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Bevezető
Az idei Knauf magazin keretes szerkezete
- a felhasználási útmutatók és a
gyakorlatban, mindannyink által látogatott
épületeken bemutatott kivitelezések, mint
a tartalom gerince mellett - a racionális,
matematikai és pénzügyi oldalról közelíti
meg a hőszigetelések eredményességét.
A híres, szép vagy éppen mindennapi
középületek és modern passzívházak
mellett ugyanis saját otthonunknak is
egyre inkább elengedhetetlen eleme lesz
a hatékony hőszigetelés. A Knauf
termékeit pedig nem csupán akkor éri
meg beépíteni, ha hosszú éveken át
gyűjtögettünk a házfelújításra, hiszen az
előnyöket már a hőszigetelés után
azonnal elkezdhetjük nemcsak komfortérzetünkön, de pénztárcánkon is érezni. A
beruházás végül, de nem utolsó sorban
ingatlanunk értékét is növeli, s talán nem
gondolnánk, de a különbség akár a
szigetelés nélküli ár 25%-át is kiteheti.
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Szigetelni hitelből
is megéri
Önfinanszírozó is lehet a családi
házak hőszigetelése, ugyanis a
rezsiköltség akár 40%-kal
csökkenthető..
Még hitelből is érdemes elvégeztetni
hőszigetelést, mivel már léteznek olyan pénzügyi
konstrukciók, melyek önerő nélkül igényelhetőek
családi házak energiahatékonysági korszerűsítésre
is. Ennek köszönhetően a hőszigetelés elérhetővé
válik azok számára is, akik energiaszegénységben
élnek. Mivel már a homlokzati és tető szigetelés
alkalmazásával akár 40%-kal csökkenthető a
rezsiköltség, a hőszigetelés önfinanszírozó lesz,
vagyis az azzal elért megtakarítás fedezheti akár
egy, a szigetelés finanszírozására felvett hitel
törlesztését is.

Energiahatékonysági 22-es csapdája
Az épület energetikai beruházások megvalósulásának a családi házak esetén leggyakrabban az vet gátat, hogy éppen ott lenne
szükség a korszerűsítésre, ahol a magas rezsiköltség kifizetése is gondot okoz. Magyarországon
a jövedelmük 34%-ánál magasabb energiaköltséggel rendelkező, azaz energiaszegénységben
élő háztartások kb. 85%-a családi házban él.

A családi házak a legpazarlóbbak
Ennek okán érthető, hogy a családok döntő
többsége nehezen finanszírozza önerőből a
nyílászárócserét, a hőszigetelést vagy a kazánok
korszerűsítését, mindemellett pedig az állami
támogatások sem elérhetőek mindenki számára.
Ennek köszönhetően a Magyarországon található
2,8 millió családi ház 80%-a energiahatékonysági
szempontból nem megfelelő. Energiafelhasználási
tekintetben a családi ház állomány háromnegyedét
kitevő, az 1 980-as évek előtt épült otthonok vannak
a legrosszabb helyzetben. A háztartási büdzsé 2550%-át a rezsikiadások teszik ki, melynek 75%-áért
a fűtés és hűtés felel.
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„Egy átlagos 100 négyzetméteres, hőszigetelés
nélküli családi házban élők az év felében havonta
átlagosan 45.000 Ft-ot költenek a fűtési
kiadásokra. Ez az összeg hőszigeteléssel megfelelő nyílászárók és a megváltozott hőigényhez alkalmazkodni képes kazán megléte esetén akár 45-50%-kal is csökkenthető lenne. A
legkorszerűbb, 20 cm vastagságú homlokzati és
tetőtér hőszigetelés egy ekkora házon 1,5-1,8 millió
forint ráfordítással végezhető el, amely magába
foglalja az anyag és munkadíjat is” - mondta
Aszódy Tamás, a Knauf Insulation Kft. ügyvetető
igazgatója.

Szigetelés: hosszú távú befektetés,
rövidtávú előnyök
Az otthonukat szigetelni szándékozók nagy
részét azonban éppen a magas költségek,
hitelfelvétel esetén pedig az önerő mértéke tartja
vissza a beruházástól. A költségek fedezésére
elérhető olyan lakástakarékkal kombinált hitel,
amelynek az igénybe vehető 30%-os állami
támogatás mellett nagy előnye, hogy segítségével
akár önerő nélkül bele lehet vágni otthonunk
„rezsicsökkentő” fejlesztésébe.
Az OTP Lakástakaréknál például Áthidaló
kölcsön segítségével tud az igénylő azonnal
hozzájutni a hőszigetelés, nyílászáró vagy kazáncsere elvégzéséhez szükséges összeghez. A

törlesztés során pedig a havi kiadás nem
haladja meg azt az összeget, amit a
családiház- tulajdonosok megspórolnak az

energiahatékonysági beruházás által. Az otthonukat
ilyen konstrukcióban fejlesztők ebben az esetben
előbb kamattörlesztés mellett előtakarékosságot
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folytatnak, majd a megtakarítási idő letelte után a
hitel törlesztik a rezsiben elért megtakarításból.

