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Bevezető
Igen részletes kiadványt tart
kezében az olvasó, mely akár egy
korszerű szigetelésekről szóló kisebb
szakkönyvnek is tekinthető.
Az Ursa Magazin legújabb kiadásának
első részében a tetőterek szigetelését
járjuk körbe, melyben tanácsot adunk a
megfelelő anyag kiválasztására, a
részletes munkafolyamatokra és a
tetőterek leginkább kívánatos energiahatékony kivitelezésére.
A kiadvány második részében ezután az
épületek külső felületeit járjuk szó szerint
körbe, melynek zárásaként összefoglalót
nyújtunk az ásványgyapotok elérhető
fajtáiról.
Végezetül olyan speciális helyzetek
szakszerű
kezelésébe
nyerhetünk
betekintést, mint a hangszigetelés és a
hőhidak kiszübölése.
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Mivel szigeteljünk
a tetőtérben?

Egy kis demonstráció....

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

Az „ ásványgyapot” egy 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?
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. Elmondható
az hogy a gyártáshoz szükséges fő- alapanyagok kinyerése nem kerül sok
energiába, hiszen nem bontunk el hegyeket vagy nem hozunk fel a mélységből
nyersanyagokat. Ez a tény is hozzájárul az üveggyapottermékek nagyon magas
LCA (életciklus) értékéhez.
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Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az üveggyapot termékeknek
szálszerkezetükből adódóan mind a hőszigetelési, mind pedig az
akusztikai (hangelnyelési) paraméterei kiválóak.

Egy kis demonstráció....
Tervező kollégákat gyakran lepünk meg azzal, beépített tetőtérrel kapcsolatos
műszaki egyeztetések alkalmával, hogy az asztalra két kis mintát teszünk ki: egyet
a leggyengébb lambdájú termékünkből (0,039 W/mK), egyet pedig a legjobb
lambdájú termékből (0,032 W/mK). (Mindkét termék csupasz és tekercses, 10 cm
vastag.)
Az első reakció a döbbenet. Azután általában az következik, hogy: „Nem is
gondoltuk, hogy üveggyapotból is lehet állékonyság és keménység
szempontjából ilyen komoly terméket – mint pl. a 0,032 W/mK labdájú –
gyártani!”
Majd jön a tapintással való anyagvizsgálat: először nem akarják elhinni, hogy
mindkét termék tekercses. Hihetetlennek tűnik, hogy ilyen magas minőséget lehet
gyártani tekercses formában – de lehet!

Táblás vagy tekercses?
Néhány szó az ideális csomagolásról....
A házépítők körében tévesen elterjedt, hogy ha „állékony” terméket
szeretnének, akkor a táblás kiszerelésen kívül szóba sem jöhet más...
Nos, ezt a tévedést szeretnénk ezúton is eloszlatni, és megnyugtatni
mindenkit, hogy a tekercses termékek közt pontosan ugyanazt a magas

minőséget találhatják meg!
Elmondjuk, miért:

Az üveggyapot szálszerkezete nagyon vékony, hosszú és rugalmas szálakból
épül fel, ezért a gyártósor végén a végterméket akár fel is lehet tekercselni, és így
tekercses formában összecsomagolni, a levegőt is kipréselve belőle.

Az üveggyapot szálak nagyon vékonyak és effektíve hosszúak - 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
Komprimált csomagolás:

Ha komprimált a csomagolás, úgy az anyagok szállítása, raklapozása,
tárolása, és helyszíni anyagmozgatása is jóval előnyösebb feltételekkel
történhet: egy adott térfogatban jóval több anyagot tudunk mozgatni, tárolni, stb.
mint táblás kiszerelés esetében.
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A vékony, hosszú és rugalmas üveggyapot szálaknak köszönhetően a termék

kicsomagolása után szinte rögtön visszanyeri vásárolt (névleges)
vastagságát, úgy, hogy a terméket alkotó szálak nem sérülnek, nem törnek meg.
Visszatérve cikkünk fő kérdésére, azaz mivel szigeteljünk a tetőtérben, még
egy fontos adattal, aránnyal érdemes tisztában lennünk.

A hőszigetelés költsége a teljes tetőszerkezet bekerülési költségének
mindössze kb. 12-15%-a. Miközben sok energiát fordítunk pl.: a cserép vagy az
ereszcsatorna kiválasztására, annak színe formája, sőt még garancia tartalma is az
építtetők preferenciái között első helyen van, addig ugyanez a tudatosság az
indokoltnál kevésbé van jelen a szerkezeti anyagok terén. Ez részben érthető,
hiszen ezen anyagok kiválasztását a műszaki előírások mélyebb ismerete nélkül
jobb a szakemberre bízni, ám sokszor épp a kivitelezők nem vagy nem jól mérik fel
a megrendelő igényeit, akik alapvetően jól hőszigetelő és tartós tetőre vágynak.
Ennek a minimális, önmagunk érdekében megtett tudatosságnak a jegyében
kell tehát hogy elvárjuk, ellenőrizzük, hogy a tetőbe valóban az oda megfelelő
hővezetési tényezőjű, más néven lambda értékű termék kerül bele, amit ma
nevezhetünk a 0,039 vagy annál alacsonyabb, 0,037-0,035-0,032 értékű
termékeknek. Ennél gyengébb képességű termék beépítésével viszont
veszélyeztetjük tetőnk biztonságos működését.
Bíztatunk tehát mindenkit, hogy „tekercseljen” nyugodtan, és használja ki az
ebből származó előnyöket is!
A gyártási portfóliónkban a tekercses kiszerelésű termékek mellett
természetesen gyártunk táblás kiszerelésű termékeket is.
A nagy testsűrűség miatt egy köztes födémre elhelyezendő
lépéshangszigetelő terméket például már nem lehet tekercses kiszerelésűre
becsomagolni.
Az URSA ásványgyapot (üveggyapot) termékek egyedülálló tulajdonságai
páratlan hő- és hangszigetelési kombinációt jelentenek, valamint kiváló tűzvédelmi
tulajdonságokkal rendelkeznek, mely szintén igaz, az ár/hőszigetelés arányában.
Termékeink védelmet biztosítanak a hidegtől, melegtől és a zajtól, így
alkalmazásukkal
minden
épületrészben
megteremthetőek a
lehető
legkomfortosabb körülmények.
URSA ásványgyapot felhasználásával jelentős költség takarítható meg,
miközben a környezetet is védjük: Termékeink élettartamuk alatt 243-szor több
energiát takarítanak meg és 121-szer több CO2 kibocsátás csökkentéséhez járulnak
hozzá!
Amennyiben további információt szeretne az ásványgyapotokról, kérjük keresse fel
weboldalunkat és kérdezzen a szakértőtől:

