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Áttekintés a Knauf Insulation 201 6-os
termékfejlesztéseiről és látványos kivitelezéseiről.
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Bevezető
201 6-ban országszerte eredményes évet
tudhat maga mögött a Knauf Insulation,
melyben a termékek megújítása és
fejlesztése mellett jutott energia
számtalan műemléképület, közintézmény
s nem utolsó sorban családi ház alapos
és hatékony szigetelésére.
Ez azonban korántsem minden, hiszen az
Otthon Melege pályázat során a Knauf
ismét aktív szerepet vállalt a lakossági
gondolkodás formálásában. A program
széles körben nyitva állt a magyar
háztartások előtt, szinte bárki pályázhatott a korszerűsítésben való jelentős
szerepvállalásra, akár már húsz éves
családi házak esetén is.
A Knauf társadalmi felelősségvállalása
ezentúl nemzetközi szinten is látványos
volt a LEAF projekt keretében. Ez több
országban bizonyította, hogy többlakásos
társasházak esetén akár 60% körüli
megtakarításokra képes a modern
hőszigetelés. A kérdés csupán az, eljut-e
a döntéshozókig a Knauf által is sok
fórumon hangsúlyozott eredmény, mely
szerint az állami beruházás e téren
nemzetgazdasági
szempontból
is
sokszorosan megtérül.
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A LEAF projekt
A társasházak korszerűsítését
kitűző nemzetközi program
eredményei szerint akár 60%-kal
csökkenthető az
energiafelhasználás.

A társasházak korszerűsítésével akár 60%-kal
is csökkenthető a lakások energiafelhasználása —
ez derül ki az Energiaklub nemzetközi projektjének
eredményeiből, amelyben konkrét épületeken
vizsgálták a felújítási és megtakarítási
lehetőségeket, valamint az alacsony beruházási
kedv okait. A lakóközösségek ugyan nyitottak a
korszerűsítésekre, ám a pénzügyi lehetőségeik
korlátozottak, sokaknak már az előkészítés
költségei is megterhelőek. Az Energiaklub és a
Magyar Energiahatékonysági Intézet legfrissebb
kutatása szerint a lakosság közel kétharmada nem
vág bele otthona korszerűsítésébe az elkövetkező
három évben, ha ehhez csak saját megtakarításaira
és hitelekre számíthat. Az elavult épületállomány
megújulására vissza nem térítendő állami
támogatások nélkül nincs esély.
Felújítással akár 60%-os
energiamegtakarítás is elérhető

A 201 5-ös párizsi klímacsúcson a világ vezetői
egyértelműen az éghajlatváltozás megfékezése
mellett tették le a voksukat. Magyarországnak is
elemi érdeke, hogy javítson az ország
energiahatékonyságán, ha pedig gyorsan és
eredményesen szeretne jelentős energiamegtakarítást elérni, erre a lakóépület-állomány
korszerűsítése a jó megoldás. A kétezres évek
eleje óta alig javult a magyar otthonok
energiahatékonysága. A lakossági energetikai

felújítások száma nemcsak nálunk, hanem az
Európai Unió más országaiban is alacsony.
Az Energiaklub „Energiahatékonyság közösen”
nemzetközi projektjében hat európai ország
közösen vizsgálta az alacsony beruházási kedv
okát és a felújítások elé gördülő akadályokat. A
magyarországi programba négy társasházat
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választottak be, melynek lakóközösségei
ingyenesen jutottak hozzá az induláshoz szükséges
energetikai felméréshez és egy megtakarítási
számításokkal is alátámasztott javaslatcsomaghoz.
Az épületeken végzett mérések is alátámasztják,
hogy a korszerűsítés nélküli házakban hatalmas,
műszakilag könnyen kiaknázható potenciál van.

„A vizsgált épületek között van olyan, amelyben
egyszerű hőszigeteléssel és ablakcserével akár
62% energia- és ugyanilyen arányú rezsiköltségcsökkenést lehet elérni. Ez évente több mint 3 millió
forint megtakarítást jelent a lakóközösségnek,
lakásonként 100 ezer forinttal marad több a
háztartásoknál. Az öt energetikai osztállyal jobb
besorolásba kerülő lakás piaci értéke is nagyobb
és gyorsabban értékesíthető” — mondta Czabarka

Mihály, a Projektdoktor ügyvezetője.
Társasházak esetében az egyik alapvető
probléma, hogy nagyértékű, bonyolult beruházásról
kell sok szereplőnek döntést hoznia. Ez csak
gondosan előkészített és kidolgozott koncepció
alapján, megfelelő információ birtokában és
többlépcsős egyeztetés után lehetséges.
A jó szakember kulcskérdés