Szigetelés számtan
A fenti példa szerinti, 1 00 m 2-eres ház komplett
hőszigetelése esetén kb. havi 1 5-20 ezer Ft-ot
tudunk megtakarítani fűtésköltségünkből az év
minden hónapjára leosztva. Ha a megvalósításhoz
szükséges 1 ,8 millió forintot lakástakarékkal
kombinált hitellel finanszírozzuk, akkor egyrészt 72
hónapon, azaz hat éven keresztül 8.1 40 Ft-ot kell
befizetnünk a lakástakarékpénztárba, amelyhez az
állam hozzátesz 30%-ot, másrészt ahhoz, hogy a
teljes összeget azonnal fel tudjuk használni, ne
pedig a megtakarítási idő végén álljon csak
rendelkezésre, Áthidaló Kölcsön felvétele
szükséges. Ennek a kölcsönnek a törlesztése
havonta 9.505.-Ft, így az első hat évben összesen
havonta 1 7.645.-Ft-ot kell fizetnünk, ezt fedezheti a
1 5-20 ezer forintos fűtési költség csökkenése. A hat
év eltelte után további 7 évig 1 5.780 Ft
törlesztőrészlet fizetendő még, a szerződéses
összeg megtakarításon felüli részére, azaz a
lakáskölcsönre. Ezáltal a család kiadásai
lényegében változatlanok maradnak.
/Forrás: OTP Lakástakarék (1,8 millió forintos
energiahatékonysági beruházás esetén)/
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„Épületeink energiahatékonyságát fejleszteni,
szigetelni,
nyílászárót
cserélni
vagy
gazdaságosabb kazánt vásárolni hitelből is megéri,
mert a lakástakarékkal kombinált hitel gyakorlatilag
észrevétlenül törleszthető” - mondta Köntös Péter
az OTP Lakástakarék vezérigazgató-helyettese.
„Az ilyen kombinált konstrukciók nagy előnye, hogy
a családnak csak annyit kell törlesztésre fordítani,
amit eddig amúgy is kifizetett a rezsire, a hitel
visszafizetése után azonban az energetikai
korszerűsítés révén megtakarított összeg teljes
mértékben a családi kasszát gyarapítja akár a
következő40-50 évben” – tette hozzá a szakember.
A megfelelően kivitelezett hőszigetelés és
nyílászárócsere elvégzésével az ingatlan

energiahatékonysági besorolása akár 4
kategóriát is ugorhat, ami egy esetleges
értékesítés során számít majd sokat, hiszen egy
hőszigetelt családi ház átlagosan 1 5%-kal
magasabb áron értékesíthető.

Az Energiaklub meghatározása szerint energiaszegénynek
azokat a háztartásokat tekintjük,
amelyekben a következő három
kritérium egyszerre áll fenn:
a háztartás éves összjövedelme elmarad a magyar
háztartások jövedelmi mediánjának 60%-ától,
a lakás 20 ° C-ra történő
fűtéséhez és a melegvíz előállításához elméletileg szükséges
energia éves költsége és a
háztartás
összjövedelmének
aránya meghaladja az összes
háztartás tényleges, bevallott
adataiból képezett medián érték
kétszeresét, azaz 34%-át,
az épület energetikai
besorolása F-nél rosszabb.
1.

2.

3.

5

A Duna Aréna
A rekordidő alatt megépült
Aréna Heraklith akusztikai
szigetelő elemeket rejt.

Ahogy a képeken is látszik, Heraklith termékünket
légréssel vagy ásványgyapot kombinálásával beépítve
nagyon komoly hangelnyelési tényező érhető el.
Az akusztikai célú burkolat kialakítása a Duna Arénában
nagy körültekintést és gondos kivitelezést igényelt, mert a
jelenlegi állapot nem végleges. A szerkezet a
világbajnokság után visszabontva (a mobil lelátók
elbontásával) kisebb lesz, és a hangelnyelő felületek
kialakítása során ezt figyelembe kellett venni.
A Heraklith termékekkel a sokrétű követelmények
ellenére is sikerült megoldást találni az előírásoknak
megfelelő hangelnyelési értékek elérésére. Az akusztikai
felületek méretezése nagyon komoly tervezési feladat volt,
amelyet dr. Reisz Frigyes végzett. Reméljük, a jövőben a
Duna Aréna példáján felbuzdulva az eddiginél sokkal jobban
oda fognak figyelni a tervezők az akusztikai méretezésre,
ekkora és akár kisebb létesítményeknél, sőt talán egy
óvodai vagy iskolai teremnél vagy tornateremnél is!
Végezetül reméljük, a
létesítmény sok évtizedig
szolgálni fogja a lakosságot és sportolóinkat (a
Heraklith biztosan), miközben nem visszhangzik az
Aréna, és megértik a
sportolók, hogy HAJRÁ
MAGYAROK.
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A Duna Arénára méltán lehetünk
büszkék, hiszen rekordidő alatt épült meg,
és közel 50.000 köbméter mennyiségű
betont, 1 6.000 tonna acélt építettek be (1
Szabadság-hídnyi és 2 Lánchídnyi). Mi, a
Knauf Insulation dolgozói egy picit még
büszkébbek vagyunk, hiszen hozzájárultunk ennek a csodálatos épületnek a
megvalósításához, és nem is akárhogyan.
Mi a termékünkkel érjük el, hogy ne
legyen visszhang, amikor torkunk szakadtából szurkolunk az arénában Hosszú
Katinkának, és a többi vízi sportot űző
honfitársunknak a 201 7-es FINA világbajnokságon. A tervező a Heraklith C50
lapokat tervezte be a küzdőtér lelátói alá jó
pár ezer m 2 mennyiségben, a megfelelő
akusztika elérése érdekében. Ezeket a
lapokat színre is festették, így a laikus
szemek nagyon nehezen veszik észre a
rejtett, de az Aréna életében nagyon fontos
funkciót betöltő akusztikai elemeket.
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A gátőr házának átalakulása
Egy családi ház új homlokzata
a Luby-kastély szellemében.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagyar
Luby-kastély műemlék kastélymúzeuma, történelmi rózsakertje és pálmaháza alkotta
épületegyüttese 201 6-ban bővült a szomszédos
telek, illetve házas ingatlan megvásárlásával és
hozzácsatolásával, a megnövekedett kiszolgáló
és vendéglakás funkciók ellátására. A
kilencvenes években épült családi ház megjelenése miatt nem illeszkedett a Luby kastélyprogram mára széles körben elismert, rangos
minőségéhez. Ez építészeti beavatkozást tett
szükségessé mind sematikus karakterét, mind
gyenge épületenergetikai paramétereit illetően.
Lebontásának vagy átépítésének a szándéka nem merült fel, a megbízott építészre az
utólagos hőszigetelés és homlokzatképzés megtervezésének feladata hárult. A legkézenfekvőbbnek tűnő kontakt hőszigetelési rendszert
kizárta a megbízó, és a feladat megoldását a
kastélypark tervezőjének fantáziájára bízta.
A tervezési koncepció az olcsó alapanyagokból, félkész termékekből, ugyanakkor
hozzáadott magas szellemi értékkel és aprólékos
munka-ráfordítással létrehozott szokatlan és
figyelemfelkeltő végeredményt tűzte ki célul.
Mindennek eredményeként az épület távolról a
„mintha be sem fejezték volna” látszatát kelti,
közelebbről viszont az igényes részletképzéssel
hívja fel magára a figyelmet. Az épület
hőszigeteléséhez a hagyományos falszerkezetű
vakolt épületkülső felületére 60 cm-es
tengelytávolságú, előbb függőlegesen majd
vízszintesen
keresztirányban
egymáshoz
csavarozott, 50x30 mm keresztmetszetű felületkezelt fenyőfa lécváz került.

