padlószerkezet vagy pincefödém, a külső épület körüli járda, a felmenő falszerkezet és
maga a lábazati fal. Mivel a lábazatokat manapság vakolt felülettel látjuk el, a vakolat
tapadását elősegítő, ostyaszerűen strukturált felületű XPS termék felrögzítésére van
szükség.

Szerkezeti és statikai okokból az épületek tartószerkezeti kialakításához többféle anyagot
és szerkezeti megoldást választhatunk.
Külső teherhordó fal esetében a falazási munkákra felhasználhatunk pl. vázkerámia
falazóelemet, továbbá egy bizonyos épületszint szám miatt tartószerkezeti megoldásként
vasbeton pillért is kialakítunk, függőleges teherhordó szerkezetként.
Nyílások feletti teherhordásra, teherátadásra monolit vasbeton áthidalót, azaz vízszintes
teherhordó szerkezet készítünk – itt a födémek síkjában elhelyezkedő vasbeton koszorú
szintén statikailag elengedhetetlen szerepet játszik a kész épületszerkezetben.
Az ostyamintás URSA XPS termék kiváló hőhídszigetelő megoldás a vasbeton
szerkezetek bentmaradó zsaluzatai, kinyúló erkélyek, teraszok szigeteléséhez
egyaránt.

A mai fokozódó energetikai követelményeket tekintve elkerülhetetlen épületeink külső 
teherhordó vagy vázkitöltő  falszerkezeteinek megfelelő hőszigetelése. Az ilyen típusú
homlokzatok esetében a hőszigetelés a teherhordó/vázkitöltő falszerkezeten helyezkedik el,
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azonban a hőszigetelés és a homlokzatburkolat között nem alakítunk ki átszellőztetett
vagy nem átszellőztetett (nyugvó) légrést, magszigetelést készítünk. Hasonló rétegrendi
kialakítás esetén épületfizikailag különös figyelmet kell fordítani a többrétegű
falszerkezet kielégítő szigetelésére, mivel páratechnikai problémák adódhatnak a
mulasztásból.

Előfordul, hogy az épület legfelső födémszerkezete fölé nem kíván a megrendelő
ferdesíkú térelhatároló szerkezetet (magastetőt) építeni – ekkor a födémszerkezetet
nyilvánvalóan lapostetős kialakításban kell megvalósítani.
A megoldás speciális: számos különféle igénybevételnek kell megfelelnie, ebből kifolyólag
nagyon sokféle szerkezeti kialakítás lehetséges. Kihasználhatjuk a vízszintes födém adta
lehetőségeket, azaz építhetünk járható tetőt, esetleg terasztetőt, parkolótetőt,
zöldtetőt, vagy gondolkodhatunk akár a legegyszerűbb, nem járható kialakítású
szerkezeti rétegrendben is.
Bármilyen járható vagy nem járható megoldás kerül kiválasztásra, épületszerkezettanilag
és épületfizikailag a legelőnyösebb szerkezeti felépítés az egyhéjú (meleg) tető, fordított
rétegrendi szerkezetkialakításban, amikor is az XPS hőszigetelés a vízszigetelés felett
helyezkedik el.

Beépített tetőtér (magastető) esetében kétségtelen,
hogy az URSA korszakalkotó, néhány éve bevezetett
újítása még napjainkban is az egyik legtökéletesebb
hőszigetelési megoldást nyújtja. Az ún. „URSA tető”
néven híressé vált komplex rétegrendi megoldásban a
szálas szigetelőanyag teljesítményét a szarufákat
megmagasító speciális teherátadó és
hőhídmegszakító XPS bakkal és a megfelelő
tetőfóliákkal optimalizálják.

Az URSA extrudált polisztirol termékek választéka a statikailag szükséges
nyomószilárdsági értékekkel rendelkezik: a különböző felhasználási területekre elérhető
300as 500as és 700as nyomószilárdságú termék, ami konkrétan 10 %os
összenyomódás esetén a termék 30, 50 illetve 70 T/m2es terhelhetőségét jelenti.
A vakolt lábazatokhoz vagy hőhídszigetelésre alkalmas URSA XPS termékek felülete
ostyaszerűen strukturált mintázattal készül, amely (a konkrét vakolási irányelvek  pl.
hálózás – figyelembevétele mellett) biztosítja a rákerülő tapasz, vakolat réteg adott
hőszigetelő anyaghoz való stabil tapadását.
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Milyen egy romantikus szigetelés?
Avagy a barna URSA TERRA
ásványgyapotok története

Egy új termékcsoport hazai piacra dobásával ünnepli
a tavaszt az URSA nemzetközileg elismert
szigetelőanyaggyártó vállalat. Az URSA TERRA
ásványgyapot termékcsalád pontosan és tudatosan
arra lett kifejlesztve, hogy messzemenően kielégítse
nemcsak a modern kornak megfelelő építőipari és
szigetelési igényeket, de egyben mind energetikai,
mind pedig környezetvédelmifenntarthatósági
szempontból is kiemelkedő teljesítményt nyújtson
teljes életciklusa során.

Miért pont „TERRA”, azaz „föld”?

A fejlesztők eléggé romantikus alapgondolata az
életet adó anyaföld volt, mely tiszteletet érdemel és
gondoskodik rólunk, a jövő ígéretét nyújtva. A nagy
tapasztalatú URSA vállalat valóban remeket alkotott
a TERRAval, hiszen a kiváló minőségű barna
ásványgyapot táblák ráadásul egy teljes mértékben
újrahasznosítási szempontokon nyugvó
technológiával készülnek  minimum 65%ban
újrahasznosított anyagból , és a gyártási folyamat
tervezése során nagy hangsúly volt azon a célon is,
hogy az igen hosszú életciklus végén a termék
legalább 95%ban újrahasznosítható legyen majd.
A barna URSA gyapotok beépítése tehát az
alapvető energiatakarékosságon felül garantál
egyfajtai környezettudatos választást is, amely

egyre több beruházó számára kap kiemelt szerepet a döntésben. A szakemberek külön
figyelmet fordítottak arra is, hogy megkönnyítsék a felhasználók számára a nem éghető A1
tűzbiztonsági kategóriába tartozó URSA TERRA lapok szállítását és tárolását: a termék
csomagolása során a táblákat erősen összenyomják  ez nagyban megkönnyíti a későbbi
anyagmozgatás során is a kezelhetőséget, illetve a raktározás során az optimális
helykihasználással máris nem kevés költség takarítható meg.