Az

Energiaklub
projektmenedzsment

elkészített
egy
útmutatót, amely a

lakóközösségek vezetői számára jelent hasznos
segítséget. Végigvezeti az érintetteket az
energetikai korszerűsítés teljes folyamatán,
kapaszkodót nyújt a beruházás menedzseléséhez a
döntéselőkészítéstől egészen a kivitelezésig.
Több tízmillió forintos társasházi beruházásnál
egy félresiklott építkezés súlyos anyagi válságba
sodorhatja a lakókat, pótmunka igényekkel
szembesülhetnek és kiderülhet, hogy a felújítások
nem az előre várt megtakarítást hozzák.
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„A jó tanácsadó elengedhetetlen egy
beruházás indulásánál, segítségükkel a költségeket
és a kivitelezés időtartamát is kordában tarthatjuk,
így biztosítható a műszaki minőség és az elvárt
megtakarítás mértéke. A szakemberek rendszerben
gondolkodnak tudják, hogy az adott termékek
milyen tulajdonságokkal rendelkeznek és hogyan
fognak együttműködni a beépítést követően.
Cégünk közel 6000 szakember képzését végzi
évente”— hangsúlyozta Markovich Béla, a Mapei

Kft. ügyvezetője.

Bár a lakóközösségek nyitottak és igénylik is a
szakértői segítséget, sokszor már az előkészítés
költségei is megterhelőek számukra.

„Azt tapasztaltuk, hogy a legnagyobb akadályt
a magas beruházási költségek jelentik, vagyis a
financiális kérdések egyértelműen kerékkötői a
korszerűsítéseknek. Ez még a gazdagabb
országokban is probléma. A projekben résztvevő
briteknél is kiderült, hogy az állami források
hozzák meg a beruházási kedvet. Nálunk is
erre lenne szükség” — mondta Király
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hatékonyságának jelentős javításához évi 100 ezer
otthon megújulására lenne szükség, de csak
visszatérítendő támogatással nem indul el a
felújítási hullám” — mondta Szalai Gabriella, a

MEHI munkatársa.

Az energetikai felújítás minden
szereplőnek haszon

A szakemberek szerint a lakossági
energiahatékonysági beruházások hatással vannak
a magyar gazdaság helyzetére, munkahelyeket
teremtenek,
és
költségvetési
bevételt
eredményeznek. A vissza nem térítendő
támogatásokból elköltött minden adóforint
többszörösen megtérül. Németország 201 0-ben 1 ,4
milliárd euróval támogatta a lakossági ingatlanok
komplex energiahatékonysági fejlesztéseit. Ennek
köszönhetően 340 ezer új munkahelyet teremtett,
5,4 milliárd euró adóbevétel többlet keletkezett,
vagyis a befektetés ötszörösen megtérült.
„Számításaink szerint Magyarországon már évi

Zsuzsanna, az Energiaklub projektvezetője.
A vissza nem térítendő támogatások
szükségességét támasztja alá az Energiaklub és
Magyar Energiahatékonysági Intézet frissen
megjelent
lakossági
kutatása
is.
A

64 milliárd forintból el lehetne indítani egy
olyan programot, amely már a második évtől
többszörösen megtérül. Évi 25 ezer új
munkahely létesülne, akár 70 millárd forint
költségvetési bevételt jelentene, fellendülne

otthona korszerűsítésébe.

A beruházások hatására
földgázimportja akár 4%-kal

megkérdeztettek közel kétharmada mondta,
hogy csak saját megtakarításaira vagy
hitelekre támaszkodva nem tud belevágni
„A vissza nem térítendő pályázati források
feladata a hiányzó önerő pótlása és a megtérülési
idő lerövidítése. Enélkül a beruházások nagy része
elmarad, vagy kényszermegoldások születnek. A
közel négymilliós hazai lakásállomány további
elöregedésének
megállításához,
energia-

az adózott építőanyag forgalom, és segítené a kisés középvállalkozásokat is”— mondta Kanyuk
László, a Knauf Insulation Kft. marketingvezetője.

az ország
csökkenne,

pozitívan hatna a kibocsátott üvegházhatású gázok
mértékére, a szén-dioxid-kibocsátás csökkenése
nyomán pedig az állam további kvótabevételekre is
szert tehet.