A két rétegben beépített, 50x600x1 200 mm
méretű Knauf MPN Plus 037 táblás ásványgyapot
hőszigetelés tartóbordájaként szolgáló váz
rögzítését a falszerkezetre horganyzott beütőszeges poliamid műanyag dübellel végezték. Az
összesen 1 0 cm vastag hőszigetelés homlokzati
lezárására a vízszintes lécvázhoz szabványos,
5,5x60 mm Torx fejű csavarral rögzített
25x600x2000 mm gyári méretű normál szürke
Heraklith C, valamint fehér cementkötésű
Heraklith fagyapot tábla került váltakozva, AK 01
élképzéssel, a megfelelő víztaszítás érdekében
Hydrogrund mélyalapozó felületkezeléssel.
A táblás burkolat vízszintes sorolására,
valamint az indító és zárósor szegésére az osztrák
Blecha Kft. 25x30x23x3 mm extrudált alumínium Z
szelvényét építették be. A mértani pontosságú
csavarkiosztást a holland Van Roji Fasteners kft.
DVP-EF-51 N típusú, horganyzott felületkezelésű,
domborított tányéralátétjei teszik hangsúlyos
grafikai elemmé.
A sematikus burkolatkiosztás monotonitását a
tervezett szabásminta szerinti egy darab ferde
vágás, az alumínium sorolók és a váltakozó színű
táblák lépcsős eltolása ellensúlyozzák. Az
utólagos homlokzatburkolat a konzultációk eredményeképpen több változtatáson is átesett a
kivitelezés alatt. Az eredetileg négy színre hangolt
kiosztás soknak bizonyult, mivel a „készen
kapott”, viszonylag kis ház arányaihoz túldimenzionáltnak tűnhetett. Emiatt a színek száma
kettőre csökkent.
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A végezetül választott fehér-szürke táblák
kombinációjával, valamint a szolid csavaralátétekkel létrehozott homlokzat némiképpen
harmoizál az udvari térkő mintázatával, a látogatók
az első rácsodálkozás után általában kedvezően
ítélik meg a létrejött felületet. A homlokzatfelújítással egyidejűleg a régi téglakerítést is
elbontották, és a Luby-parkhoz tervezett
mészhomok tégla-műkő-kovácsoltvas konstrukció
folytatásával zárta és fogadta be a különös
köntösbe öltöztetett egykori gátőrházat.
A Luby Kastélymúzeum Kft. tulajdonosa és
építtetője az első pillanattól támogatta valami
újszerű alkalmazás kipróbálását, amely ha
rendszerszerűen is beválna, akkor további
felújítások és ingatlanfejlesztések számára
szolgálhatna hasznos tapasztalatokkal. Beruházói
oldalról elsősorban a gazdaságosság volt
értékelhető szempont, hogy az innovatív
felhasználás költségelemei közül az anyagoldali
számokat takarékos keretek között lehetett tartani,
és hogy rendszerszerű technológia esetén az
élőmunka magasabb díjvonzata is vállalható
korlátok közé szorítható.
A cikk Sajó Imre építőművész, vezető tervező
műleírásának felhasználásával készült.
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Üveggyapot
értékesítési történet
Tévhit, hogy az üveggyapot hosszú távon
nem alkalmas minőségi hőszigetelésre.
A laikus építtetők és nyugodtan kimondhatjuk, az
építőiparos szakemberek körében is elterjedt álláspont,
hogy a szálas szigetelőanyagok közül többségében
inkább a kőzetgyapotot (bazaltgyapot) tartják hosszú
távon megbízható szigetelési alternatívaként.
Ez a hit évtizedes előzményeken alapul. A
kilencvenes évektől tapasztalható volt, hogy a kedvező
áron elérhető üveggyapot termékek közül a szakmai
hozzáértés hiányának és a nyereség- tartalom
csábításának következtében tömegesen történtek nem a
műszaki igényeknek megfelelő termékválasztások és
beépítések! A kivitelezők, beruházók abba a csapdába
estek, hogy nagy- részt a termékskála aljából
választottak. A beépített termékek alulmúlták a velük
szemben támasztott műszaki elvárásokat, hiszen azokra
nem is voltak alkalmasak, a megfelelő termékeket viszont
nem hasz- nálták, elsősorban az áruk miatt.
Mindezek miatt sokszor találkozunk csalódott
üveggyapot felhasználókkal, hiszen a látszó, vagy megbontott szerkezetekben összezsugorodott, elvékonyodott
hőszigetelő üveggyapot maradványokat talá- lunk. A
probléma oka a rossz termékválasztásból fakad, hiszen
vékony, kis testsűrűségű, roskadásra hajlamos, olcsó
anyagot választottak és építettek be.
A rossz hírek gyorsan terjednek, főleg, ha a
szakiparban ilyen nagy számban fordulnak elő, így
megszületett a gyors és téves „népítélet”, amely szerint az
üveggyapot hosszú távon nem alkalmas minőségi
hőszigetelésre. A téves következtetések alapján kialakult
általános vélemény káros fényt vet a minőségi, prémium
termékekre is.