A TERRA termékek „földközeliségükkel” magukban hordozzák az ásványgyapotok minden
előnyét. Épületeinkbe „beköltöztetve” vitathatatlanul javítják az életminőséget, gondoljunk akár
a tökéletes hangszigetelés adta nyugalomra vagy a jó közérzetet biztosító kiváló hőszigetelési
szerepre – nem beszélve ugyebár a tűzbiztonság nyújtotta előnyökről. A Magyarországon
jelenleg forgalomba kerülő 3 TERRA termék (URSA TERRA PLUS 70P, URSA TERRA 76P,
URSA TERRA 78P) mindegyike kitűnő választás akár különféle magastető vagy padlás ill.
zárófödém, akár szerelt gipszkarton válaszfalak szigeteléséhez, a TERRA PLUS 70P pedig
még átszellőztetett vagy magszigetelt homlokzatokhoz is remekül felhasználható.
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Barna komfort a tetőtérben

Beépített tetőtérnél az URSA TERRA ásványgyapot lapok kiválóan alkalmazhatók mindenféle
szerkezeti rétegrend kialakításban, legyen az akár szarufa közötti és alatti szigetelőanyag
elhelyezés vagy bármely „URSA tető” – úgymint XPS bakos  speciális rétegrend , azaz
szarufa közötti és feletti szigetelőanyag elhelyezés, szarufa vagy vasbeton koporsófödém
feletti szigetelőanyag elhelyezés vagy éppen kívülről történő tetőfelújítás. Energetikailag
kedvező, ha a teljes szarufamagasságot kitöltjük ásványgyapot szigeteléssel (nem iktatunk
be hőszigetelési légrést), azonban ilyen esetben mindig páraáteresztő tetőfóliát kell beépíteni
a tetőfedő anyag alá, és fontos, hogy a fedési átszellőztetett légrést se felejtsük el kialakítani.
A szarufa alatti ásványgyapot hőszigetelés esetében az anyagot fém vagy fa segéd
vázszerkezet közé helyezzük el, majd erre a vázra pára és légzáró fóliát is be kell építeni a
felületfolytonosság és légtömörség biztosításával, hogy valóban optimális eredményt érjünk el.

A szarufa közök és a beépítendő szigetelőanyag hővezetési tényezőjének tekintetében a
következő táblázatból látható, hogy az adott komplett szerkezet a 0,25ös U (W/m2K) értéket
milyen vastagságú URSA TERRA szigetelés elhelyezésével tudja biztosítani (a valós
vonalmenti hőhídveszteség tényezők figyelembevételével).

Csendes barna gyapot

Az URSA TERRA szálas szigetelőanyagok
hangszigetelési teljesítményét jellemző
áramlási ellenállásuk, léghanggátló és
hangelnyelő képességük egyaránt úgy lett
optimalizálva, hogy velük megteremthessük
az épületekben elérhető legjobb akusztikai
komfortot. A barna, kiváló hangelnyelő
ásványgyapot lapok mind a szimpla, mind
pedig a dupla vázkialakítású szerelt jellegű
gipszkarton válaszfal szerkezetekben is
kitűnő akusztikai szigetelést biztosítanak. Az installálás során a teljes bordaköz kitöltése
javasolt az URSA TERRA ásványgyapot anyaggal. Mivel az anyag magas rugalmasságának
köszönhetően tökéletesen befeszül a fém bordavázak közé és maradéktalanul kitölti a
rendelkezésre álló teret – hosszú távon fogja biztosítani a megfelelő léghanggátlást.

Az URSA TERRA termékcsalád melletti döntéssel egyszerre valósul meg a hosszú távon
komfortos épület, valamint a fenntarthatóság fogalma is. Az árérték arányt tekintve is
optimális költségű barna gyapot valóra váltja mind a tervezők és kivitelezők épületenergetikai,
mind a lakók kényelmes otthonnal kapcsolatos álmait.
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Napjainkban az energiaköltségek racionalizálása, alapvető igény a szigetelőanyag
gyártók felé. Az URSA szakemberei felismerték, hogy egy jól tervezett rétegrenddel, 1
fűtési szezonban a tető 1m2 felületére vetítve, a transzmissziós hőveszteséget akár
ötödére is csökkenthetjük:

Qcs = 2,202,24 W/K

Amennyiben a lakók tetőtereikben tapasztalt problémákat együttesen és véglegesen
stzeretnék megszüntetni oly módon, hogy a belső burkolatot nem bontják el, úgy a
rétegrendek újbóli kialakítása szükséges, amit kívülről tudunk megvalósítani. Ehhez kínál
az URSA komplex megoldást URSA üveggyapot, XPS és SECO termékeinek kombinált
alkalmazásával. A felújítás során: a meglévő rétegek elbontása után rögzítjük a belső
burkolat előtti URSA SECO páratechnikai fóliát, majd URSA XPS bakok segítségével
készítjük el a szarufa speciális magasítását – ezzel maximalizáljuk a hőhídmentesítést. A
szarufa közöket teljes magasságában kitöltjük URSA üveggyapottal, majd elhelyezzük a
cserépalátét URSA SECO fóliát, az ellenlécet, azután pedig a cseréptartó lécet, és a
cserepeket.

A megoldás további előnyei:

● A felújítási munkák alatt is lakható marad a tetőtér
● A tetőszerkezetben több elem is megmarad:

a belső burkolat, a szarufa, ill. a megfelelő műszaki állapotú tetőcserép
● Épületfizikailag helyére kerülnek a páratechnikai rétegek:

véglegesen megszűnnek a problémák
a lakótérben és az épületben

● Komplex megoldás: szarufa maga
sítás – hőszigetelés – alátét fólia

● Az URSA XPS bakoknak
köszönhetően minimálisra csökken
szarufa vonalmenti hőhídhatása,
nő a statikai biztonság, terhelhetőség

● A szálas URSA hőszigetelő anyag
miatt kedvezőek a léghanggátlási
paraméterek

● Optimális árérték arány más
megoldásokhoz képest

SPÓROLJUNK
PÉNZT, ENERGIÁT

MEGLÉVŐ BEÉPÍTETT TETŐTEREK
FELÚJÍTÁSA KÍVÜLRŐL

(* A hőhidak elemzése numerikus szimulációval történt. Számításainkban figyelembe
vettük a szarufa vonalmenti hőhídveszteség tényezőjét, és a rögzítő csavarok okozta
pontonkénti hőhídhatást is.)
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Átszellőztetett szerelt
homlokzatok hő és
hangszigetelése

A külső falszerkezeten át
kialakuló hőveszteség
elérheti a 35%ot is!

A mai egyre inkább fokozódó energetikai követelményeket tekintve elkerülhetetlen
épületeink külső (teherhordó vagy vázkitöltő) falszerkezeteinek megfelelő hőszigetelése.
Egy épület esetében a külső falszerkezeten át kialakuló hőveszteség elérheti a 35 %ot is!
Megállapítható, hogy ez az érték az épület teljes hőveszteségéből igen tetemes részarányt
képvisel, ezért külső falszerkezeteinket megfelelő vastagságú hőszigeteléssel kell ellátni.

Természetesen egy jól megválasztott hőszigetelő
anyag nem csak hőtechnikailag kedvező, hanem ezen
túl az épület külső falszerkezetének a léghanggátlását
is tudja növelni: ez abban az esetben tud
megvalósulni, ha nem csak jó hőszigetelő, hanem jó
hangelnyelő anyagot használunk épületeink külső
falszerkezeteinek hő és akusztikai szigetelésére.
Mindezeken felül nyáron a szigetelések igen komoly
hővédelmi funkciót is betöltenek, mégpedig az adott
belső tér felmelegedés elleni védelmében (nyári
túlmelegedés). Fontos szempont a hőszigetelő anyag
tekintetében az anyag nem éghetősége, az egyre
szigorodó Országos Tűzvédelmi Szabályzatban
leírtakkal összhangban.

Az átszellőztett homlokzatok szigetelésére kiválóan alkalmasak az URSA ásványgyapot
termékek, melyek hidrofóbizáltak, felületi kasírozással elláthatóak, kiváló hőszigetelési,
hangelnyelési és a legmagasabb nem éghetőségi tulajdonságokkal rendelkeznek.