Az útmutató
innen letölthető.
www.energiaklub.hu/publikacio/
energiahatekonysag-kozosen
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Az MPN Plus 037
Akik eddig örömmel használták
a Knauf könnyűlemezeit, az új
MPN Plus 037 szigeteléssel is
meg lesznek elégedve.

A Knauf Insulation 201 6 tavaszán új fejlesztésű
terméket vezetett be az ásványgyapot könnyűlemezek
piacára. Azon partnereknek és kereskedőknek
szánjuk az új fejlesztést, akik eddig is megelégedéssel
építették be az MPN 038 szigetelő lemezeket.
Az MPN Plus 037 összehasonlítva a könnyű
lemezekkel, rugalmas és alaktartó termék. Könnyen
vágható, jól illeszkedik, egyszerű dolgozni vele, és a
már jól ismert ECOSE technológiával készül.

Kiválóan alkalmas magastetők, padlásfödémek,
válaszfalak hőszigetelésére. A képen is látható
szarufák közötti szigetelés (1 5 cm) a könnyed illesztés
után, kiegészítő rögzítés nélkül is megállja a helyét
roskadás, vetemedés, összecsúszás veszélye nélkül.
Egy másik építkezésen szintén a tetőtérben
kialakított válaszfal (a hideg padlástér és a fűtött
tetőtér között) hő és hangszigetelésként állja meg a
helyét az MPN Plus 037, összesen 25 cm
vastagságban beépítve.
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A Mineral Plus ® termékcsalád
Egy ismert, de újratervezett ásványgyapot szigetelőanyag
csarnokrendszerű épületek acélfalainak hőszigetelésére

A csarnok épületének acélfalai Mineral Plus
039 típusú hőszigetelést kaptak. Ez a
szigetelőanyag már korábban is közismert és
közkedvelt volt Fact Plus márkanéven. A néhány
éves nemzetközi tesztidőszak lezárását
követően került sor a név-és arculatváltásra.
Természetesen az új kék színű
csomagolóanyag a már megszokott minőséget,
és ugyanazon előnyöket tartalmazza.

Töredék szállítási, anyagmozgatási igény a
hagyományos kőzetgyapot könnyűlemezekhez
képest. A tömörített csomagolás előnyei egészen
a beépítés pillanatáig érvényesülnek, hiszen az
anyag csak a kicsomagoláskor, az állványon
nyeri el a beépítési méreteit, így lényegesen
gyorsabb, egyszerűbb a szigetelési feladat
elvégzése.
Köszönhetően a már jól ismert Ecose®
gyártási technológiának, az emberi szervezetre
gyakorolt irritatív hatások fel sem merültek.

A Mineral Plus 039 műszaki adatai
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Az LMH AluR
Az alufóliával megerősített,
nem éghető tekercseket
műszaki berendezések
hő- és tűzvédelmére ajánljuk.

Az LMH AluR elnevezésű termékünk nem
éghető ásványgyapot tekercs, egyik oldalán
szakadásmentes, üvegszállal erősített alufóliával
ellátva. Az ásványgyapot szálak merőlegesen
helyezkednek el a felhelyezendő felületre, így
biztosítva a jó nyomószilárdságot a rugalmasság és
a könnyű kezelhetőség megtartása mellett.

g AS minősítés

Az LMH AluR Lamell termékünket műszaki
berendezések hő- és tűzvédelmi szigetelésére

g Megbízható, erős és rugalmas

ajánljuk, mint például:

∎ Kör vagy négyszögletű keresztmetszetű
légcsatornák,
∎ Nagyobb átmérőjű csővezetékek,
∎ Hajók,
∎ Hőtároló berendezések

Jellemzők
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⸬

Az LMH AluR Lamell termék
kiváló hőszigetelő képességgel rendelkezik.

⸬

Az LMH AluR Lamell tűzvédelmi besorolásával
a legmagasabb nem éghető
A1 -es kategóriába tartozik.

⸬

LMH AluR Lamell termékünket
viszonylag alacsony testsűrűséggel is
elő tudjuk állítani, így megkönnyítve
a telepítésüket a fűtő- és szellőzőcsatornákra.