Néhány tény az üveggyapotról, azon
belül is a Knauf Insulation üveggyapot
termékeiről. Az üveggyapot termék az üveg
olvadáspontja feletti hőmérsékletre hevítését
követő centrifugális szálkép- zéssel majd a
létrejött szálak összeragasztásával, tömbösítésével készül.
Öt év intenzív kutató- és fejlesztő munka
eredményeként egyedülállóan környezettudatos természetes kötőanyagú terméket
tudtunk létrehozni, ez az ECOSE technológiájú üveggyapot. A termék glükóz alapú
kötőanyaggal készül, ezért nem tartalmaz
hozzáadott fenol-formaldehidet vagy akrilt,
ennek köszön- hetően többszörös Eurofins
beltéri levegőminőség arany kategóriával
díjazták üveggyapot anyagainkat.
A
különleges
kötőanyagnak
köszönhetően a Knauf Insulation terméke jó
tapintású, kevésbé porzó, kevés- bé szúrós,
ám rendkívül rugalmas, 80%-ban újrahasznosított
alapanyagból
gyártott,
természetes barna színű üveggyapot!
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Napsugár óvoda,
az „ öko-ovifalu”
A csoportos foglalkoztató terembe jó
minőségű hangelnyelő burkolat került.
A következőkben a nyáregyházi Napsugár óvoda, az
„öko-ovifalu” felújításában játszott szerepünket, a csoportos
foglalkoztató teremben végzett akusztikai felújítást mutatju be.
Az óvoda pedagógiai programjában kiemelt helyet kap a
környezettudatosságra nevelés, mellyel szeretnének útmutatást adni gyermekeink számára egy természetet és
élővilágot védő életmód kialakítására. Úgy gondolják, már
gyermekkorban érdemes elkezdeni a szemlélet megalapozását, hogy természetessé váljon számukra a környezet
A 75mm vastagságú kőzetgyapot
védelme, szeretete, ezen felül az egészséges életmód, a
természet tisztelete, az állatok védelme, a szelektív maggal ellátott fagyapot rendkívül jó
hulladékgyűjtés, az energiatakarékosság és az ivóvíz értéke. hangelnyelési értékekkel rendelkezik, így
tökéletes volt erre a felhasználásra.
Az óvoda udvarán miniatürizált kis falut építettek, pici A táblákat műanyag TERMOFIX CF
házakkal, pici utacskákkal és minden újrahasznosított 8/1 1 5- ös beütőszeges dübellel rögzítettük
a falakon, valamint a mennyezeten. Az
anyagokból épült, innen ered az „öko-ovifalu“ elnevezés.
élképzéssel készült fagyapot termék fehér
Oktatási intézmények rengetegszer találkoznak azzal a színű gyári festést kapott, ami igazán
problémával, hogy a termek akusztikai tulajdonságai rendkívül esztétikussá és egyedivé változtatta a
rosszak. Ezalatt érhetjük a beszédérthetőséget, a hang- foglalkoztató terem hangulatát.
tisztasági fokot, valamint az utózengési időt (a visszhanA megfelelő mennyiségű hangelnyelő
gosság mértékét) is, melyek alacsony értékei rendkívül
zavaróak lehetnek az épületet használók számára. Az óvodai burkolat beépítése után a mérési eredpedagógus – óvodás között a kommunikációt nagyban ne- mények azt mutatják, hogy a javítással a
hezíti, hogy a rossz akusztikai körülmények miatt nem értik jól terem tökéletesen alkalmas lett a csoportos
egymás szavát. Ennek ellensúlyozására egyre hangosabban foglalkozások megtartására. A cikk az
beszélnek, nő a termekben az átlagos hangnyomásszint. Az Arató Akusztika Kft. mérési jegyzőállandó zaj és koncentrált figyelem 1 -2 óra után fáradtságot könyvének felhasználásával készült.
okoz, ez rossz hatással van a termet használók közérzetére,
továbbá csökkenti a munkavégzés hatásfokát.
A Knauf Insulation Kft. felajánlotta a Nyáregyházán lévő
ÖKO OVI-nak, hogy a csoportos foglalkoztató termükben az
oldalfalakra és a mennyezetre jó minőségű és jó mechanikai
tulajdonságú hangelnyelő burkolatot szerel föl, akusztikai
tervezés alapján.
A fent részletezett, súlyos problémák kezelésére a
Tektalan 037/2 termékünk alkalmasnak bizonyult.
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Kelet-Európa legnagyobb
passzív társasházának építése
Bemutatjuk Kelet-Európa legnagyobb passzív
társasházának építését, azon belül hőszigetelését.
Az épület kirívóan alacsony energiafogyasztású lesz, mindezt úgy
érik el, hogy a kor energetikai követelményeinek megfelelő
szigetelőanyag vastagságot, korszerű gépészetet, valamint
árnyékolástechnikát és 3-rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat
terveztek ehhez a társasházhoz. Ez az épület kiváló példa lesz arra,
hogy míg az ingatlan m2 árai nem magasabbak a hasonló
társasházakhoz viszonyítva, a lakások rezsije azokénak mégis
töredéke lesz! A tervezők már a 2021 -es előírásoknak megfelelően
tervezték az ingatlant.
Egy ilyen társasháznál a termikus burok nagyon fontos szerepet
tölt be, hiszen nem mindegy, mennyi hő távozik a szerkezeteken
keresztül. Ezért kerül a homlokzatra 20 cm vastagságú, a szálas
hőszigetelő anyagokon belül a piacon legjobb lambda értékkel bíró
termék, a Knauf Insulation FKD-N Thermal 0,034, amellyel U = 0,1 3
W/m2.K értékű hőátbocsátási tényező lesz elérhető a külső falakon. A
mélygarázs mennyezetére 1 2 cm vastag CLT-C1 bevonatos
kőzetgyapot lamell került. A lakások alatti zárófödém 20 cm vastag
FKL C1 bevonatos kőzetgyapot hőszigetelést kap.
Fal, mennyezet, valamint padlófűtés kerül kiépítésre az automata
légcserélő berendezések mellett, tehát nem kell szellőztetni ahhoz,
hogy mindig friss levegővel legyenek ellátva a lakások.
Mint láthatjuk, hazánkban is elkezdődött a korszerű, komfortos,
energiatakarékos társasházak tervezése és építése, ami egy
környezettudatos építési, lakhatási jövő ígéretét hordozza a Hermina
Happy Land lakópark formájában.
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Heraklith Agro
természetes fa hatásssal
Fagyapot és ásványgyapot
hang- és hőszigetelési rendszer
az állattartásban.
Egy Somogy megyében található sertésfarm
építése kapcsán szeretnénk Önöknek bemutatni
Heraklith Agro építési rendszerünket.