www.ursa.hu
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Néhány jótanács a szakértőtől
tetőterünk szigeteléséhez
A ferdetetős épületszerkezet nagyon összetett struktúra, mert
sokféle anyagból, sokféle munkafolyamat során épül meg. Sokan azt
gondolják, hogy ha elkészült tetőterükben problémát tapasztalnak, akkor
biztosan „rossz az anyag”. Ez azonban nem ilyen egyszerű!
Minden gyártó elmondja, hogy miért is
fontos a megfelelő szigetelőanyag típusának
kiválasztása: csak ez garantálja az optimális
minőséget. A szigetelőanyagoknak különböző
követelményeknek kell megfelelniük:
paraméter:
alacsony
⚫ hőszigetelési
hővezetési tényező (lambda), az épület
energiafelhasználásának
minimalizálása
érdekében
⚫ hangszigetelési paraméter: az akusztikailag
komfortos lakhatás érdekében
⚫ éghetőségi jellemző, mint alap biztonsági feltétel
(az URSA ásványgyapotok pl. az A1-es nem éghetőségi kategóriába tartoznak)
⚫ öregedésállóság: hosszútávú megoldások
⚫ saját síkjában való roskadás-mentesség: ha egy idő után az eresz irányába
feltorlódik a szarufák között elhelyezett szigetelőanyag, hamarosan
penészesedéssel és többlet hő veszteséggel kell számolni, mivel szigeteletlen
felületek alakulnak ki
⚫ nagyfokú rugalmasság: jó beékelődés, töltse ki a rendelkezésre álló teret, hogy a
szarufa természetes mozgásait (száradás, vetemedés, csavarodás) a
szigetelőanyag követni tudja
⚫ egészségre ártalmatlan nyersanyagokból készüljön
⚫ környezettudatos családoknál fontos szempont lehet a szigetelőanyag
kiválasztásánál, hogy az mennyire „zöld” termék
Miután meggyőződtünk róla, hogy „ A Tökéletes” anyagot választottuk, utána
jön az ácsok, bádogosok, a tetőfedők, és szárazépítők (belső gipszkartonosok)
szerepe... és végül, a nagy kérdés: KI ÉS HOGYAN helyezi el a szigetelőanyagot és a
külső-belső fóliákat?
Nehéz összehangolni a munkafolyamatokat, mert minden szakma „független
egységként” tevékenykedik, és csak a teljes munkafolyamat befejezésekor látható
és tapasztalható, hogy az elkészült végeredmény végül vagy összehangolt munka
eredménye lett, vagy nem.
7

Amennyiben nem, akkor már csak komoly szerkezeti külső és/vagy belső
bontások árán javítható a szerkezet, és ez nem kíméli sem pénztárcánkat, sem
idegeinket.
Ennek elkerülésére meg kell hát győződnünk arról, hogy kivitelezőink a

gyártói utasítások pontos betartásával alakítják ki a komplett tetőtéri
szerkezetet és helyezik el benne a szigetelőanyagokat...

Ellenkező esetben a következő – azonnal látható, vagy később jelentkező problémákkal szembesülhetünk.
⇝
⇝
⇝
⇝
⇝

Hulladék anyagokból készített szigetelőréteg
Nem megfelelően méretre vágott szigetelés
Szigetelőanyag és faszerkezet helytelen illesztése
Szigeteletlen területek
Talpszelemennél PUR-hab rögzítés
a nem megfelelő szigetelőanyag kiválasztása miatt
Jó példaként egy megfelelően elhelyezett, méretre vágott és illesztett
hőszigetelést látunk a következő képen:
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Egy energiatakarékos megoldás
a komfortos, élhető tetőterekért
Sokszor a lakók nem érzik
magukat igazán komfortosan beépített
tetőterükben: nyáron elviselhetetlen a
meleg, télen pedig az állandó fűtés
ellenére is fáznak.
20-30 évvel ezelőtt, gyakran
készültek olyan tetőterek, amelyekben
komoly
hőszigetelés-technikai
és
páratechnikai hibák sokasága miatt
hideg belső falfelületeket, nedvesedést,
rosszabb esetben pedig penészedést is
észlelhetünk.
A mai műszaki követelményeket alapul véve megállapítható, hogy a korábbi
építésű épületeknél igen rossz hőszigetelő képességű és kis vastagságú – csupán
5-10 cm – anyag került elhelyezésre, egyetlen rétegben a szarufák között. A belső
oldalon a burkolat mögött gyakran előfordult a teljesen más célra gyártott
mezőgazdasági fóliák, kátránypapírok beépítése, ami páratechnikailag egyáltalán
nem megfelelő.
A rossz anyagválasztáson túl a szakszerűtlen kivitelezés is komoly problémát
jelent. Kívül gyakori hiba, hogy nincsen ellenléc a cseréptartó lécek alatt, így
átszellőztetett fedési-légrés sem került kialakításra: a megfelelő be- ill. kiszellőzés –
az eresz vonalában és a tetőgerinc környékén – nem volt biztosítva, így a levegő
sem tud áramolni, 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 fent felsorolt tényezők külön-külön vagy együttesen is azt eredményezik,
hogy a bentlakók számára a belső lakóklíma és az életkörülmények sem nyáron,
sem télen nem megfelelőek: nyáron átforrósodik a tetőszerkezet, télen nem tudjuk
kifűteni az adott teret, és általánosságban véve nedvesedés és penészesedés
jelentkezhet.
Az energiaköltségek racionalizálása végett is szükséges a régi tetőterek
komplex energetikai felújítása: egy jól tervezett rétegrenddel, 1 fűtési

szezonban a tető 1m 2 felületére vetítve, a 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 során a meglévő rétegek elbontása után rögzítjük a belső burkolat
előtti URSA SECO PRO 2 páratechnikai fóliát, majd URSA XPS bakok segítségével
készítjük el a szarufa speciális magasítását – ezzel maximalizáljuk a
hőhídmentesítést. A szarufa közöket teljes magasságában kitöltjük URSA
ásványgyapottal, majd elhelyezzük a cserépalátét URSA SECO PRO 0,04 fóliát, az
ellenlécet, azután pedig a cseréptartó lécet, és a cserepeket.