Előnyök

g Jobb lesz az épületek
belső levegőjének minősége

g Könnyen vágható
g Egyszerűen és gyorsan szerelhető
g A szálak olvadáspontja > 1 000° C
g Hozzáadott szilikon olaj nélkül készülnek.
Knauf Insulation ásványgyapot
Ecose® technológiával:

Az Ecose technológiával készülő Knauf
Insulation ásványgyapot termékek megjelenés
és tapintása eltér az eddig megszokottól.
A megnevezés olyan forradalmian új,
formaldehid-mentes
technológiát
takar,
amelyben gyorsan megújuló anyagokat
használunk a más szigetelőanyag gyártásánál
alkalmazott kőolaj származékok helyett.
A technológiát a Knauf Insulation
fejlesztette ki ásványgyapot terméki részére,
hogy javítsa a környezetre gyakorolt hatását,
anélkül, hogy a termék hő-, hangszigetelése
vagy tűzvédelmi besorolása romlana. Az Ecose
technológiával készült termékek nem
tartalmaznak mesterséges színezéket, színük
teljesen természetes.

Knauf magazin
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Tanúsítványok
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Az új MPN Plus 037 bizonyít
a Borsay-kastély tetején
A mádi Borsay-kastély egyik szárnya
10+15cm vastagságban kapott
kiemelkedően jó szigetelést.

Társaságunk ebben az évben is jelentkezett új fejlesztésű hőszigetelő anyagokkal.
Itt, most a tavasszal bevezetett ásványgyapot szigetelés - az MPN Plus 037 egyik
beépítési módját szeretnénk bemutatni Önöknek.
A beépített 1 5 +1 0 cm vastagság, és az
anyag 0,037 W/m 2K hővezetési tényezője
kiemelkedően jó hőszigetelést eredményez a
tető síkjában.
Az állékony, roskadásmentes, emellett
- természetesen hidrofóbizált - hőszigetelő anyag
nagyfokú rugalmassága, íves felület szigetelését
is nagyszerűen lehetővé teszi.
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Fújható üveggyapot költség- és
időmegtakarítással a zalaegerszegi
Kölcsey Ferenc Gimnáziumon
A megszokott szigetelési technológiák helyett
olykor célszerű alternatív megoldást keresni.

201 5 késő őszén kezdődött a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc
Gimnázium energetikai felújítása. Problémát okozott azonban a képen
is látható homlokzatra lenyúló tetőszerkezet alatti részek szigetelése.
A kivitelezési tervdokumentáció szerint ezen részeken a
palafedés és lécezés lebontásával - majd visszaeépítésével - a többi
homlokzati felülettel azonos hagyományos THR szigetelés szerepelt.
Mindez körülményesnek és időigényesnek tűnt, ráadásul a lebontott
anyagok visszaépíthetősége is kétségessé vált. A befejezési határidő
rövidsége, valamint az időjárás bizonytalansága miatt a felújítást
végző kivitelező alternatív megoldást keresett ezen felületek
szigetelésére. A generálkivitelezővel történt egyeztetés után a zalaegerszegi fújható szigetelési technológiával rendelkező partnerünkkel
- Infrahőkép Kft - közösen adtunk árajánlatot a munkára.
A műszaki tartalomváltozás elfogadtatása után lehetővé vált a
lenyúló tetőrészek Supafil Cavity fújható üveggyapottal való
szigetelése. Így az előzetesen leginkább körülményesnek vélt
speciális
falfelületek
szigetelése
legegyszerűbb munkafolyamata.

lett

a

projekt

Mint a 2. képen is látható, a tetőrészeken mindössze minimális
mennyiségű pala felszedésével lehetővé vált a szigetelés elvégzése.
A Supafil fújása gépesített technológiával történik. Szállítócsövön
keresztül zajlik a szigetelési területre való anyagszállítás, így az
időjárási körülmények sem befolyásolták a munkavégzést. (3. kép)
A Knauf Insulation Supafil termékei vegyi kötőanyag mentesek,
hidrofóbizáltak, A 1 tűzvédelmi osztályúak (nem éghetőek) és ami a
legfontosabb, kimagaslóan jó hőszigetelési értékkel rendelkeznek.
A hővezetési tényező...

az üregkitöltésre gyártott Supafil Cavity esetében 0,034 W/mK.
a nyílt terek szigetelésére ajánlott Supafil esetén 0,044 W/mK.
Mint láthatjuk, alkalmanként a Knauf Insulation fújható
üveggyapot termékek biztosítják a leghatékonyabb, legjobb,
legegyszerűbb megoldást a problémás területek szigetelésére.
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53% energia-megtakarítás a
115 éves Korányi Intézet
szigetelésével
A Budakeszi határában található Országos Korányi
Tbc és Pulmonológiai Intézet 2015 karácsonyára
megkapta kiérdemelt új külsejét.