A Heraklith Agro rendszer elemei: Hangelnyelés, hangszigetelés

‖
‖

Heraklith Agro fagyapot lapok
(2000x600x25mm)
Knauf Insulation ásványgyapot hőszigetelés
(pl. MPN Plus 037, Mineral Plus 039)

A Heraklith Agro fagyapot lapok 2 mm-es
szálszerkezettel, kizárólag fehér cement kötőanyaggal, 2000 x 600 mm-es táblaméretben, 25 mm
vastagságban készülnek.

A Heraklith termékek kiemelt tulajdonsága, hogy
több területen kiváló hangszigetelőként működnek.

` Az állatok által keltett zavaró hangok

esetében megfelelő védelmet nyújtanak a
környezetnek.

` A gépészeti berendezések esetleges

hanghatásait is eredményesen csökkentik.

A lapok festhetőek – a gyári fehér festés illetve. Légszűrő és hőszigetelő hatás
élképzés opcionális lehetőség.
Fontos, hogy a helyiségbe érkező levegő ne
Nem éghető (A2), növeli az épület tűzállóságát.
nagy sebességgel, koncentráltan érkezzen, mert az
ott tartott állatokra rövidtávon is egészségkárosító.

A rendszer előnyei:

Természetes megjelenés

^

Látható fagyapot szerkezetből adódó
természetes fa hatás.

^

A természetes világos felület miatt
csökkenthetőek az energiaköltségek.

Szakember igény, szaktudás
_ A Heraklith AGRO rendszer kivitelezése során:
_ Nincs szükség különleges szerszámokra.
_ Nincs szükség speciális ismeretekre,
_ A rögzítések egyszerűen kivitelezhetők.
_ A kivitelezés akár önerőből is elvégezhető.

Erre nyújt tökéletes megoldást a Heraklith Agro.

⁂ A táblák porózus szerkezete

levegőelosztó felületként működik.

⁂ A szerkezetből adódóan a légáramlás
lelassul, egyenletes lesz.

⁂ Nincs koncentrált (pontszerű) káros légbefúvás.
⁂ A beépített hőszigeteléssel együtt
a szerkezet energiahatékonysága kiváló.

⁂ A tetőszerkezet nem okoz hőveszteséget.
⁂ Nem szükséges további hőszigetelés
a szarufák között.