Az URSA ásványgyapot termékek tulajdonságai:

● Kiváló hő és hangszigetelő (hangelnyelő)
● Nem éghető (A1)
● Hidrofóbizált (víztaszító)
● Tűz hatására nem csepeg, és nem fejleszt füstöt
● Páratechnikailag nyitott szálszerkezetű

(páraáteresztő)
● Méret és formatartó, rugalmas szálszerkezetű

(hőingadozás hatására sem változtatja méretét)
● Könnyen vágható, alakítható
● Beépítése során minimális hulladék keletkezik
● Egészségre ártalmatlan (RAL)
● Környezetre veszélytelen
● Egyszerűen beépíthető
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A külső falszerkezet anyaga lehet:

1. Helyszínen öntött monolit vasbeton

2. Előre gyártott monolit vasbeton

3. Falazott (vázkerámia, mészhomok, stb.)

4. Vázas rendszerű (monolit vasbeton pillérek közti vázkitöltő falazat)

5. Egyéb

Rétegfelépítés

Egy ilyen homlokzatkialakítás minden esetben egy teherhordó falszerkezetből,
hőszigetelésből, átszellőztetett légrésből és magából a homlokzatburkoló elemből áll, hozzá
tartozó rögzítő rendszerével együtt. A homlokzatburkoló elem anyagát tekintve lehet, kő,
fém, fa, kerámia, szálerősített finombeton stb. Épületfizikailag nagyon előnyös az ilyen
jellegű homlokzatkialakítás.

A hőszigetelés mechanikai úton kerül felrögzítésre a teherhordó falszerkezetre, melyet egy
légrés választ el a homlokzati burkolattól.

Téli állapotokat tekintve a függőleges – kürtő kialakítású – légrésben áramló levegő szállítja
el a belső térből az adott szerkezeten ide átdiffundálódott páramennyiséget. Nyári
állapotokat nézve a külső kéregburkolat hőpajzsként viselkedik, mely megvédi a
hőszigetelést és az épület tartószerkezetét a nagy felmelegedéstől és átforrósodástól,
hiszen az áramló levegő hűti a léghőmérsékletet, ami a szigetelés felületét éri. Így
kimondható, hogy a légáramlat javítja a homlokzat nyári hőcsillapítását.

Az átszellőztetett homlokzat szigetelésekhez tűzvédelmi okokból minden esetben, kizárólag
nem éghető, A1es ásványi szálas termékek használhatóak. Természetesen a lábazati
részeken a homlokzatburkolat mögött URSA XPSt zárt cellás extrudált polisztirol
hőszigetelő táblát kell alkalmazni, ezt ajánlatos a járda szintjétől min. 50 cmes magasságig
elhelyezni. A légrés kéménykürtőként viselkedik, így éghető homlokzatszigetelő anyagok
beépítésével egy esetleges tűz pillanatok alatt végigterjedne.

A teherhordó falszerkezetre történik a hidrofóbizált, kasírozott vagy csupasz felületű URSA
hőszigetelő táblák mechanikai felrögzítése (dübelezése). Ez szerelő jellegű technológiával
történik, és az időjárás viszontagságaitól függetleníthető. Fontos megjegyezni, hogy a
hőszigetelő táblák elhelyezését párhuzamosan kell készíteni a homlokzatburkoló elemek
elhelyezésével egyidőben, az esetleges időjárás viszontagságaiból (eső, szél, stb.) adódó
hőszigetelőanyag károsodásának elkerülése céljából.

A mechanikai rögzítés lehetséges kiosztásai:

A hőszigetelő anyagot a sarkainál, a Tkialakítású toldásoknál és a táblák középső
tengelyvonalában kell rögzíteni, dübel segítségével. Ajánlatos fekete üvegfátyol kasírozott
felületi védelemmel ellátott hőszigetelő táblák alkalmazása.
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A kasírozásnak többféle szerepe is van: egyrészt megvédi a szálas szigetelőanyagot a
homlokzatburkoló elemek nyitott hézagain át bejutó csapó esőtől, és a szelesesős időben
esetlegesen beporladó vízpárától; másrészt esztétikai igényt is kielégít, hiszen nem
feltétlenül kívánatos a homlokzatburkolat nyitott hézagain át kitűnő sárga szín látványa.
Harmadrészt pedig épületfizikailag fontos, hiszen csak a nyugvóbezárt levegő szigetel
megfelelően, a légrésben mozgó levegő bizonyos vastagságban hűtené a csupasz felületű
hőszigetelő anyagot.
Ha nem kasírozott felületű hőszigetelő anyagot használunk, úgy a termék deklarált
lambdáját a hőtechnikai méretezésnél az áramló levegő rontó hatása miatt módosítani
(rontani) kell. A hőszigetelő táblákat egymás mellé szoros illesztésben a sorokat egymás
mellett kötésben (eltolva) a sarkokat pedig fogazva kell kialakítani, a kereszthézagok
kialakítását kerülni kell. Ügyelni kell a táblák közti hézagok szoros illesztésére, hogy ne
tudjon kialakulni átmenő hőhíd. Hőtechnikailag szintén nagyon fontos a homlokzatburkoló
elemek hátfalhoz történő rögzítése.

Megfontolandó, hogy az adott homlokzatburkoló elemeket pontonként vagy sávszerűen –
függőleges fém tartóvázakhoz, majd ezt a tartóvázat pontonként a hátfalhoz – rögzítjük,
mert az első esetben a rögzítési pontok a szigetelés felületéből kb. 810%ot, míg a második
esetben csak kb. 0,81,6%ot vesznek el (mind a két adat számításánál 60x80 cmes kő
homlokzatburkoló elemmel számoltunk).

A konkrét épületfizikai méretezésnél, amikor is a hőszigetelés hővezetési ellenállását és a
szükséges vastagságát határozzuk meg, a következőket kell figyelembe venni:
→ hőszigetelő táblák mechanikai (dübelezés) rögzítéséből adódó pontszerű hőhidak
→ a homlokzatburkoló elemek hátfalhoz történő rögzítéséből adódó hőhidak (kivágások)
→ a hőszigetelő táblák kasírozása illetve csupasz felületi megjelenéséből adódó korrekció

(az áramló levegő rontóhűtő hatása miatt)

A légrés szerepe nem csak épületfizikai szempontból, hanem épületszerkezettanilag sem
elhanyagolható, hiszen itt tudjuk kompenzálni a hátfal és a homlokzatburkoló elemek közti
mérettűrésekből adódó eltéréseket is. Az erre vonatkozó szabvány (MSZ 7658/282) szerint
egy vasbeton hátfalnak 15 mig 28 mm, míg a homlokzatburkolatoknak 15 mig 11 mm a
megengedett mérettűrése. Mindezekből következik, hogy a tervezésnél minimum 50 mmes
légrés vastagsággal érdemes kalkulálni.

Komplett rétegrendi javaslat (belülről kifelé haladva):

● Belső légtér
● Belső vakolat (elsősorban falazott szerkezeteknél)
● Teherhordó falszerkezet (pl.: monolit vasbeton, falazott, stb.)
● Külső vakolat (elsősorban falazott szerkezeteknél)
● Kasírozott felületű URSA Ásványgyapot hő és hangszigetelő táblás termék

(vastagságának meghatározása a hőtechnikai méretezés alapján történik)
● Homlokzatburkoló elem rögzítő vázrendszere / átszellőztetett légrés min. 5 cm

(épületszekezeti és épületfizikai méretezés alapján)
● Homlokzatburkoló elem
● Külső légtér
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Magastetők hőszigetelése

Szigetelés lakótérben és nem használt tetőtérben

A lakossági energiafelhasználás jelentős hányadot tesz ki hazánk teljes
energiafelhasználásában, ezért kulcsfontosságú, hogy épületeinket hőszigeteljük,
ezzel nagyban növelve energiahatékonyságukat. A tetőteret két módon szigetelhetjük
attól függően, hogy lakó, vagy nem használt tetőtérre van szükségünk.