A
Budakeszi
határában
található
tüdőgondozásra szakosodott Országos Korányi
Tbc és Pulmonológiai Intézet „A” épülete 1 901 óta
fogadja rendületlenül betegeit. A sok szolgálatért
cserébe, a felújításra szorult épület 201 5
karácsonyára megkapta kiérdemelt új külsőjét,
amely az esztétika mellett műszaki paramétereiben is megfelel a mai kor elvárásainak.
Az épület pincefödéme, homlokzata és
tetőszerkezete kapott teljes hőszigetelést, emellett
a régi nyílászárókat újakra cserélték. Ennek
eredményeképpen éves szinten 1 1 2 tonna CO2
kibocsátás csökkenést és közel 6,5 millió forint
költségcsökkentést várnak az épület beruházói.

A 1 00%-ban pályázati összegből megvalósult,
1 50 millió forint értékű invesztícióval várhatóan kb.
53% energia-megtakarítás érhető el.
Egy speciálisan tüdőgondozással foglalkozó
intézmény esetében a szobák (és a környezet)
tiszta levegője elengedhetetlen fontosságú! A
Knauf Insulation kőzetgyapot termékei az
egészségvédelmi, páraáteresztési és tűzvédelmi
elvárásokra tekintettel kaptak lehetőséget a
bizonyításra. Ennek eredményeként esett a
választás a Knauf Insulation Nobasil FKD-N
Thermal hőszigetelő táblára.
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Érdemes pár szóban beszélnünk a dűbelezésről is,
mivel nem megfelelő választás esetén komoly pénzeket
dobunk ki, még ha kiváló szigetelést választottunk is. A
nem megfelelő alapanyagokból készülő, hőhídhatáscsökkentő megoldás nélküli termékek jelentős mértékben
rontják a rendszerek hatékonyságát.
Az általánosan elfogadott, négyzetméterenkénti 6 db
dübel
használata
esetén
akár
20%-os
hatásfokcsökkenéssel is számolni lehet. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 1 00 mm vastagságú
rendszerből – a hőhidakat képező dübelek miatt – 20 mmt elveszítünk. Egy szélszívásnak kitett, magasépület
esetén a nagyszámú (több mint 1 0 db/m 2 ) dübel akár 2530%-kal is ronthatja a falszerkezet hőátbocsátási
tényezőjét!
Az európai szabványok a dübelek pontszerű
hőveszteségi tényezőjét egy úgynevezett χ (khí)-értékkel
jellemzik, amelynek mértékegysége W/K. A vonatkozó
európai irányelv, az ETAG 004 szerint ez az érték a
lehető legalacsonyabb legyen. Ezzel elérhető az a cél,
hogy a dübelek nem rontják a hőszigetelés
hatékonyságát (csak akkor kell a számolni a hatásukkal,
ha az egy négyzetméteren alkalmazott dübelek által
okozott hőveszteség, a ΔΧ > 0,04 W/m2.K) Az ilyen
követelménynek megfelelő dübelek használata esetén
tehát biztosak lehetünk, hogy jól választottunk.
Az Intézet homlokzatán kívül a tetőn eltávozó 35%
hőveszteség is elegendő indoknak bizonyult, hogy az
1 000 m 2 felületű lapostetőhöz további két új termékünket
válasszák. A felső réteghez 60 mm SmartRoof Top 70
kPa λD = 0,038 [W/mK], alsó réteg esetében 1 00 mm
SmartRoof Thermal 50 kPa λD = 0,036 [W/mK] lépésálló
kőzetgyapot szigetelőanyagok kerültek beépítésre. A
tetőszigetelések esetén a két réteg biztosítja a szerkezet
hőhídmentességét.
Az új név új termékeket is jelent, hiszen a
fejlesztésekből
adódó
gyártástechnológiának
köszönhetően lapostetős termékeink esetében is jobb lett
a hőszigetelési képesség. A kisebb hővezetési tényező
pedig kisebb vastagságokat és ebből adódóan kisebb
súlyt eredményez a felhasználóinak. Nagy örömünkre
szolgál, hogy egy ilyen speciális és fontos épület
esetében részt vehettünk az állagmegóvás és a
gazdaságossági mutatók javításában!
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A Korányi Intézet homlokzatának
szigeteléséhez 3400 m2 felületen,
14 cm vastagságban építették be
λD = 0,034 W/mK hővezetési
tényezőjű anyagunkat.
Tájékoztatásul a homlokzati falak és
egyéb épülethatároló elemek elvárt,
2018-tól
kötelező
hőátbocsátási
tényezője közintézmények esetén:
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Hőszigetelés egy életre átszellőztetett homlokzattal
A kasírozott üveggyapot szigetelés
számos előnye egy lakóház példáján.