⁂ Nincs páralecsapódás.
⁂ Nincs hideg légáramlat.
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A Knauf Naturoll
felhasználása
A szakemberek már tapasztalták is a
különbséget: jót cseréltünk jobbra.
A Knauf Insulation világszerte, így hazánkban is
elkezdte legújabb termékfejlesztésének, a NatuRoll
üveggyapot termékcsaládnak bevezetését. Ezzel egy
időben kivezeti a piacról eddig megismert és
közkedvelt üveggyapot termékcsaládját, a Classic
sorozatot.
A változás nem csak az elnevezést, a csomagolást
és a palettizációs adatok változását is jelenti. A
gyártásfejlesztés eredményeként jobban használható
termékeket kínálunk a piacon. A fizikai tulajdonságok
(tömörebb, állékonyabb megjelenés) kedvező változása mellett az ECOSE gyártási technológia
változatlanul biztosítja a nagyon alacsony szintű
kiporzást, a selymes, szúrásmentes tapintást. A képen
látható építkezésen a szakemberek már tapasztalták
is a különbséget: jót cseréltünk jobbra.
A dongatető 1 5+1 0 cm NatuRoll Pro szigetelést
kap. Újdonság továbbá, hogy a termék csomagolásán
a korábban megszokott deklarált lambda λD = 0,039
W/mK érték mellett a szigetelés hővezetési ellenállását
is feltüntetjük, igazodva ezzel a nyugat–európai
gyakorlathoz.
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Jelen épület esetén
R1 + R2 = 3,80 + 2,55 = 6,35 [m2 .K/W]
összesített hővezetési ellenállást jelent,
amely elméleti
U= 1/R = 0,157(W/m2 .K)
hőátbocsátási tényezőt biztosít.
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Megkérdeztük a kivitelező
szakembereket
Az üveggyapot termékek és a kőzetgyapot
könnyűlemezek kirívó különbségei.
Október folyamán egy vidám hangvételű internetes kérdőív
segítségével tudakoltuk meg kivitelező szakemberek
véleményét, szokásait. A kérdések összeállításánál nem titkolt
célunk volt rávilágítani az üveggyapot termékek és a
kőzetgyapot könnyűlemezek közötti alapvető hasonlóságokra
és kirívó különbségekre.
A számos beérkezett válasz alapján bátran állíthatjuk, hogy
a játékban résztvevők többsége nagyon is jól ismeri a
különbségeket, az előnyöket és hátrányokat egyaránt.

A Knauf Ecose gyártási technológia
előnyös következményei
A Knauf Ecose üveggyapot nem szúr, selymes tapintású.
Csekély a kiporzása, könnyen alakítható, rugal- mas és
alaktartó szigetelő anyag. Ezzel szemben a kőzetgyapot bizony
szúrós, porzik, rugalmatlanul merev. Előny az üveggyapot

javára.

A felhasználás során (szállítás, tárolás,
beépítés) jelentkező előnyök a
Knauf Ecose üveggyapot javára
A tömörített csomagolásnak köszönhetően fele, inkább
harmada a tárolási deponálási hely szükséglete. Fele inkább
harmada a szállítási, anyagmozgatási tennivaló. Fele inkább
harmada a felhasznált csoma- golóanyag (fólia) és raklap
mennyisége tehát keletkező hulladék az építés helyszínén.

Előnyök természetesen az üveggyapot javára.
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A két terméktípus előállítása
(alapanyag, gyártás, csomagolás,
tárolás, szállítás) közötti lényeges
fenntarthatósági különbségek:
Az üveggyapot szigetelés alapanyaga 80-90%-ban
újrahasznosított üveghulladék. Veszélyes anyagot semmisítünk meg tehát a gyártás során. Kőzetgyapot esetében
bazaltkövet robbantunk és fejtünk, zúzunk, darálunk és
szállítunk, nagy teljesítményű gépek berendezések és
szállító eszközök igénybevételével. Nagy teljesítmény,
nagy (fosszilis eredetű) üzemanyag fogyasztás, komoly
mértékű károsanyag emisszió. Azonos mennyiségű és
hőtechnikai tudással bíró hőszigetelés előállításához
éppen fele mennyiségű veszélyes üveghulladékot kell
megsemmisítenünk a robbantott, bányászott bazaltkőhöz
viszonyítva. Ezen fele (veszélyes üveghulladék)
anyagmennyiséget éppen fele akkora hőmérsékletre kell
hevítenünk olvadáspontig, az üveggyapot előállítása
esetén. Sokszorosa viszont az elégetett koksz (fosszilis
energiahordozó) mennyisége és károsanyag kibocsátása
csak a kőzetgyapot gyártása során is az üveggyapothoz
viszonyítva. Az üveggyapot kemencét földgázzal és/vagy
napelemparki villamosenergia fölhasználásával fűtjük.

További lényeges előnyök az üveggyapot javára.

Ár-érték arányok, azonos műszaki
teljesítményre (mennyiség és
minőség) vonatkoztatva:
Figyelembe véve a valós piaci árszinteket, bátran
kijelenthetjük: azonos műszaki tartalom mellett érezhetően
alacsonyabb áron szerezhető be az üveggyapot
szigetelés. A kőzetgyapot csúcstartó (hővezetési tényező)
Ld= 0,034 (Knauf Nobasil FKD N thermal homlokzat) míg
üveggyapot esetében 0,032 is könnyen teljesíthető (Unifit
032). A két anyagtípus további közös jellemzői egyaránt:
A1 nem éghető, hidrofób, ásványi alapanyagú, ön- és
alaktartó. Ismét további lényeges előnyök az

üveggyapot javára.
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A játékban résztvevők válaszaikkal igazolták a fenti tényeket.
Megköszönve aktivitásukat itt is
megerősítjük: jól döntenek abban

az esetben, ha üveggyapotra
cserélnek ott, ahol az építési
feladat ezt lehetővé teszi.
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Alulról hűlő födém
szigetelése: CLT C1
Új termék a
fűtetlen mennyezetek szigetelésére.
A Knauf Insulation többféle megoldást kínál
a fűtetlen terek mennyezetének (alulról hűlő
födémek) szigetelésére. Ezen különféle
megoldások esetében egyformán alapvető és
fontos szempont a tűzbiztonság, a megfelelő
hő és hangszigetelési teljesítmény. További
fontos szempont a gazdaságos- ság, az
esztétikus megjelenés és a gyors egyszerű
kivitelezhetőség is. A fentebb felsorolt követelményeknek megfelelve mutatjuk be új
termékünket: CLT C1 .
A termék egy lamellázott ásványgyapot
tábla 200 x 1 200 mm befoglaló méretekkel,
különböző elérhető vastagságokkal. A táblák
látszó oldala különleges bevonattal rendelkezik
(C1 ) csatlakozásuk pedig fózolt élek mentén
történik. Ez az illesztési mód elrejti a födém