A szigetelést és a tetőszerkezetet megbízhatóan kell védeni a nedvességtől.
Kívülről egy alátétréteg gondoskodik arról, hogy a cserépfedés esetleges hézagjain
át bejutó csapadék vagy porhó ne nedvesíthesse át a szigetelést. A lakótér oldaláról
elhelyezett lég- és párafékező réteg megakadályozza, hogy a belső térben lévő
nedvesség bejusson a szigetelésbe.

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, repedt, szétfagyott és 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
hőhídvesztesége
– Mai követelményeknek, elvárásoknak és egyéni igényeknek megfelelő
hőszigetelési vastagság kialakítása
– Optimális ár-érték arány más megoldásokhoz képest
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Az URSA SECO PRO
termékcsalád és az URSA
ásványgyapot
termékek
kombinált felhasználásával az
épületfizikai követelményeknek
legjobban megfelelő épületszerkezeti rétegrend kialakítást tudunk megvalósítani.
Termékeink védelmet biztosítanak a hidegtől, melegtől és a zajtól, így
alkalmazásukkal otthonában és munkahelyén megteremthetőek a lehető
legkomfortosabb körülmények.
A magastetők szigetelésére a következő termékeket ajánljuk:
URSA SF32; URSA SF34; URSA SF38;
URSA DF35; URSA DF37;
URSA SECO PRO 0,04
külső páraáteresztő tetőfólia;
URSA SECO PRO 2
belső páratechnikai fólia;
URSA SECO PRO DKS ragasztópaszta;
URSA SECO PRO KA ragasztószalag;
URSA SECO PRO KP ragasztószalag
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Szarufák között és alatt
elhelyezett hő- és
hangszigetelés
Ez a szerkezeti rétegrend kialakítás, melynél a szigetelőanyagot két rétegben
helyezzük el - az első réteget a szarufák közeibe, a második réteget pedig a
szarufák alá - hazánkban a legelterjedtebb megoldások közé tartozik, ám a helyes
kialakításáról érdemes újra és újra beszélni.
Ennél a megoldásnál magát a szarufát teljes egészében kitöltjük
hőszigeteléssel és különös tekintettel kell legyünk arra, hogy a fedési alátétfólia
páraáteresztő legyen, a belső téri burkolat fölé pedig pára- és légzáró fóliát
helyezünk el. A rétegrend kialakításának alapja a tartószerkezeti váz, az ácsolt
tetőszerkezet.
A megfelelő légzárás kialakítása érdekében nagyon fontos a fóliaátlapolások
egymáshoz való ragasztása, hiszen a tetőfólia felett egy épületfizikailag
elengedhetetlen átszellőztetett légrést alakítunk ki, melyben egész évben áramolni
fog a levegő, így ez akadálytalanul be tudna jutni magába a szálas szerkezetű
hőszigetelő anyagba.
Mivel tudjuk jól, hogy csak a bezárt-nyugvó levegő szigetel megfelelő módon,
a nem lezárt átlapolásokon átáramló levegő jelentősen ronthatja a beépített
hőszigetelés hatékonyságát.
Az alátétfólia kivezeti a vízzáró fedésen átjutó csapadékot (porhó)
szerkezetből, védelmet nyújt az építés közbeni ideiglenes csapadéknak, a
hőszigetelésnek a nedvességgel és az áramló levegővel szemben és átengedi a
belső térből esetlegesen átdiffundálódott párát.
A cseréptartó léc alá kerülő ellenléc
elhelyezésével tudjuk kialakítani a fedési
légrést, melynek fontos szerepe van télen a
belső térből a szerkezeten átdiffundálódott
pára elszállításában, nyáron a belső tér
felmelegedés elleni védelmében, illetve a
vízzáró fedés alá jutó csapadék, porhó
kivezetésében a szerkezetből.
Fontos, hogy a légrés helyes működése szempontjából elengedhetetlen a
megfelelő mértékű szellőző rések kialakítása, melyek a beszellőzést az eresz
vonalában, a kiszellőzést a tetőgerinc vonalában biztosítják.
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Ha a szarufa élszaruba fut bele, ott a kiszellőztetést szellőzőcserepek
beiktatásával kell megoldani. Amennyiben a szarufa vápaszaruból indul, ott a
beszellőzést kell szellőzőcserepek beépítésével megoldani. Leegyszerűsítve azt is
mondhatnánk, hogy „működjön a légrés”: azaz télen-nyáron áramoljon benne a
levegő.
Az első réteg hőszigetelés
elhelyezésénél a szarufák közé,
abban az esetben, ha páraáteresztő
tetőfóliát alkalmazunk, a teljes
szarufa magasságot ki kell tölteni
szálas szigetelőanyaggal.
A tekercsek kicsomagolása és
kigurítása után várjunk néhány
percet, amíg az anyag visszanyeri
névleges (vásárolt) vastagságát, majd a tekercsek kigurulására merőlegesen vágjuk
az anyagokat a kívánt méretre. Itt mutatkozik meg a tekercses termékek előnye,
mivel a változatos szarufa távolságokat hulladékmentesen lehet kitölteni, szemben
a kötött méretű táblás termékekkel.
A vágásnál az anyag típusától
függően a szarufaközre 1-3 cm
ráhagyása szükséges – ez biztosítja,
hogy a hőszigetelés befeszüljön az
adott szarufaközbe, valamint a
szigetelőanyag így tudja a szarufa
esetleges görbületeit felvenni. A
szigetelőanyag behelyezését kezdjük a
talpszelementől, és a toldásoknál
szorosan illesszük egymáshoz.
Nem öntartó termékek esetén
(pl., URSA DF 39, URSA DF 37 és
URSA DF 35 esetében a szarufa
távolság függvényében) „Z” alakú
huzalozás szükséges.
A szigetelőanyag behelyezését
kezdjük a talpszelementől, és a
toldásoknál
szorosan
illesszük
egymáshoz.
A második réteg hőszigetelés elhelyezéskor a szarufák alá a szarufák belsőalsó síkjára felrögzítjük a direktfüggesztőket vagy az akusztikai lengőkengyeleket,
melyek fogadják a vízszintes fém vagy fa vázat. A vízszintes vázrendszer közé
helyezzük el a méretre vágott szálas szigetelőanyagot.
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Amennyiben a szarufa alatti második réteg
szigetelésére csupán 5 cm vastag szigetelőanyagot
szeretnénk elhelyezni és a vízszintes vázrendszert fém
profilokkal készítjük, úgy a fém profilok közét is ki kell
töltenünk szigetelőanyaggal. Ezzel biztosítjuk azt,
hogy a teljes második réteg szigetelés összvastagsága
kiegyenlített legyen és csökkentsük a hőhidak hatását.
A belső pára- és légzáró fólia elhelyezésekor a
kialakított vízszintes fém vázrendszerre kétoldalas
ragasztó segítségével rögzítjük az URSA SECO PRO 100 pára és légzáró fóliát.
Ilyenkor fontos a felületfolytonosság és a
légtömörség biztosítása olyan módon, hogy a
fólia átlapolásait leragasztjuk URSA SECO PRO KP
ragasztószalaggal, az esetleges fólia áttöréseket
körbe gallérozására használjuk URSA SECO PRO
KA ragasztószalagot. A fóliát az egyéb csatlakozó
szerkezetekhez (térdfal, vasbeton kiskoszorú,
középfőfal, oromfal, stb.) URSA SECO PRO DKS
tubusból kinyomható tixotróp anyaggal tudjuk
hozzáragasztani. Amennyiben fa vázrendszert
használunk, úgy tűzőgép segítségével tudjuk felrögzíteni a fóliát: itt azonban a
tűzőkapcsok leragasztása szükséges, URSA SECO PRO ragasztószalagokkal.
Technológiai szempontból a belső téri gipszkarton
burkolat és a párazáró fólia közt célszerű kialakítani
egy installációs légrést fa vagy fém vázszerkezet
megépítésével. Így tudjuk biztosítani azt, hogy a
gipszkarton burkolat sűrű rögzítésével nem törjük át a
párazáró fóliát, illetve az így kialakult légrésben gond
nélkül el tudjuk vezetni az elektromos – és ha
szükséges, az épületgépészeti – vezetékeket is.
A belső téri gipszkarton burkolatot az adott
gyártók alkalmazástechnikai útmutatói szerint rögzítjük fel a kialakított
vázszerkezetre csavarozás segítségével. A szigetelés javasolt összvastagsága 25-30
cm. Ezt befolyásolja az elhelyezni kívánt szigetelőanyag deklarált hővezetési
tényezője (lambdája), valamint a vázas tartószerkezet (szarufa) és a belső fém
vagy faváz kiosztása.
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Külső fal
szigetelése
A mai egyre inkább fokozódó energetikai követelményeket tekintve
elkerülhetetlen épületeink külső (teherhordó vagy vázkitöltő) falszerkezeteinek a
megfelelő hőszigetelése. Egy családi ház 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 a külső falszerkezeteinket
megfelelő vastagságú hőszigetelésel 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
amennyiben nem csak jó hőszigetelő hanem jó
hangelnyelő anyagot használunk épületeink
külső falszerkezeteinek a hő- és akusztikai
hangszigetelésére. Illetve nyáron igen komoly hővédelmi funkciót is betöltenek, az
adott belső tér felmelegedés elleni védelmében (nyári túlmelegedés). Fontos
szempont a hőszigetelő anyag tekintetében az anyag nem éghetősége, a fokozódó
Országos Tűzvédelmi Szabályzatban leírtakkal összhangban. A szigetelő anyag
elhelyezkedése szempontjából beszélhetünk átszellőztett, magszigetelt és
könnyűszerkezetes külső falszerkezetről.
Az ilyen típusú hő, hang és tűzvédelmi szigetelési feladatok ellátására kiválóan
alkalmassak az URSA Ásványgyapot termékek, melyek hidrofóbizáltak, felületi
kasírozásal elláthatóak, kiváló hőszigetelési, hangelnyelési és a legmagasabb nem
éghetőségi tulajdonságokkal rendelkeznek.