Ma már talán nem kérdés, hogy a lakóépületek építésénél,
felújításánál az épületenergetikának dobogós helyezése van a
legfontosabb szempontok között.
A szigorodó hőtechnikai követelményértékek ráadásul a
lakók érdekeit is képviselik, hiszen az épület fűtése-hűtése
folyamatos feladat, folyamatos költség. A külső falakra
vonatkozó hő átbocsátási ténye- ző követelményértéke
201 5.01 .01 -től 0,24 W/m 2K, ami majdnem 50%-os szigorodást
jelent a korábbi értékhez képest.
Egy ennek megfelelő falszerkezet már jelentős csökkenést
eredményez az üzemeltetési költségekben is, emellett a
lakókomfort is lényegesen javul. Az elérhető, illetve a valós
csökkenés mértékét természetesen az egyéb határoló
szerkezetek is befolyásolják. A jelen hírlevélben hivatkozott
lakóház átszellőztetett homlokzattal készült, amelynél a
kasírozott TP 435B üveggyapot szigetelés az alábbi előnyöket
biztosítja:

‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖

a 20 cm vastagságban alkalmazott TP 435B hővezetési
tényezője 0,034 W/mK, így a falszerkezet U értéke 0,1 7
W/m 2K >>> 30%-kal jobb érték, mint a követelmény
akusztikai értékek javulása >>>
akár 1 0 dB zajcsökken- tés érhető el
kiváló páratechnika >>> a páradiffúziós ellenállás μ=1
az anyag rugalmassága miatt az illesztéseknél könnyen
biztosítható a hőhídmentes táblacsatlakozás
A1 tűzvédelmi osztályba sorolás >>>
javul az épület tűzvédelme
ECOSE® technológia >>> az üveggyapot
nem tartalmaz egészségre káros kötőanyagot
az üveggyapot hozzájárul az
épített környezet fenntarthatóságához
könnyen vágható, minimális porképződés a beépítésnél
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Az átszellőztetett homlokzat további előnyei, a jelen
épületnél alkalmazott StoVentec rendszerben (forgalmazó a
Sto Építőanyag Kft.):

‖
‖
‖
‖
‖
‖

a hőszigetelés vastagsága
passzívház kategóriáig növelhető
3 cm légrés kialakítása >>>
az átszellőzés miatt javul a nyári hővédelem
hőhídmentesített vázrendszer
az épület fokozott mechanikai védelme
a rendszer teljes körű UV-védelmet biztosít az épületnek
az épület megjelenése a rendszerhez tartozó vakolatokkal,
egyéb burkolatokkal változatosan tervezhető

Az épület kiváló energetikai
paramétereihez és az alacsony
üzemeltetési
költségekhez
nagyban hozzájárultak még a
háromrétegű ablakok, a méretezett
lapostető szigetelés, valamint a
homlokzatot kivitelező
Kft. precíz munkája.
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Az egri Eszterházy Károly Egyetem
passzívházas irhabundát kapott
Bár napjainkban még nem a 30 cm vastag
szigetelések uralkodnak, bízunk benne,
a nem túl távoli jövőben ez lesz a jellemző.

Ismerős a régi mondás?

Mennyi? 30! Mi 30? Mi mennyi?

A válasz természetesen a szigetelés
vastagsága: az a 30 cm. Ma még talán
ritkábban fordul elő, de a tendenciákat és az
előírásokat ismerve már biztosak lehetünk
benne, hogy a nem túl távoli jövőben inkább ez
lesz a jellemzőbb szám, mint a 20 cm alatti
vastagság.
Külön szerencse, hogy a beépítésnél
megjelenő – a nagyobb vastagság miatti –
magasabb beruházási költség kiszámíthatóan
megtérül, sőt, a szigetelés vastagságának
növekedésével csökken a szerkezet U
[W/m 2K] értéke, ami által a beruházás, felújítás
megtérülése
a
felhasznált
energia
mennyiségének csökkenésével még gyorsabb
lesz.