esetleges síkpontossági hibáit, egyenetlenségeit.
A beépítés csak ragasztással történik, kiegészítő
rögzítésre (pl. dűbelezés) nincs szükség. A
fogadó felülettel szemben is csak az általános
követelményeket támasztja CLT C1 kőzetgyapot.
Legyen a födém stabil, mozgás és zsugorodásmentes, száraz és elválasztó rétegtől mentes.
Felületelőkészítésre az esetleges portalanításon
túl nincs szükség.
A képeken látható garázsok mennyezet
szigetelése egy debreceni társasház építkezésen
készült. A kivitelező cég szakemberei szerint
végtelenül egyszerű, és szapora a beépítés. A
mennyezetet kell ásványgyapot ragasztóval
ellátni (fogazott glettvas) és az így készült
ragasztóágyba a lamellákat felragasztani. A
táblák azonnal készre ragadnak, sem
alátámasztásra, sem hosszabb várakozási időre
sincs szükség.
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Az anyag nagyon könnyen alakítható, szeletelhető,
vágható, a gépészeti szerelvények kikerülése, körbe
szigetelése pontosan elvégezhető. Ha a táblákat
egymáshoz képest eltolással rögzítjük, kife- jezetten
esztétikus látszó felületet hozhatunk létre.
A gyakorlat szerint az átlagos felületű födém esetén
a ragasztó igény 2-3 kg/m2 , az elkészült felület egy
„tisztasági” festéssel (szórás) igény szerint tovább
alakítható. A festés során arra kell csak ügyel- ni, hogy a
felület változatlanul porózus maradjon, a fokozott
hangelnyelő képesség megőrzése érdekében.
CLT C1 alkalmazásával teljesíthető elvárások:
tűzbiztonság, hő és hangszigetelés, gazdaságosság,
esztétikus megjelenés, gyors és a végletekig egyszerű
kivitelezés.
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Drágábban adható el a
hőszigetelt ingatlan
A szigetelés ára duplán megtérül
az értékesítéskor.
A hőszigetelt családi házak átlagosan 1 5%-kal
drágábban értékesíthetők, a magasabb ár azonban nem jár
együtt az eladási idő növekedésével – derül ki a Knauf
Insulation és az Otthontérkép.hu közös felméréséből. Egy
1 00 négyzetméteres házat akár 3 millió forinttal is magasabb
áron tud értékesíteni tulajdonosa akkor, ha az megfelelően
hőszigetelt, ami azt jelenti, hogy az energiahatékonyságba
fektetett összeg már az ingatlan eladási árában akár
kétszeresen megtérül.
A Knauf Insulation és az Otthontérkép.hu 20.000 családi
ház hirdetését elemezte abból a szempontból, hogy
tulajdonosaik milyen arányban jelölik ingatlanjaik
energiahatékonyságát és a hőszigetelés meglétét a
hirdetésekben, illetve, hogy a hőszigetelés megléte miként
befolyásolja az eladás árat és az ingatlan eladhatóságát
más, azonos jellemzőkkel rendelkező, de nem szigetelt
ingatlanokhoz viszonyítva.

18

Minden 5. családi házat hirdetünk
energiahatékonyként
A Knauf Insulation és az Otthontérkép.hu elemzéséből
kiderült, hogy országos átlagban a családi ház hirdetések
21 %-ában tüntették fel a tulajdonosok a hőszigetelés
meglétét. Érdekesség ugyanakkor, hogy az észak-keleti
országrészben több hirdető utal ingatlanának energiahatékonyságára. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a
hirdetések 28,9%-ában, Hajdú-Bihar megyében 28,5%ában, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 23,6%-ában,
Bács-Kiskun megyében pedig a hirdetések 30%-ban jelzik
a tulajdonosok, hogy a ház hőszigetelt, vagy hogy
rendelkezik energiahatékonysági tanúsítvánnyal. Annak
hátterében, hogy ezekben a megyékben hirdetnek több

Van, ahol 25%-kal is többet ér
egy hőszigetelt családi ház
A szigetelőanyag-gyártó és az ingatlanportál elemzése rámutat arra is, hogy amíg a
hőszigetelés nélküli
családi
házakat
országosan, átlagosan 204.000 forintos
négyzetméteráron lehet értékesíteni, addig a
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családi
házat energiahatékony
ingatlanként
tulajdonosaik,
az
Otthontérkép.hu szakemberei szerint
az állhat, hogy az átlagosnál rosszabb
ingatlanállománnyal
rendelkező
térségekben a hőszigeteléssel épült
ingatlanok aránya alacsonyabb, így a
hőszigetelés megléte fontosabb,
árnövelő hatása az ingatlan
értékesítéskor is jobban érvényesül.

hőszigetelt ingatlanok 1 5%-kal magasabb
átlagáron, négyzetméterenként 233.000 Ft-os
áron kelnek el. A hőszigetelés árnövelő hatása
a jellemzően rosszabb ingatlanállománnyal bíró
régiókban a legszembetűnőbb. Ezen országrészekben akár 20-25% is lehet a különbség
egy azonos tulajdonságokkal bíró hőszigetelt és
nem hőszigetelt családi ház ára között.
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Emiatt Bács-Kiskun megyében például 31 %-kal
(231 .000 Ft / m2), Somogyban 30%-kal (224.000
Ft/m2), Tolna megyében 26%-kal (1 31 .000 Ft/m2),
Nógrád megyében pedig 25%-kal (1 1 6.000 Ft/m2)
magasabb egységáron értékesíthetők a hőszigetelt
otthonok. Ehhez képes Budapesten „csupán” 3%-kal
(341 .000 Ft/m2), Győr-Moson-Sopron megyében
6%-kal (240.000 Ft / m2), Veszprémben pedig 8%kal (247.000 Ft/m2) ér többet egy hőszigetelt családi
ház, egy nem szigetelt ingatlanhoz viszonyítva.