Nem használt tetőtér hőszigetelése:

Ha a tetőteret – ideiglenesen vagy véglegesen –
nem kívánjuk használni, akkor a szigetelőanyagot a
padlásfödémre fektethetjük.

Beépített tetőtér hőszigetelése:

Ha lakható tetőteret szeretnénk, akkor a
szarufák közé és a szarufák elé keresztben
helyezünk el szigetelőanyagot, majd ezt a belső
oldalról burkolattal látjuk el. A szükséges
méretre szabás az építkezésen, gyakorlatilag
hulladékmentesen elvégezhető és ugyanaz a
tekercs használható minden szarufa
távolsághoz.
A vágás hossza a szarufák belső távolsága
+1,53 cm ráhagyással történik, ami a
szigetelőanyag rögzítését – befeszülését –
biztosítja. A megfelelő méretű szigetelőanyagot
a kigurított tekercs hosszára merőlegesen szükséges levágni. A hőszigetelő réteg
vastagsága teljes szarufa szigetelésnél a szarufa magasságának felel meg. Ilyen
esetben – amikor a teljes szarufa magasságot kitöltjük szigeteléssel – páraáteresztő
tetőfólia használata szükséges.

Miután a szigetelést elhelyeztük a szarufák közé, következik a belső, szarufák alatti
réteg elhelyezése. Ez kerülhet fa lécvázak közé – ilyen esetben a lécváz a szarufával
közvetlenül pontonkénti csavarozás segítségével kapcsolódik össze – vagy
elhelyezhető fém profilvázak közé is.
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Miután elhelyeztük a szarufa alatti hőszigetelést, szerkezetünket párazáró fóliával
befedjük, melyet minden esetben felület folytonosan és légtömör kialakításban
szükséges elkészíteni – átlapolásoknál, összeragasztásoknál, szerkezeti
csatlakozásoknál is.

Az így elkészült felületre még egy vázrendszer
kialakítása ajánlott, melyben a szükséges
elektromos, gépészeti és egyéb vezetékek,
szerelvények elhelyezhetőek a párazáró fólia
áttörése nélkül. Ezután a belső burkolatot a
kialakított vázra csavarozással rögzítjük. A belső
burkolat kialakítása leggyakrabban gipszkarton
lapok felhasználásával történik, az adott gyártók
utasításai szerint.

Fontos megemlíteni, hogy az URSA
üveggyapot termékek a legmagasabb
A1es nem éghetőségi kategóriába
tartoznak, mellyel hozzájárulnak a
tetőtéri szerkezet tűzvédelméhez. Az
URSA üveggyapot termékek az
egészségre ártalmatlanok.
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Tetőterek szigetelése

Rövid útmutató a munkafolyamathoz –
hővezetési tényezőkkel

Előnyök az üveggyapot beépítése kapcsán:

– a rugalmas szálszerkezet miatti pontos kivitelezés
– az üveggyapot igazodik mindenféle mérethez és falüreghez
– az üveggyapot rugalmas szálszerkezete miatt kevésbé sérül

a beépítés során
– nagyon könnyen vágható, mert precíz mérésre nincs szükség
– A1es nem éghetőségi kategóriába tartozik, mellyel hozzájárul

a tetőtéri szerkezet tűzvédelméhez

Tetőterek szigetelésének szerelési
útmutatója

A tekercsek kicsomagolása és kigurítása után a
tekercs kigurulására merőlegessen kell a szükséges
méretet levágni. Ezzel tudjuk biztosítani gyakorlatilag
a hulladékmentes beépítést.

Vágás előtt minden esetben mérjük le a szarufák közötti
távolságot. A szarufák közötti távolsághoz a megfelelő
méretet – a termék típusától függően 1,53 cm –
ráhagyással szükséges levágni. Ez biztosítja az
üveggyapot szarufák közötti befeszülését, továbbá így tudja
a szigetelőanyag a szarufa esetleges görbületeit felvenni.

Éles szerszámmal léc mentén
vágjuk a szigetelőanyagot.

A szigetelés behelyezését minden esetben a
talpszelementől kezdjük, a toldásoknál szorosan illesszük
egymáshoz. A szarufákra helyezettmagas páraáteresztő
képesség tetőfólia esetén a szigetelést közvetlenül a
fóliához toljuk.
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„Z” alakú huzalozás URSA DF 39, 37
(URSA DF 35 esetén szarufa
távolságtól függően) termékeknél
szükséges, mivel ezek a termékek
nem öntartóak. A további termékeknél
huzalozás nem szükséges, mivel ezek
kivételesen erős rugalmasságuknak
köszönhetően jól beékelődnek a
szarufák közé.

Ha a belső szigetelési réteget fém
profilvázak közé helyezzük, úgy a fém
profilok közét is szükséges
szigetelőanyaggal kitölteni.

A direkt függesztőkre vagy akusztikai
lengőkengyelekre felrögzített fém
profilok közé elhelyezzük a szintén
méretre vágott szigetelést.

Ezt követően a belső fém vagy fa
profilvázhoz kétoldalas ragasztó
segítségével felrögzítjük a párazáró
fóliát. A légtömörség kialakítása miatt
fontos a csatlakozószerkezeteknél a
megfelelő ragasztott kapcsolat
létrehozása, a fólia toldásánál –
átlapolásánál pedig a leragasztás.

A munkálatok utolsó fázisa a fa segéd
lécváz rögzítése és a belső téri
gipszkarton burkolat felcsavarozása.
Az installációs vezetékek elvezetése
a segéd lécvázak között történik.

A hőszigetelő anyagok legfontosabb műszaki paramétere a hővezetési tényezője: a
deklarált lambdája. A táblázat megmutatja, hogy milyen típusú – deklarált lambdájú –

anyagokból milyen vastagságot javaslunk beépíteni:
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Újra élhető tetőtér
Nyáron túl meleg,
télen hideg?

A régebben – 2030 évvel ezelőtt –
készült beépített tetőterek kapcsán
sokszor rögtön azok a problémák jutnak
eszünkbe, hogy „nyáron elviselhetetlenül
meleg van”, télen pedig „hiába fűtünk,
hideg van” ill. ezeken túl tapintásra hideg
belső falfelületeket, nedvesedést,
rosszabb esetben pedig penészedést is
észlelhetünk. Ennek hátterében igen
komoly hőszigeteléstechnikai és
páratechnikai hibák sokasága áll.

Elsőként kiemelhetjük, hogy a mai műszaki követelményeket megnézve, akkoriban
gyakran alacsony hővezetési tényezővel rendelkező, igen rossz hőszigetelő képességű
és kis vastagságú – csupán 510 cm – anyag került elhelyezésre, egyetlen rétegben a
szarufák között.