Az
épületek
építésénél,
felújításánál
mindenképpen a hosszú távú szempontokat kell –
érdemes – figyelembe venni. A felújítási ciklus
Magyarországon kb. 30-40 év, homlokzati
szigetelést pedig nem szokás csak úgy cserélgetni,
így egy hosszútávra szóló jó döntéssel egy komoly
felújítási költséget is meg lehet takarítani. A
homlokzati szigetelő lapok jellemző vastagsága ma
1 5-20 cm körül alakul, ami már nagyon jó értéknek
mondaható, de még értelmesen, a költség-haszon
elvet is figyelembe véve még fokozható. A
„passzívház” szint eléréséhez 30 cm körüli szigetelő
lap vastagság szükséges a Knauf Insulation FKD-S
Thermal ásványgyapot lemezeiből, a termék λ értéke
kifejezetten jó érték, 0,035 W/mk! Ez a vastagság
már több egyéb kérdést is felvet, mivel a gyártható
maximális vastagság 24,5 cm, ill. a kivitelezésben is
alkalmazkodni kell ezekhez a növekvő méretekhez.
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Az egri Eszterházy Károly Egyetem Közösségi
Épületének felújításakor mindezen kérdésekre sikerült
választ adni. A homlokzat energetikai célú felújításának
célja, hogy a végeredmény passzívház szintű épület
legyen, amihez 30 cm vastagságú szigetelő lapok
beépítésére volt szükség. Ennek típusa a kritikus
épületrészeken – nyílászárók körül, egyes kiugró
épületrészeknél – a katasztrófavédelem előírásai szerint
a tűzterjedés megakadályozására csak A1 tűzvédelmi
osztályba sorolt anyag lehet, tehát ásványgyapot. A
szükséges 30 cm vastag lapokat a Knauf Insulation egy
rétegben tudta leszállítani, ezzel is hozzájárulva az idő
és költségtakarékos kivitelezéshez:
▆ a szigetelő lapokat egy rétegben kellett
felragasztani, ez komoly idő és ragasztóanyag
megtakarítást jelentett
▆ a lapok közé nem került ragasztóréteg, ami a
páratechnikát kedvezőtlenül befolyásolná
▆ egyszerűbb, biztonságosabb a dűbelezés, a
dűbelkiosztás a lapok látható elhelyezése miatt
pontosabban tervezhető
▆ a nehezen hozzáférhető épületrészeken a
szigetelés egy menetben megoldható volt, ami
szintén könnyítette, gyorsította a kivitelező munkáját
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A végeredmény egy modern, színes,
energiatakarékos épület, amelynek a
passzívház szintű energetikai minősítéséhez
a 3 rétegű nyílászárók, napkollektorok is
hozzájárultak. A 30 cm vastagságú lemezek
rögzítéséhez a fischer Hungária és az EJOT
Hungária által ajánlott minőségi dűbelek, a
vízszintes felületeken a biztonság fokozása
érdekében a dűbelekhez 1 1 0 mm-es
szigeteléstartó tányérok kerültek beépítésre.
A homlokzati hőszigetelő rendszerek
kiválasztásánál fontos szempont, hogy olyan
rendszergazdát válasszunk, akik a felmerülő
kényes/különleges részletekre is megfelelő,
garantált megoldásokat tudnak adni. A
szigetelő lapok méretnövekedése és a
szabályozások szigorodása miatt ez egyre
fokozottabb szempont kell legyen. A
példában szereplő épületnél a Bástya
Építész Iroda tervei alapján az ERTAMIL Kft
végezte a homlokzat szigetelését, a
rendszer szakmailag helyes beépítését a
Sto Építőanyag Kft, mint rendszergazda
felügyelte.
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Huzalfonatos
hőszigetelő paplanok
A hosszan tartó, hőálló ipari szigetelésekhez.

A huzalfonatos hőszigetelő paplan jól látható, fix
termékjelöléssel ellátott, rozsdamentes vagy
horganyzott huzallal huzalhálóra rögzített kompakt,
rugalmas kőzetgyapot szigetelőanyag. A termék nem
éghető, ellenáll a magas hőmérsékletnek, víztaszító és
öregedésálló.
A gyors és biztonságos kicsomagolás érdekében
a huzalfonatos hőszigetelő paplanok csomagolása
perforációval van ellátva, a biztonságos és könnyű
szállíthatóságról pedig speciális szállítópánt
gondoskodik.
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Alkalmazások

A huzalfonatos hőszigetelő paplanok a műszaki szigetelés teljes területén alkalmazhatók, műszaki szerkezetek hő-, hang-, és tűzvédelmi szigetelésként, valamint
légcsatornáknál és légkondícionáló rendszereknél:
g Csővezetékek
g Berendezések és légkezelő rendszerek
g Bojlerek, kazánok, tartály rendszerek
g Kemencék
g Erőművek nagy kazánjai
g Hulladékégetés, vegyi üzemek
g Hajógyártás
g Csőszerelések, csőbeépítések alkatrészei
g Tűzvédelem: falak, mennyezetek légcsatornák burkolata
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Utcai zajok kizárása
Heraklith lapokkal
Bemutatjuk, hogyan csökkentettük a zajterhelést
egy nagy forgalmú út melletti családi házban.