URSA Ásványgyapot Tulajdonságai:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Kiváló hő- és hangszigetelő (hangelnyelő)
Nem éghető (A1)
Hidrofóbizált (víztaszító)
Tűz hatására nem csepeg, és nem fejleszt füstöt
Páratechnikailag nyitott szál-szerkezetű (páraáteresztő)
Hőingadozás hatására is méret és formatartó, rugalmas szálszerkezetű
Könnyen vágható, alakítható
Beépítése során minimális hulladék keletkezik
Egészségre ártalmatlan (RAL)
Környezetre veszélytelen
15

Egyszerűen beépíthető

A külső falszerkezet anyag lehet:
1. Helyszínen öntött monolit vasbeton
2. Előregyártott monolit vasbeton
3. Falazott (vázkerámia, mészhomok, stb.)
4. Vázas rendszerű (monolit vb.pillérek közti vázkitöltő falazat)
5. Egyéb

A külső falszerkezet komplett szerkezeti kialakítása szerint lehet
1, Átszellőztett, háthézagos szerelt kialakítású

Az ilyen típusú homlokzatok esetében a hőszigetelés a teherhordó / vázkitöltő
falszerkezeten helyezkedik el a hőszigetelés és homlokzatburkolat között pedig egy
átszellőztett légrés kerül kialakításra.

2, Magszigetelt kialakítású

Az ilyen típusú homlokzatok esetében is a hőszigetelés a teherhordó /
vázkitöltő falszerkezeten helyezkedik el, azonban a hőszigetelés és a
homlokzatburkolat között nem alakítunk ki átszellőztett vagy nem átszellőztettnyugvó légrést sem.

3, Könnyűszerkezetes kialakítású

Ennél a rétegrend kialakításnál a külső falszerkezet teherhordó része vázas
rendszerű, ez a váz rendszer készülhet fából és fémből egyaránt. A vázak közti
részek kerülnek kitöltésre szigetelő anyagból, illetve a vázakra kivűlről és belülről is
egyéb váz rendszerkezet építhetünk fel, melyek közeit szintén szigetelőanyaggal
töltjük ki.