Egy beépített tetőtér esetében a szerkezet sajátosságából adódóan épületfizikailag
különböző hőhidak keletkeztek, melyek kedvezőtlen hőtechnikai tulajdonságaival sem
számoltunk:

→ Anyagi hőhíd: az egy szerkezeti rétegrenden belüli eltérő lambdájú anyagok
csatlakozásából adódó (hőszigetelő anyag és szarufa)

→ Geometriai hőhíd: épületszerkezeti síkváltásoknál (ferde tető és térdfal, stb.)
→ Egyenlőtlen belsőfelületi hőmérsékletek miatt kialakult hőhíd: belső felületi

hőátadási tényezők megváltozása (légmozgások akadályoztatása bútorozás miatt)

Régi meglévő beépített magastető rétegrendje
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A belső oldalon a burkolat mögött gyakran előfordult a teljesen más célra gyártott
mezőgazdasági fóliák, kátránypapírok beépítése, ami páratechnikailag egyáltalán nem
megfelelő, mert ezeket az anyagokat az átlapolásoknál se egymáshoz, se az esetleges
csatlakozó szerkezetekhez nem tudták felületfolytonosan és légtömören össze, illetve
leragasztani.

Szintén probléma a belső burkolat rögzítésénél, hogy
közvetlenül csatlakozott a szarufák alsó síkjához, csavarozás
vagy szegezés segítségével. Ezek a rögzítőelemek nagyon
sűrűn átlyuggatták a belső páratechnikai réteget, amely
szintén nem megengedett épületfizikai szempontból.

Kívül gyakori hiba, hogy nincsen ellenléc a cseréptartó lécek alatt, így átszellőztetett
légrés sem került kialakításra. Ha netán mégis volt légrés, akkor a megfelelő be ill.
kiszellőzés – az eresz vonalában és a tetőgerinc környékén – nem volt biztosítva, így a
levegő sem tud keringeni, ami hűthetné a felforrósodott fedés alatti légteret, és az az alatt
lévő szerkezetet.
Ez nyáron a szigetelés hatékonyságát nagymértékben rontja, ill. télen az esetlegesen
bejutó porhó és csapadék akadályoztatott lefolyása miatt a cseréptartó lécek
elkorhadhatnak azokon a pontokon, ahol felülnek a szarufára. A fedés emiatt megcsúszhat
az eresz irányába, vagy akár be is szakadhat.

A rossz anyagválasztáson túl a szakszerűtlen kivitelezés is komoly problémát jelent:

– A belső burkolat alatti páratechnikai fólia átlapolás összeragasztásának elhagyása

– A belső burkolat alatti páratechnikai fólia csatlakozó szerkezetekhez
való leragasztásának elhagyása

– A hőszigetelő anyag nem megfelelő méretre vágása

– A cserépfedés alatti tetőfólia átlapolás összeragasztásának elhagyása

– A cserépfedés alatti átszellőztetett légrés kialakításának hiánya

– A cserépfedés alatti átszellőztetett légrés be illetve kiszellőztetésének biztosítása

A fent felsorolt tényezők különkülön vagy együttesen is azt eredményezik, hogy a
bentlakók számára a belső lakóklíma és az életkörülmények sem nyáron, sem télen
nem megfelelőek:

– Nyáron túl meleg van (fedési légrés hiánya miatti átforrósodás)

– Télen túl hideg van (nem tudjuk kifűteni az adott teret)

– Tapintásra hideg belső felületek (hőveszteség, hőhidak)

– Nedvesedés, penészesedés (hőveszteség, hőhidak)

Ezeken felül az energiaköltségek racionalizálása végett is szükséges a régi tetőterek
komplex energetikai felújítása: egy jól tervezett rétegrenddel, 1 fűtési szezonban a tető
1m2 felületére vetítve, a transzmissziós hőveszteséget akár ötödére is
csökkenthetjük!
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Amennyiben a problémákat együttesen és véglegesen
szeretnénk megszüntetni oly módon, hogy a belső burkolatot
nem bontjuk el, úgy a rétegrendek újbóli kialakítása
szükséges, amit kívülről tudunk megvalósítani. Ehhez kínál
az URSA komplex megoldást URSA üveggyapot, XPS és
SECO termékeinek kombinált alkalmazásával.

A felújítás lépései:

1.) Meglévő rétegek elbontása
Elbontjuk a cserepeket; eltávolítjuk a cseréptartó
lécet; ellenlécet (amennyiben van); a cserépalátét
fóliát, majd a hőszigetelést és a belső fóliát (kés
segítségével a szarufák mentén végigvágjuk és
kiszedjük a szarufaközökből).

2.) A belső burkolat előtti páratechnikai fólia rögzítése
Az URSA SECO PRO 2 vagy URSA SECO PRO
SDV fóliát a szarufákra merőlegesen, ráterítjük a
burkolatra a szarufákon áthajtva, és a szarufák
tövénél egy leszorító léc (min. 10x10 mm)
segítségével szegezéssel rögzítjük.

A fóliatoldásokat felületfolytonosság
és légtömörség miatt egymáshoz
ragasztjuk URSA SECO PRO KP
öntapadó csík segítségével.

3.) A szarufa magasítása és hőhídmentesítése
URSA XPS bakok segítségével

Az URSA XPS terhelhető hőszigetelő táblákból
szarufa szélességű sávokat vágunk, azokat a
toldások szoros egymáshoz illesztésével a
szarufák tetejére helyezzük, majd – min 5 cm
vastag és szarufa szélességű – leszorító staflifa
és a megfelelő hosszúságú szerkezetépítő csavar
segítségével a szarufákhoz rögzítjük.

A csavar hosszának és kiosztásának pontos
meghatározásához statikai méretezés szükséges (az
URSA szakemberei ebben szívesen nyújtanak
segítséget).Az így kialakított komplett tartószerkezet
(szarufa+XPS bak) pontos magassága annak függvénye,
hogy milyen vastagságú szigetelőanyagot kívánunk a
szarufák között elhelyezni. Ez függ a minimum hőtechnikai
követelményektől ill. az ezen túl felmerülő egyéni
igényeinktől.
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4.) A szarufa közöket teljes magasságában
kitöltjük URSA üveggyapottal

A szarufák közötti távolság lemérése után éles
késsel léc mentén méretre vágjuk a tekercset a
szükséges ráhagyással (típustól függően 1,5  3
cm), amely a szigetelőanyag befeszülését
biztosítja.

5.) Cserépalátét fólia és ellenléc elhelyezése
Tetőszerkezetünk ereszvonalától indulva kigurítjuk a szarufákra merőlegesen az URSA
SECO PRO 0,04 magas páraáteresztő képességű tetőfóliát úgy, hogy a piros felületén
lévő szürke öntapadó ragasztó sáv felül helyezkedjen el Az átlapolásokat a
felületfolytonosság és légtömörség miatt egymáshoz kell ragasztani, a fólia mindkét
oldalán gyárilag elhelyezett ragasztócsíkokkal.

A szarufák tetején kialakított XPS bakokra
elhelyezzük a min. 5 cm magasságú ellenlécet.
Lényeges, hogy a légrésben a levegő az eresz
vonalától a tetőgerincig áramolni tudjon, ezért az
eresz vonalában légbevezetést, a gerinc
magasságában pedig kivezetést szükséges
kialakítani a megfelelő méretű nyílásokkal. A
légrés pontos méreteinek a meghatározására
épületfizikai méretezés szükséges.

6.) Cseréptartó léc és cserépfedés
elhelyezése
Cserépgyártók beépítési utasításai szerinti
egymástól meghatározott távolságokra kerülnek
a cseréptartó lécek, majd erre a cserépfedés.