Rohanó világunk káros mellékterméke az
egyre fokozódó zajterhelés. A zajok egy szint felett
vagy bizonyos ismétlődés után nehezítik a
munkavégzést, a koncentrálást, akadályozzák
feladataink elvégzését, végeredményben zavarják
az idegrendszer működését. Az ismétlődő zajok
sajátossága, hogy egy idő után „az ember füle
rááll”, velük szemben az ingerküszöb alacsonyabb
lesz.
Különösen káros a jelenség, amikor az az
otthonunkat terheli és akadályozza az esti,
éjszakai, hétvégi pihenést, regenerálódást. A ház,
ahol a bentlakók a fenti jelenségtől szenvedtek egy
nagy forgalmú út mellett épült. Az épület mellett
rendszeresen gépjárművek haladtak el. A könnyű,
glettelt falazóelemek ezeket a forgalomból eredő
zajokat nem bírták kizárni az épületből.

Az akusztikai feladat megoldására a
tulajdonos az Arató Akusztikai Kft-t kérte fel. A cég
szakemberei a helyszínbejárás során akusztikai
méréseket
végeztek,
amely
során
meghatározhatóvá vált a probléma forrása. A
könnyű, glettelt falszerkezet különösen a mély
frekvenciatartományban
nem
működött
hatékonyan.
A dübörgő, mély hangok bejutása az épületbe
elsősorban a falszerkezet kis tömegével volt
magyarázható. Mivel a tulajdonos a homlokzatot
hőszigetelni szerette volna, ezért az akusztikus
tervezőnek a feladat megoldására a Heraklith
lapokra esett a választása, amelyek szálas
szigetelőanyaggal kombinálva a hő és
hangszigetelést is biztosítják.
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A számítások elvégzése után a következő
rétegrendet javasolták:

ᗚ
ᗚ

50x50 mm-es lécváz rögzítése a homlokzaton

ᗚ

50x1 000x600 mm Heraklith C lapok szerelése a
lécvázra

ᗚ

a lécváz közé 50 mm szálas szigetelőanyag,
kőzetgyapot, vagy MPN Plus ásványgyapot

vastagvakolat 220 grammos üvegszövet háló
erősítéssel

A homlokzatszigeteléshez a kivitelezést végző
Silver Insulation System Kft. részére a Knauf Insulation
nagy pontossággal (derékszögesség, hosszméretek)
gyártott Heraklith lapokat biztosított, amit egy erre a
célra beszerzett profilerrel készített el. Ennek
köszönhetően az illesztési hézagok minimálisra
csökkentek. A hagyományos vastagvakolattal ellátott
Heraklith lapok speciális szálszerkezetüknek
köszönhetően rugalmas vázra szerelve jelentősen
javítják a falazott szerkezetek hanggátlását, melyet
számos laboratóriumi mérés is igazol. Az így kialakult
réteges falszerkezet növelte a fal tömegét, ami mély
frekvenciatartományban 4-5 decibeles hanggátlás
növekedést eredményezett.
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Knauf Insulation Kft.
2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 1 1 5.

Ügyfélszolgálat:

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

www.knaufinsulation.hu

Munkatársaink elérhetőségei
Értékesítők

Mobilszám

Email cím

Schóber Zoltán

Termékmenedzser:
30 / 5524-200 zoltan.schober@knaufinsulation.com
gépészeti szigetelések, magasépítési termékek
Délkelet-Magyarország

Sájer Miklós

Mérnök, szaktanácsadó

30 / 4779-929

miklos.sajer@knaufinsulation.com

Tóth Attila

Mérnök, szaktanácsadó

30 / 9971 -204

attila.toth @knaufinsulation.com

Pozsgai Péter

Mérnök, szaktanácsadó: 30 / 9971 -201
Északnyugat-Magyarország

peter.pozsgai @knaufinsulation.com

Balogh J ános

Mérnök, szaktanácsadó
30 / 7050-1 1 4
Északkelet-Magyarország

janos.balogh @knaufinsulation.com

Budapest, Pest Megye

Blaskovics Balázs Mérnök, szaktanácsadó

30 / 5524-1 00

balazs.blaskovi cs@knaufinsulation.com

Marcigány Róbert

30 / 5951 -51 4

robert.marcigany@knaufinsulation.com

Pest megye

Mérnök, szaktanácsadó:
Délnyugat-Magyarország