Átszellőztett, háthézagos szerelt kialakítású homlokzatok hőszigetelése

Az utóbbi években erőteljesen terjedt
el ez a divatos tervezési és építési mód,
melyben az épülethomlokzatok kialakítása
többrétegű rendszerként jelenik meg. Egy
ilyen homlokzatkialakítás minden esetben
áll egy teherhordó falszerkezetből, hőszigetelésből, átszellőztett légrésből és
magából a homlokzatburkoló elemből a hozzátartozó rögzítőrendszerével együtt. A
homlokzatburkoló elem anyagát tekintve lehet, kő, fém, fa, kerámia, stb.
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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 homlokzatszigetelésekhez tűzvédelmi okokból minden
esetben, kizárólag nem éghető, A1-es ásványi szálas termékek használhatóak.
Természetesen a lábazati részeken a homlokzatburkolat mögött URSA XPS-t zárt
cellás extrudált polisztirol hőszigetelő táblát kell alkalmazni, ezt ajánlatos a járda
szintjétől min. 50 cm-es 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 T-kialakítású toldásoknál és a táblák
középső tengelyvonalában kell rögzíteni, minimum 85 mm tányérátmérőjű dübel
segítségével. Ajánlatos fekete üvegfátyol kasírozott felületi védelemmel ellátott
hőszigetelő táblák alkalmazása.
A kasírozásnak többféle szerepe is van, egyrészt megvédi a szálas
szigetelőanyagot a homlokzatburkoló elemek nyitott hézagain át bejutó csapó
esőtől, és a szeles-esős 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
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fontos, hiszen csak a nyugvó-bezárt levegő szigetel megfelelően, a légrésben
mozgó levegő bizonyos vastagságban hűtené a csupasz felületű hőszigetelő
anyagot.
Ha nem kasírozott felületű
hőszigetelő anyagot használunk,
Pontonkénti homlokzati
úgy a termék deklarált lambdáját
elem mechanikai rögzítése
a hőtechnikai méretezésnél az
áramló levegő rontó hatása miatt
módosítani (rontani) szükséges. A
hőszigetelő táblákat egymás
mellé szoros illesztésben a sorokat
egymás mellett kötésben (eltolva)
Kasírozott felületű
a sarkokat pedig fogazva kell
Ursa Ásványgyapot
kialakítani, a kereszthézagok
mechanikai rögzítése
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.
Sávszerűen rögzített
homlokzati elem
mechanikai rögzítése
Kasírozott felületű
Ursa Ásványgyapot
mechanikai rögzítése

A konkrét épületfizikai méretezésnél,
amikor is a hőszigetelés hővezetési
ellenállását és a szükséges vastagságát
határozzuk meg, a következőket kell
figyelembe venni:
– hőszigetelő táblák mechanikai rögzítéséből
adódó pontszerű hőhidak (dübelezés)
– a homlokzatburkoló elemek hátfalhoz
történő rögzítéséből adódó hőhidak
(kivágások)
– a hőszigetelő táblák kasírozása, ill. csupasz
felületi megjelenéséből adódó korrekció
(az áramló levegő rontó-hütő hatása miatt)
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Megfontolandó, hogy az
adott 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. 8-10%-ot, míg a
második esetben csak kb. 0,81,6%-ot vesznek el (mind a két
adat számításánál 60x80 cm-es
kő homlokzatburkoló elemmel
számoltunk).
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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 7658/2-82) szerint egy vasbeton hátfalnak 15 m-ig 28 mm,
míg a homlokzatburkolatoknak 15 m-ig 11 mm a megengedett
mérettűrése. Mindezekből következik, hogy a tervezésnél
minimum 50 mm-es légrés vastagsággal érdemes kalkulálni.

↪
↪
↪
↪

Komplett rétegrendi javaslat (belülről kifelé haladva):

Belső légtér
Belső vakolat
Teherhordó falszerkezet (pl.: monolit vasbeton, falazott, stb.)
Kasírozott felületű URSA Ásványgyapot hő- és hangszigetelő táblás termék
(vastagságának meghatározása a hőtechnikai méretezés alapján történik)
↪ Homlokzatburkoló elem rögzítő- váz rendszere / átszellőztett légrés min. 5
cm (épületszekezeti és épületfizikai méretezés alapján)
↪ Homlokzatburkoló elem (pl.: kő, fém, fa, kerámia, stb.)
↪ Külső légtér

A felhasználható URSA Ásványgyapot hőszigetelő táblák típusai:
a) URSA FDP 2/Vr
Fekete üvegfátyolall kasírozott táblás termék.
Hővezetési tényezője: 0,035 W/mK.

b) URSA FDP 2

Csupasz táblás termék.
Hővezetési tényezője: 0,035 W/mK.

c) URSA FDP 1

Csupasz táblás termék.
Hővezetési tényezője: 0,038 W/mK.

d) URSA TERRA PLUS 70P

Csupasz táblás termék.
Hővezetési tényezője: 0,035 W/mK.
Mindegyik termék a legmagasabb A1-es nem éghetőségi kategóriába tartozik.
Mindegyik termék teljes keresztmetszetében hidrofóbizált, víztaszító.
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Padlásfödém – Zárófödém
szigetelése
Amenyiben az épületünk legfelső födémszerkezetének fölé ferdesíkú
térelhatároló szerkezetet (magastetőt) építünk, de az így kapott belső teret nem
szeretnénk kihasználni huzamos emberi tartozkodásra (pl. lakhatási céllal) tehát
nem szeretnénk beépített tetőteret kialakítani, úgy ebben az esetben ezt a födémet
hívjuk padlásfödém vagy zárófödémnek.
Az iyen típusú födémek megfelelő hőszigeteléséről gondoskodni szükséges,
hiszen ez a szerkezet hőtechnikailag az épületünk szempontjából külső
térelhatároló szerkezetnek minősül. Egy épület kialakításától függően (alapterületi
kiterjedés, szintszámok, stb.) hővesztesége elérheti a 20-30 %- ot is a
padlásfödémen keresztül.
Az ilyen típúsú hőszigetelési feladatok ellátására kiválóan alkalmassak az
URSA Ásványgyapot termékek, melyek kiváló hőszigetelési paraméterekkel és a
legmagasabb nem éghetőségi tulajdonságokkal rendelkeznek.
1. tetőfedés (pl.cserép)
2. tetőfedést tartó fa lécváz
(cseréptartó léc)
3. átszellőztett fedási légrés
4. fedési alátétfólia
5. szarufa
6. fogópár vagy torokgerenda
7. padlásfödém-zárófödém
szigetelése

URSA Ásványgyapot Tulajdonságai
❚
❚
❚
❚

Kiváló hő- és hangszigetelő
Nem éghető (A1)
Hidrofóbizált (víztaszító)
Tűz hatására nem csepeg, és nem
fejleszt füstöt
❚ Páratechnikailag nyitott
szálszerkezetű (páraáteresztő)
❚ Egyszerűen beépíthető
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❚ Méret és formatartó, rugalmas
szálszerkezetű (hőingadozás
hatására sem változtatja méretét)
❚ Könnyen vágható, alakítható
❚ Beépítése során minimális hulladék
keletkezik
❚ Egészségre ártalmatlan (RAL)
❚ Környezetre veszélytelen
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Teherhordó födémszerkezet
szerint a padlásfödém lehet:
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anyaga