A két
legfontosabb
épületszerkezeti
csomópont
kialakítása:

Kékkel:

régi, megmaradó

szerkezetek

Zölddel: új, építendő

szerkezetek

XPSbak: URSA XPS NIIIL vagy NIIII + staflifa

URSA SECO PRO 0,04
páraáteresztő tetőfólia
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Kékkel:

régi, megmaradó

szerkezetek

Zölddel: új, építendő

szerkezetek

A MEGOLDÁS ELŐNYEI:

– A felújítási munkák alatt is lakható marad a tetőtér
– A tetőszerkezetben több elem is megmarad: a belső burkolat, a szarufa, ill. a

megfelelő műszaki állapotú – nem törött, szétfagyott, lefagyott sarkú – tetőcserép

– Épületfizikailag helyére kerülnek a páratechnikai rétegek: véglegesen megszűnnek
a lakótérben és az épület szerkezetében kialakult problémák

– Komplex megoldás: szarufa magasítás – hőszigetelés – alátét fólia

– Az XPS bakoknak köszönhetően minimálisra csökken
a szarufa vonalmenti hőhídhatása

– Mai követelményeknek, elvárásoknak és egyéni igényeknek megfelelő
hőszigetelési vastagság kialakítása

– Optimális árérték arány más megoldásokhoz képest
– Egy komplett szerkezet valós U értéke és hővesztesége: Pl.: 90 cmes

szarufaköz és 15 cm es szarufa (átlag magyar standard), 10 cmmagas XPS
bakkal és a szarufaközben elhelyezett URSA SF 32 (25 cm vastag)
szigetelőanyaggal Uv = 0,140 W/m2K és Qcs = 2,24 W/K
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Szigetelőanyagok
alkalmazása az
építészeti akusztikában

Az Ursa Salgótarján Zrt.
üveggyapot termékei
épületakusztikában,
teremakusztikában és az
ipari zajcsökkentésben is
kínálnak kiváló megoldást.

Az épület és teremakusztikai tervezés
az építészeti akusztikai tervezés
szerves részét képezi. Az
épületakusztikai tervezésben a
megfelelő lég és lépéshanggátlás
elérése az elsődleges feladat, míg a
teremakusztikai tervezéssel az adott
helyiség jó hangzásának biztosítása a
cél, például színház és
hangversenytermek, előadótermek vagy
tantermek esetén. Zajcsökkentési
feladatok megoldásában hangelnyelő
anyaggal csökkentjük a zajos
helyiségekben lévő hangenergiát.

Az épületakusztikában, teremakusztikában és az ipari zajcsökkentésben a porózus
anyagokból készült termékeket használják fel a legnagyobb mértékben. Ezekből az
anyagokból közép és nagyfrekvenciás tartományban nagy hatásfokú elnyelő
felületeket lehet kialakítani.

Az Ursa Salgótarján Zrt. üveggyapot termékei a fent leírt akusztikai felhasználási
területekre is kínálnak kiváló megoldást.

Az Ursa üveggyapot akusztikai működése két elvre vezethető vissza:

a. légárammal szemben súrlódásos veszteséget létrehozó lemezként működik

1. szerelt falak légrésében levő szigetelőanyagként ( pl.: gipszkarton válaszfal )

2. szerelt homlokzati falak szigetelőanyagaként ( pl.: átszellőztetett homlokzat )

3. hangelnyelő fal és mennyezeti burkolatként ( pl.: stúdiók szigetelése )

b. rezgés hatására rugóként működő lemez – úszó padlók

Az Ursa üveggyapot szigetelőanyagokat akusztikai működésük alapján a működési
elvet alapul véve az alábbi csoportokba lehet sorolni:
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1. Léghangszigetelési célú alkalmazás szerelt falakban, falburkolatokban. Itt az

Ursa üveggyapot légárammal szemben súrlódásos veszteséget hoz létre. Az

anyagjellemzők közül az áramlási ellenállásnak ( pl.: TWF1 áramlási ellenállása

nagyobb mint 5 kPs/m2) van a legnagyobb szerepe.

A termékek közül az alábbiakat ajánlott használni:

► URSA TWF 1. és URSA TWP 1. nyomással nem terhelhető,
könnyen vágható, egyszerűen beépíthető anyagok.
Elsősorban: szerelt válaszfalakban és külső kéthéjú
szerkezetekben valamint kéthéjú könnyűszerkezetes
lapos tetőknél alkalmazzuk.

► URSA FDP 2. Alkalmazható hangelnyelő anyagként
kéthéjú szellőztetett légréteges külső falaknál, szerelt burkolattal.

2. Hangelnyelési célú alkalmazásokban üvegfátyollal vagy üvegszövettel

kasírozott termékeket lehet alkalmazni. Ajánlott termék:

► URSA FDP 5. Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható és
egyszerűen beépíthető. Kiszerelése lapokban történik.

► URSA DF 35. Nyomással nem terhelhető, tekercsben kapható.
Speciális, üvegszövettel kasírozott steppelt változata alkalmas
nagy csarnokok belső falainak teremakusztikai célú burkolására.

3. Úszópadlóban történő alkalmazása: az anyag rugóként működik

Ajánlott termékek:
► URSA TEP ; URSA TSP.

Alkalmazható melegpadló, hidegpadló burkolat és padlófűtés esetén.

A terhelés alatti vastagság a megengedhető helyfoglalástól függ, de minél nagyobb a
terhelés alatti vastagság, annál jobb lesz a lépéshangszigetelés javulás értéke.
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A megfelelő minőségben és vastagságban (hővédelmileg folyamatosan,
megszakítatlanul) szigetelt fűtött és fűtetlen tereket elválasztó épülethatároló
szerkezetek nagyban hozzájárulnak az alacsony rezsiköltségek biztosításához:
komoly téli fűtési és nyári hűtési igény spórolható meg ilyen módon.

A mai hőtechnikai igények figyelembe
vételével új építés esetén már vázlattervi
szinten gondolni kell a hőszigetelés
vonalvezetésére, vastagságára, precíz
csomóponti kialakítására  a kivitelezés
során pedig a szakszerű tervezés minden
részletre kiterjedő, pontos megvalósítására
kell odafigyelni.
Összehangolt szakmai munkával
mentesíthetjük épületünket az összes
esetleges épületfizikai problémától  túlzott
hőveszteség, penészesedés , megvédjük
az épület állagát, továbbá a lakók számára
biztosítjuk a megfelelő beltéri komfortot,
megelőzve pl. a túlfűtés miatti fölösleges
pénzkidobást.

Közismert tény, hogy beépített tetőtér esetében a hőveszteség alaprajzi kialakítástól
függően elérheti a 3035%ot is a teljes épület hőveszteségéhez viszonyítva, ezért az
egyik legfontosabb feladat az ilyen típusú szerkezetek komplett és hosszútávú
szigetelése. Az évtizedekkel ezelőtt készült tetőtereknél gyakran tapasztalják a lakók,
hogy a helyiség nyáron elviselhetetlenül meleg, télen pedig kifűthetetlen. Ha
tapintásra hideg belső falfelületeket, nedvesedést észlelünk, és ezek tartós
fennállását követően megjelenik a penészesedés, akkor tudnunk kell, hogy ennek
hátterében igen komoly hőszigeteléstechnikai és páratechnikai hibák sokasága áll.