Attól, hogy drágább még nem kel
el lassabban
Annak ellenére, hogy a hőszigetelt otthonokat
drágábban kínálják eladásra tulajdonosaik, az
árkülönbség és a magasabb ár nem jár az eladási
idő növekedésével. Az Otthontérkép.hu kimutatása
szerint a szigetelt, de drágább családi házak
ugyanúgy 90-1 00 nap alatt értékesíthetők mint a nem
szigetelt, de olcsóbb családi házak.

„Tapasztalataink szerint az ingatlan vásárlók a
legtöbb esetben valamelyest átalakítják újonnan
vásárolt otthonukat, bizonyos adottságokat, mint a
hőszigetelés, azonban egyre inkább elvárnak a
kiszemelt otthontól, hiszen akár csak egy
autóvásárlás esetében, itt is egyre fontosabbá válik
az, mennyit is fogyaszt majd a ház, amibe
befektetünk. Ezért a hőszigetelt ingatlanok
magasabb átlagáron értékesíthetők, de ennek
ellenére ugyanannyi idő alatt találnak új gazdára,
mint a nem szigeteltek” – mondta el Mester Nándor,
az Otthontérkép.hu vezető elemzője.
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A kistelepüléseken nagyobb
a szigetelés értéke
Az elemzés rámutatott arra is, hogy
nemcsak megyei szinten, de településtípusonként is különbségek mutatkoznak a
hőszigetelt és a nem hőszigetelt családi
házak áraiban. Míg a megyei jogú városokban 1 0%, a városokban pedig 1 4% a
hőszigetelés árnövelő hatása, addig a
községekben már akár 24%-kal drágábban is
értékesíthető egy megfelelően hőszigetelt,
rezsibarát és pénztárca kímélő otthon.

„Egy átlagos, 100 négyzetméteres, BácsKiskun megyében álló ház esetén a
hőszigetelés akár 5,5 millió forinttal is
növelheti az ingatlan piaci értékét, miközben
egy ekkora alapterületű családi ház
szigetelése nagyságrendileg 1,5 millió
forintba kerül. Az épületeink energiahatékonyságába történő befektetés tehát már az
ingatlan értéknövekedésében megtérül” –
mondta Aszódy Tamás, a Knauf Insulation
Kft. ügyvetető igazgatója. „Emellett, egy 1520 centiméteres hőszigeteléssel rendelkező
otthon fűtési rezsije akár 40-50%-kal is
csökkenthető, ami azt jelenti, hogy a
szigetelés költsége akár 8-10 év alatt
megtérülhet, sőt annak 30 éves élettartama
alatt minden, a hőszigetelésbe fektetett forint
további 3-7 forint hasznot hoz a tulajdonos
számára” – tette hozzá Aszódy Tamás.
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A minősített családi házak fele jelentős
korszerűsítésre szorul
Magyarországon mintegy 2,85 millió családi
ház épült, amelyekben közel 7 millió ember él.
Iparági statisztikák szerint ezen lakóingatlanok
80%-a
energiahatékonysági
szempontból
korszerűtlen. Ezt támasztják alá az épület
energiahatékonysági
tanúsítványok adatait
összesítő Lechner Tudásközpont kimutatásai is.
Magyarországon 201 5 decemberétől kötelező
ingatlan bérbeadás és eladás esetén az
energetikai tanúsítvány, azaz a „lakcímke”
megszerzése. A Lechner Tudásközpont adatai
szerint 201 6 januárja óta az ország területén
68.505 családi házra vonatkozó energetikai
tanúsítványt állítottak ki.
A vizsgált lakcímkék alapján a családi házak
alig 0,7%-a érte el az AA vagy annál nagyobb AA+
és AA++ minősítési fokozatot, közel nulla
energiaigényre vonatkozó követelménynek (BB
kategória) csupán az ingatlanok 1 % felelt meg,
míg korszerű (CC és DD kategória) minősítést
mindössze a családi házak 1 6%-a kapott. BB
szintet vagy annál jobb besorolást egyébként
kizárólag azok a családi házak érhetnek el,
melyekben a felhasznált energia legalább
negyedét megújuló energiaforrások segítségével
biztosítják.
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Átlagos (FF kategória) vagy annak környékén
mozgó (EE és GG kategória) besorolást a
tanúsított a családi házak 1 9%-a ért el, míg az
ingatlanok 53%-át ennél rosszabb (HH, II, JJ)
kategóriába sorolták, vagyis jelentős korszerűsítést igényelnek.
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Mobilszám
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műszaki szigetelés

30 / 5524-200

zoltan.schober@knaufinsulation.com

Endes Attila

Értékesítési tanácsadó
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attila.endes@knaufinsulation.com

Kovács Tamáa

Értékesítési tanácsadó
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értékesítési tanácsadó
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Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye

balazs.blaskovi cs@knaufinsulation.com
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értékesítési tanácsadó
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robert.marcigany@knaufinsulation.com