1. Monolit vasbeton födém
(helyszínen zsaluzatra öntött)
2. Előregyártott vasbeton gerendás födém
(vázkerámia, beton béléselem stb. kitöltésel)
3. Előregyártott félmonolitikus vasbeton
gerendás födém (vázkerámia kitöltésel)
4. Fagerenda kialakítású födém
(csapos, borított stb.)
A padlásfödémünk szerkezeti kialakításával kapcsolatban el kell döntenünk
hogy szeretnénk e kihasználni a vízszintes födémünk adta lehetőségeket, pl.
szeretnénk járható felületi burkolattal ellátni, hogy majd az így kialakított szilárd,
járható, terhelhető felületen, raktározás céjára
kihasználjuk a padlásterünket. Vagy épp
ellenkezőleg, nem szeretnénk a padlástérben
tárolni, pakolni semmit, így ezért nem kell a
szilárd burkolatú felület kialakítás.
Természetesen ha az utóbbit is
választjuk, célszerű az esetleges karbantartás
végett úgynevezett szervíz utakat (járdákat)
kialakítani járható, terhelhető felülettel (pl.
kéménykürtő megközelítésére, tetőkibúvó
elérésére, stb.).

Padlásfödémek fajtái a használati igények szerint
1. Járható felületi burkolattal ellátott (terhelhető)
2. Nem járható felületi kialakítású (nem terhelhető)

A járható felületi burkolattal kialakított padlásfödém hőszigetelése
Az ilyen típusú födémszigetelések kialakítása kapcsán, szükség van egy
teherhordó vázszerkezet (stafli vagy pallóváz) elhelyezésére a födémszerkezet felső
síkjára. Ez a teherhordó vázszerkezet fogadja a járófelületet (pl.deszkaburkolatot).
Magát a vázszerkezetet kialakíthatjuk úgy is hogy teljes egészében áthatol az
elhelyezendő hőszigetelés össz.vastagságán, de több egymásra merőleges
kialakításokban is elhelyezhetjük. Ez utóbbival a vázszerkezet által létrejövő
vonalmenti hőhidakat is tudjuk csökkenteni.
A födémre helyezett vázszerkezetet pontonként L-alakú fém rögzítő elemek
(fülek) segítségével vagy a vázszerkezeten átmenő rögzítő csavarok segítségével a
födémhez rögzítjük. A födém felső síkjára az elhelyezendő hőszigetelés alá
(természetessen a vázszerkezet alá is) páratechnikai méretezés függvényében
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elhelyezünk páratechniaki fóliát (párazáró URSA SECO PRO 100 vagy párafékező
URSA SECO PRO 2). Természetesen a fólia átlapolásokat egymáshoz
felületfolytonosan és légtömören kell kivitelezni (egymáshoz ragasztani) URSA
SECO PRO KP öntapadó ragasztó szalag segítségével.
A gyakorlat azt mutatja, ha a teherhordó
födémünk anyaga monolit vasbeton, és a
vastagsága eléri a 16-18 cm-t úgy nem
szükséges a hőszigetelés alá páratechnikai fólia
elhelyezése, mivel a vasbeton födémünknek
önmagában elég nagy a páradiffúziós
ellenállása. Minden más födémszerkezet
esetében szükséges a páratechnikai méretezés.
A raszterszerűen kialakított vázszerkezet közé
helyezzük el a tekercsből méretrevágott URSA
hőszigetelő ásványgyapot terméket.
Azt hogy a szükséges szigetelési
össz.vastagságot hány réteg szigetelésből
állítjuk össze, az hőtechnikailag lényegtelen.
Fontos a szigetelőanyag pontos méretrevágása,
hogy minden körülmények között befeszüljön az
adott vázszerkezet közé.
A szigetelőanyagból a méretrevágás a
tekercsek kigurítása után következik, lényeges
hogy a tekercsek kigurítására merőlegessen
vágjuk
le
a
szükséges
méretű
szigetelőanyagokat. Így gyakorlatilag hulladékmentesen tudunk dolgozni. Fontos
még megjegyezni hogy a szigetelőanyag méretrevágásánál szükséges egy plusz
ráhagyás az adott vázszerkezet közre, ez biztosítja a szigetelőanyag befeszülését,
ami álltal kitölti a szükséges teret, még a vázszerkezet esetleges száradásából
adódó vetemedések következtében is.
Miután
elhelyeztük a
szigetelési
össz.vastagságot következik egy por elleni
védelem kialakítása a szigetelés felső felületén
(páraáteresztő geotextília vagy üvegfátyol). Ezt
a réteget nem kell ragasztani, szegezni, csak
min.10 cm-es átlapolások kialakításával kell
lefekteteni (az átlapolásokat sem kell
összeragasztani egymáshoz).
Majd következő lépésben következik a
járófelület kialakítása, amire célszerű egy
deszkaborítást alkalmazni, melyet a kialakított vázszerkethez szegezésel vagy
szükség szerint csavarozásal rögzítünk.
Nagyon lényeges hogy a járófelület anyaga is páraáteresztő legyen, a
párazáró képességű járófelületek kialakítását minden esetben kerülni kell. Az egész
padlástér és födémszerkezet helyes épületfizikai működésének szempontjábó, a
padlástér folyamatos átszellőztetéséről is gondoskodni kell (télen és nyáron
egyaránt).
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Amennyiben a tetőfedésünk (cserépfedésünk) alatt nem készül vagy készült
fedési alátétfólia, és számítani lehet arra hogy csapadék, porhó stb. bejuthat és
ezáltal rákerülhet a járófelületre majd a hőszigetelésünk felső felületére, úgy már
nem elegendő a geotextília vagy üvegfátyol
terítés a járófelület alatt. Ilyen esetben mindig
egy vízhatlan de páraáteresztő fóliát kell
elhelyezni a hőszigetelés és a járófelület közé,
természetesen a fólia átlapolásokat is vízzáróan
kell kialakítani (egymáshoz ragasztani), az ilyen
célra kiválóan alkalmas az URSA SECO PR 0,04.
Komplett rétegrendi javaslat (felülről lefelé haladva):