Régen gyakran igen rossz szigetelő képességű és kis vastagságú – csupán 10 cm –
szigetelőanyag került beépítésre, egyetlen rétegben a szarufák közeibe, és mivel a fa
igen rossz szigetelő, egyenes következményként jelentkezett a szarufáknál keletkező
vonalmenti többlet hőveszteség. A belső oldalon a burkolat mögött teljesen más célra
gyártott mezőgazdasági fóliákat használtak, amelyek szinte teljesen akadálytalanul
beeresztik a párát a szerkezetbe. A rossz anyagválasztáson túl a szakszerűtlen
kivitelezés is komoly problémát jelent: a fóliaátlapolások leragasztásának hiánya, a
belső oldali páratechnikai fólia – elektromos vezetékek általi – átlyukasztása, ill. a

Házunkat tetőtől
talpig „fel kell
öltöztetni”!

Az épületet határoló
szerkezetek az alacsony

rezsihez járulhatnak hozzá.
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csatlakozó szerkezetekhez – válaszfal, főfal, térdfal – történő hozzáragasztás
teljes hiánya. Ezek mind hideg belső falfelületeket és nedvesedést,
penészesedést idéznek elő.

Legtöbb esetben cserépfedés alatti átszellőztetett légrés sem került kialakításra,
vagy ha mégis volt légrés, akkor a megfelelő be ill. kiszellőzés – az eresz
vonalában és a tetőgerinc környékén – nem volt biztosítva, így a levegő sem tud
keringeni, ami hűthetné a felforrósodott fedés alatti légteret és az alatt lévő
szerkezetet. Ez vezet nyáron a belső térben kialakult extrém magas
léghőmérséklethez, télen pedig az esetlegesen bejutó porhó és csapadék
akadályoztatott lefolyása miatt a cseréptartó lécek elkorhadhatnak azokon a
pontokon, ahol felülnek a szarufára. A fedés emiatt megcsúszhat az eresz
irányába, vagy akár be is szakadhat.

Az URSA mindegyik épületszerkezethez kínál magas minőségű komplex
megoldásokat, legyen szó akár pincepadlóról és falról, fűtetlen
pincefödémről, külső falról, belső szerelt válaszfalról, köztes födém
akusztikai szigeteléséről vagy beépített ferdetető szigeteléséről.

Létezik egy innovatív megoldás,
amelyben URSA ásványgyapot, SECO
és XPS termékeink kombinált
felhasználásával egy minden igényt
kielégítő épületenergetikai minőségű,
hosszútávra szóló tetőszigetelést
valósíthatunk meg. Felújításnál ez oly
módon történik, hogy a belső téri
burkolat megbontása nélkül, kívülről, az
XPS bakoknak köszönhetően
minimálisra csökkentett szarufa
vonalmenti hőhídhatással hozzuk létre
a szerkezet szigetelését, optimális ár
érték arányt tartva.
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Hőszigetelési
tanácsok a hidegebb
napokra

A minőségi eredményért.

Amikor hűvösebb időszakban készül a tetőtér szigetelése, jó, ha
néhány dologra kiemelt figyelmet fordítunk a kivitelezés során ahhoz,
hogy valóban minőségi eredményt kapjunk a végén.

Gyakran elkezdik az épületben a beépített tetőtér belső szigetelési munkálatait, és
előfordul, hogy a kivitelezés során nem fordítanak elég gondot az egyes rész
munkafolyamatokra, mint például a megfelelő kiszáradási idők kivárása. Ez a
mulasztás pedig később megbosszulja magát.

Ha mindenképpen szükséges a kivitelezés hidegebb időben – íme
néhány hasznos tanács, mire érdemes jobban figyelni:

● A szigetelőanyagot akkor szállítsuk csak az
építési területre, amikor az ténylegesen
beépítésre is kerül, így elkerülhető, hogy
beszerelés előtt a szigetelőanyag megszívja
magát a falakból, aljzatból kicsapódó párával.

● A vizes munkáknál (pl. glettelés, aljzatbeton, vakolás), nagy mennyiségű vizet
visznek a belső térbe, ami télen vagy hűvösebb hőmérséklet idején szellőztetés
nélkül, zárt térben kezd el párologni. Ha nem várjuk meg, amíg a fal vagy a
padló tökéletesen kiszárad, hanem idő előtt elkezdjük beépíteni a
szigetelőanyagot, sok esetben ráadásul úgy, hogy a párazáró fóliát az összes
belső munka elvégzése után helyezzük csak fel, akkor a falakból kicsapódó
pára nagy része beszivárog a szigetelőanyagba, és nyilvánvalóan annak
minőség és teljesítmény romlását okozza a későbbiekben.

● A szigetelés elhelyezésekor törekedni kell arra, hogy a szarufa közötti és a
szarufa alatti réteget egy ütemben építsük be és rögtön párazáró fóliával zárjuk
is le. Megoldás lehet az is, hogy a belső vakolást, aljzatbetonozást és egyéb
belső, különösen vizes munkákat a párazáró fóliával is lezárt tetőszigetelés
utáni munkafolyamatokként ütemezzük be.
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Általánosan igaz:

● Elengedhetetlen, hogy a megfelelő
anyagot válasszuk párazárásra,
ellenkező esetben páralecsapódást
fogunk észlelni a kész tetőszigetelésen,
ami elég nagy probléma. Oka – ha időben zárták le a szigetelést a fóliával –
csak az lehet, ha nem párazáró, hanem pl. olcsó mezőgazdasági fóliát
építettek be, rossz minőségű ragasztószalaggal. A mezőgazdasági fólia nem
funkcionál párazáróként, ezért amikor tévesen ez kerül felhasználásra, a pára
átdiffundálódik a fólián és kidobásra ítéli a már beépített (egyébként jó
minőségű) üveggyapotot.
A minőségi páraáteresztő tetőfóliák közül melegen ajánlhatóak az URSA
SECO PRO termékcsalád termékei.

● Rendkívül fontos a tetőszerkezetben a megfelelő rétegrend kialakítása is,
hiszen minden egyes rétegnek megvan a maga pontos szerepe, ami nem
“kiváltható” egyéb megoldásokkal minőségromlás nélkül. Kiváló rétegrend
megoldást kínál például az URSA komplex tetőszigetelő rendszere, melyben a
szálas szigetelőanyag teljesítményét a
szarufákat megmagasító speciális XPS
bakkal és a megfelelő tetőfóliákkal
optimalizálják.

Tartsuk észben, hogy mindig kifizetődő egy olyan mérnök szakértelmét igénybe
venni, aki mind gyártói, mind pedig kivitelezői tapasztalattal is rendelkezik. A
szakmai konzultációval sok problémától óvhatjuk meg magunkat, házunkat, és
ráadásul jelentős, a későbbiekben felmerülő minőségi problémákra költött pénz
kiadásától megkímélhetjük pénztárcánkat.
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Miért JÓ az
ÜVEGGYAPOT a
tetőtérbe?

Az ásványgyapotokról 
bővebben

Az elmúlt néhány évben a különböző épületenergetikai minősítések fontossága és
szükségessége jelentősen megnőtt. Természetesen ezzel egyidőben előtérbe
kerültek egyéb fogalmak is, mint a szigetelőanyagok minősége, beépítése,
élettartama  és ezek a gondolatok egy meglévő épület esetében, pláne ha az
régebben épült, még inkább felerősödve jelenhetnek meg.