–
–
–
–
–
–
–
–

Padlástér légtere
Szilárd és terhelhető páraáteresztő járófelület (pl.: deszkaburkolat)
Páraáteresztő por elleni védelem (pl.: geotextília vagy üvegfátyol)
URSA Ásványgyapot és vázszerkezet
(vastagságának meghatározása a hőtechnikai méretezés alapján történik)
Páratechnikai fólia
(csak ha a páratechnikai méretezés függvényében szükséges)
Teherhordó födémszerkezet (pl.: monolit vasbeton)
Belső vakolat
Belső légtér
A felhasználható URSA Ásványgyapot hőszigetelő táblák típusai.

a) URSA DF 39

Csupasz tekercses termék.
A legmagasabb A1-es nem éghetőségi kategóriába tartozik.
Hővezetési tényezője: 0,039 W/mK.

b) URSA DF 37

Csupasz tekercses termék.
A legmagasabb A1-es nem éghetőségi kategóriába tartozik.
Hővezetési tényezője: 0,037 W/mK.

c) URSA DF 35

Csupasz tekercses termék.
A legmagasabb A1-es nem éghetőségi kategóriába tartozik.
Hővezetési tényezője: 0,035 W/mK.

d) URSA SF 32

Csupasz tekercses termék.
A legmagasabb A1-es nem éghetőségi kategóriába tartozik.
Hővezetési tényezője: 0,032 W/mK
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A nem járható felületi kialakítású padlásfödém hőszigetelése
Az ilyen típusú födémszigetelések
kialakítása kapcsán, nincs szükség teherhordó
vázszerkezet elhelyezésére a födémszerkezet
felső síkjára, hiszen a járófelület kialakítása nem
cél. A födém felső síkjára az elhelyezendő
hőszigetelés alá páratechnikai méretezés
függvényében elhelyezünk páratechniaki fóliát
(párazáró URSA SECO PRO 100 vagy párafékező URSA SECO PRO 2).
Természetesen a fólia átlapolásokat egymáshoz felületfolytonosan és légtömören
kell kivitelezni (egymáshoz ragasztani) URSA SECO PRO KP öntapadó ragasztó
szalag segítségével.
A gyakorlat azt mutatja, ha a teherhordó
födémünk anyaga monolit vasbeton, és a
vastagsága eléri a 16-18 cm-t úgy nem
szükséges a hőszigetelés alá páratechnikai fólia
elhelyezése, mivel a vasbeton födémünknek
önmagában elég nagy a páradiffúziós
ellenállása. Minden más födémszerkezet
esetében
szükséges
a
páratechnikai
méretezés. A födém felső síkjára a tekercses
URSA Ásványgyapot hőszigetelő anyagot
egymás mellé szoros illesztésben kigurítjuk. Azt
hogy a szükséges szigetelési össz.vastagságot hány réteg szigetelésből állítjuk
össze, az hőtechnikailag lényegtelen.
Az egymásra kerülő rétegeket egymáson eltolva lehetőleg egymásra
merőlegesen célszerű kigurítani. Gyakorlatilag tekercses anyagok használatával
hulladékmentesen tudunk dolgozni. Miután elhelyeztük a szigetelési
össz.vastagságot következik egy por és áramló levegő elleni védelem kialakítása a
szigetelés felső felületén (páraáteresztő geotextília vagy üvegfátyol). Ezt a réteget
nem kell ragasztani, csak min.30 cm-es átlapolások kialakításával kell lefekteteni
(az átlapolásokat sem kell összeragasztani egymáshoz).
Nagyon lényeges hogy ez a por és áramló levegő elleni védelem
páraáteresztő legyen, a párazáró képességű anyagok használatát minden esetben
kerülni kell. Az egész padlástér és födémszerkezet helyes épületfizikai
működésének szempontjából, a padlástér folyamatos átszellőztetéséről is
gondoskodni kell (télen és nyáron egyaránt).
Amennyiben a tetőfedésünk (cserépfedésünk) alatt nem készül vagy készült
fedési alátétfólia, és számítani lehet arra hogy csapadék, porhó stb. bejuthat és
ezáltal rákerülhet a hőszigetelésünk felső felületére, úgy már nem elegendő a
geotextília vagy üvegfátyol terítés. Ilyen esetben mindig egy vízhatlan de
páraáteresztő fóliát kell elhelyezni a hőszigetelés felső felületére, természetesen az
átlapolásokat is vízzáróan kell kialakítani (egymáshoz ragasztani), az ilyen célra
kiválóan alkalmas az URSA SECO PRO 0,04 –nevű termékünk.
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Komplett rétegrendi javaslat (felülről lefelé haladva):

– Padlástér légtere
– Páraáteresztő por és áramló levegő elleni védelem (pl.: geotextília vagy
–
–
–
–
–

üvegfátyol)
URSA Ásványgyapot (vastagságának meghatározása a hőtechnikai
méretezés alapján történik)
Páratechnikai fólia (csak ha a páratechnikai méretezés függvényében
szükséges)
Teherhordó födémszerkezet (pl.: monolit vasbeton)
Belső vakolat
Belső légtér

A felhasználható URSA Ásványgyapot hőszigetelő táblák típusai.

a) URSA DF 39

Csupasz tekercses termék.
A legmagasabb A1-es nem éghetőségi kategóriába tartozik.
Hővezetési tényezője: 0,039 W/mK.

b) URSA DF 37

Csupasz tekercses termék.
A legmagasabb A1-es nem éghetőségi kategóriába tartozik.
Hővezetési tényezője: 0,037 W/mK.

c) URSA DF 35

Csupasz tekercses termék.
A legmagasabb A1-es nem éghetőségi kategóriába tartozik.
Hővezetési tényezője: 0,035 W/mK.

d) URSA SF 32

Csupasz tekercses termék.
A legmagasabb A1-es nem éghetőségi kategóriába tartozik.
Hővezetési tényezője: 0,032 W/mK