A hazai piacon nagy valószínűséggel nem árt az ásványgyapot szó, fogalom
jelentését is részletesebben megmagyarázni, főleg, mivel a hazai gyakorlatban
nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy az ásványgyapot, üveggyapot,
kőzetgyapot, salakgyapot és bazaltgyapot szavakat nem megfelelően használjuk...
Ember legyen a talpán, aki eligazodik, és pontosan érti, hogy ki, mikor és miről
beszél, vagy szeretne beszélni!

A fent felsorolt termékekre egy és ugyan az a harmonizált és honosított Európai
Szabvány vonatkozik (száma: MSZEN 13162), mely konkrétan így fogalmaz:
„Ásványgyapot (mineral wool): Gyapot állagú hőszigetelő anyag, amelyet olvasztott
kőzetből, salakból vagy üvegből állítanak elő.”

Az „ásványgyapot” szó gyűjtő fogalom, mely alá tartozik az üveggyapot,
kőzetgyapot és a salakgyapot. Mi történik akkor, ha valaki azt a szót használja,
hogy bazaltgyapot? A bazaltgyapot a kőzetgyapotok gyűjtőnév alá tartozik. A
salakgyapot szigeteléssel Magyarországon már nem kell számolni, így máris
leszűkítettük a kört kétféle termékcsoportra: amikor ásványgyapotokról beszélünk,
akkor tulajdonképpen két fő termékcsoportot értünk ez alatt: az üveggyapotot
és a kőzetgyapotot.

Milyen alkotóelemekből állnak ezek a termékek?
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A kőzetgyapot termékek: alapanyagai között megtalálható a mészkő, dolomit, bazalt,
stb…
A salakgyapot alapanyaga: a kohósalak volt.
Az üveggyapot termékek: fő alapanyaga az üvegtörmelék (síküveggyárak
melléktermékei). Ez az URSA gyárakat tekintve min. 50%, de a részarány akár a 70%
ot is elérheti. Ehhez még nagy mennyiségben kerül kvarchomok, amely Földünkön a
leggyorsabban megújuló nyersanyagok egyike.

Mi, mint az URSA Salgótarjáni Üveggyapot Zrt, a hőszigetelési piacon az egyik
meghatározó hőszigetelő anyagot, az URSA ásványgyapotot/üveggyapotot
gyártjuk és forgalmazzuk. Komplex megoldásokat képviselvén, az URSA
termékportfóliójában megtalálhatóak még az URSA XPS (zártcellás extrudált
polisztirol), valamint az URSA SECO páratechnikai fóliák is a hozzájuk tartozó
kiegészítőkkel (ragasztókkal).

Miért JÓ az ÜVEGGYAPOT a tetőtérbe?

Az ásványgyapotokon belül az üveggyapot termékcsoportot az utóbbi időben több
támadás, negatív kritika érte. Érdemes ezt is kicsit részletesebben „tisztába tenni”,
hogy megmutassuk, hogy az üveggyapot jó termék…

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az üveggyapot termékeknek szálszerkezetükből
adódóan mind a hőszigetelési, mind pedig az akusztikai (hangelnyelési)
paraméterei kiválóak.

A termékek hővezetési
tényezőjét tekintve igen széles
skálán lehet mozogni. Normál
esetben 0,03 – 0,05 W/mK – ig
gyakorlatilag bármilyen
lambdájú termék legyártható.

Minden egyes lambda értékhez
tartozik egy névleges testsűrűség,
ami kg/m3ben kalkulálható.

alacsony hővezetési tényező
–lambda (akár 0,032 W/mK)

kiváló akusztikai
paraméterek

a kb. kilókhoz tartozó hővezetési tényezők



28

Az üveggyapot szálak nagyon vékonyak és
effektíve hosszúak  ez a két tulajdonság a
termék nagyon sok műszaki paraméterét
meghatározza:

● az üveggyapot termék szálszerkezeti
tulajdonságaiból kifolyólag nagyon rugalmas

● minél vékonyabbak az üveggyapot szálak
annál alacsonyabb hővezetési tényező érhető el

A gyakorlatban sokszor találkozunk azzal, hogy
kőzetgyapot terméket üveggyapot termékkel testsűrűség alapján szeretnének
összehasonlítani.

Ezt így egy az egyben műszakilag NEM lehet megtenni!

Ahhoz hogy ezt a problémakört feldolgozhassuk, ismernünk kell a két termékcsoport
anyagösszetételén felül a konkrét előállított késztermékben a szálszerkezeti
különbségeket, azaz a konkrét műszaki paramétereket is: eltérés a szálak
vastagságában és hosszában, illetve rugalmasságában van. Ezekből adódóan az
üveggyapot és a kőzetgyapot termékek eltérő testsűrűségben éri el pl. az adott
deklarált lambdát, az adott hangelnyelést, az adott állékonyságot, és az adott terhelés
alatti összenyomódást.

A nem megfelelő választás téves megítélésekre adhat okot…

Az alacsony testsűrűségű és „nagy” (tehát „rossz”) lambdával  0,0420,044 W/mK 
rendelkező üveggyapot termékekről több forrásból is olvashattuk, hogy: „nem
állékonyak, roskadhatnak, összecsúszhatnak, illetve hogy nagyobb vastagságok
szükségesek ahhoz, hogy megfelelően hőszigeteljenek az adott épületszerkezeti
rétegrendben  emiatt gyakorlatilag alkalmatlanok épületszerkezetek
hőszigetelésére...”
Érdemes ezeket a kijelentéseket különkülön is megvizsgálni!

1. Először is nézzük a magas, tehát nem megfelelő lambda értéket:

Az Uértéket tekintve, kijelenthető, hogy elvileg szinte bármilyen lambdával
rendelkező terméket felhasználhatnánk hőszigetelés céljára, csak természetesen
a komplett szerkezeti rétegrendet  elsősorban vastagságilag  ehhez alkalmazkodva
kell kialakítani (megtervezni és megépíteni)*.

Tehát félre az általánosítással!

sokszoros nagyítás mikroszkóp alatt
az üveggyapot szálakról
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(*Természetesen fentieket kicsit „elvonatkoztatva” kell érteni → Nézzünk egy külső
falszerkezetet példának: ha azt vasbetonból szeretnénk megvalósítani úgy, hogy a
jelenlegi (0,45 W/m2K) követelményeknek Uértékileg megfeleljen, úgy 3,2 méter vastag
vakolatlan vasbeton falat kellene építenünk. Ez persze teljes egészében képtelenség!)

2. Következőként vizsgáljuk a nem megfelelő állékonyság, roskadás és

összecsúszás problémakörét:

Mi, az URSA Salgótarjáni Üveggyapot Zrt., már jó pár éve mindenhol azt hangoztatjuk
építészeknek, kivitelezőknek, beruházóknak, diákoknak, stb. tartott országos
konferenciákon, hogy ferde és függőleges síkra a csupasz (nem kasírozott)
termékeinkből a 0,039es lambdával rendelkező termék az, amely már bizalommal
elhelyezhető – teljes üreg kitöltésekor.

A többi, alacsonyabb lambdával rendelkező termékünk  pl. URSA DF 37 – 35
(lambda=0,037 0,035 W/mK) és URSA SF 32  35  38 (lambda=0,032  0,035  0,038
W/mK)  felhasználásával pedig még a fentinél is magasabb minőséget építhetünk!
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