25

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

Az „ásványgyapot” egy 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?
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. Elmondható
az hogy a gyártáshoz szükséges fő- alapanyagok kinyerése nem kerül sok
energiába, hiszen nem bontunk el hegyeket vagy nem hozunk fel a mélységből
nyersanyagokat. Ez a tény is hozzájárul az üveggyapottermékek nagyon magas
LCA (életciklus) értékéhez.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az üveggyapot termékeknek
szálszerkezetükből adódóan mind a hőszigetelési, mind pedig az
akusztikai (hangelnyelési) paraméterei kiválóak.
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Egy kis demonstráció....
Tervező kollégákat gyakran lepünk meg azzal, beépített tetőtérrel kapcsolatos
műszaki egyeztetések alkalmával, hogy az asztalra két kis mintát teszünk ki: egyet
a leggyengébb lambdájú termékünkből (0,039 W/mK), egyet pedig a legjobb
lambdájú termékből (0,032 W/mK). (Mindkét termék csupasz és tekercses, 10 cm
vastag.)
Az első reakció a döbbenet. Azután általában az következik, hogy: „Nem is
gondoltuk, hogy üveggyapotból is lehet állékonyság és keménység
szempontjából ilyen komoly terméket – mint pl. a 0,032 W/mK labdájú –
gyártani!”
Majd jön a tapintással való anyagvizsgálat: először nem akarják elhinni, hogy
mindkét termék tekercses. Hihetetlennek tűnik, hogy ilyen magas minőséget lehet
gyártani tekercses formában – de lehet!

Táblás vagy tekercses? Néhány szó az ideális csomagolásról....
A házépítők körében tévesen elterjedt, hogy ha „állékony” terméket
szeretnének, akkor a táblás kiszerelésen kívül szóba sem jöhet más...
Nos, ezt a tévedést szeretnénk ezúton is eloszlatni, és megnyugtatni
mindenkit, hogy a tekercses termékek közt pontosan ugyanazt a magas

minőséget találhatják meg!

Elmondjuk, miért: az üveggyapot szálszerkezete nagyon vékony, hosszú és
rugalmas szálakból épül fel, ezért a gyártósor végén a végterméket akár fel is lehet
tekercselni, és tekercses formában összecsomagolni, a levegőt is kipréselve belőle.

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

Komprimált csomagolás
Ha komprimált a csomagolás, úgy az anyagok szállítása, raklapozása,

tárolása, és helyszíni anyagmozgatása is jóval előnyösebb feltételekkel
történhet: egy adott térfogatban jóval több anyagot tudunk mozgatni, tárolni, stb.

mint táblás kiszerelés esetében.
A vékony, hosszú és rugalmas üveggyapot szálaknak köszönhetően a termék

kicsomagolása után szinte rögtön visszanyeri vásárolt (névleges)
vastagságát, úgy, hogy a terméket alkotó szálak nem sérülnek, nem törnek meg.
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Visszatérve cikkünk fő kérdésére, azaz mivel szigeteljünk a tetőtérben, még
egy fontos adattal, aránnyal érdemes tisztában lennünk.
A hőszigetelés költsége a teljes tetőszerkezet bekerülési költségének
mindössze kb. 12-15%-a . Miközben sok energiát fordítunk pl.: a cserép vagy az
ereszcsatorna kiválasztására, annak színe formája, sőt még garancia tartalma is az
építtetők preferenciái között első helyen van, addig ugyanez a tudatosság az
indokoltnál kevésbé van jelen a szerkezeti anyagok terén. Ez részben érthető,
hiszen ezen anyagok kiválasztását a műszaki előírások mélyebb ismerete nélkül
jobb a szakemberre bízni, ám sokszor épp a kivitelezők nem vagy nem jól mérik fel
a megrendelő igényeit, akik alapvetően jól hőszigetelő és tartós tetőre vágynak.
Ennek a minimális, önmagunk érdekében megtett tudatosságnak a jegyében
kell tehát, hogy elvárjuk, ellenőrizzük, hogy a tetőbe valóban az oda megfelelő
hővezetési tényezőjű, más néven lambda értékű termék kerül bele, amit ma
nevezhetünk a 0,039 vagy annál alacsonyabb, 0,037-0,035-0,032 értékű
termékeknek. Ennél gyengébb képességű termék beépítésével viszont
veszélyeztetjük tetőnk biztonságos működését.
Bíztatunk tehát mindenkit, hogy „tekercseljen” nyugodtan, és használja ki az
ebből származó előnyöket is!
A gyártási portfóliónkban a tekercses kiszerelésű termékek mellett
természetesen gyártunk táblás kiszerelésű termékeket is.
A nagy testsűrűség miatt egy köztes födémre elhelyezendő
lépéshangszigetelő terméket például már nem lehet tekercses kiszerelésűre
becsomagolni.

Az URSA ásványgyapot (üveggyapot) termékek egyedülálló
tulajdonságai páratlan hő- és hangszigetelési kombinációt jelentenek,
valamint kiváló tűzvédelmi tulajdonságokkal rendelkeznek, mely szintén
igaz, az ár/hőszigetelés arányában.
Termékeink védelmet biztosítanak a hidegtől, melegtől és a zajtól, így
alkalmazásukkal
minden
épületrészben
megteremthetőek a
lehető
legkomfortosabb körülmények.
URSA ásványgyapot felhasználásával jelentős költség takarítható meg,
miközben a környezetet is védjük: Termékeink élettartamuk alatt 243-szor több
energiát takarítanak meg és 121-szer több CO2 kibocsátás csökkentéséhez járulnak
hozzá!
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Lég- és lépéshang
szigetelés
Köztes födémek lég- és lépéshang szigeteléséről akkor beszélünk, amikor
maga a födémszerekezet lakószintet lakószinttől választ el. Az ilyen típusú
födémeknél álltalában az akusztikai hangszigetelés a megoldandó műszaki feladat,
a hőszigetelés nem. Mivel az adott födém egymástól azonos hőmérsékletű tereket
választ el. A lég és lépéshangszigetelés működésének az elve az egy összetett,
komplex akusztikai működésként írható le. Az ilyen típusú hangszigetelési feladatok
ellátására kiválóan alkalmassak a táblás URSA Ásványgyapot termékek, melyek
egyedülállóan magas hangelnyeléssel (áramlási ellenállás) és alacsony dinamikai
rugalmassági modulusszal (kopogó hangok vezetése) rendelkeznek.

A megoldandó akusztikai szigetelés fogalma
A fent leírtakra utalva, írtuk hogy egy köztes födém esetében kétféle
megoldandó akusztikai hangszigetelésről beszélhetünk (mindig együttessen
szükséges megoldani):

1, Léghang

Levegőben terjedő hang, azaz a légnyomás kismértékű ingadozása, rezgése
az állandó légköri nyomás értékének környezetében.

2, Lépéshang

Járkálás, bútortologatás, stb. által okozott hang.

A lég- és lépéshang szigetelés értékét befolyásoló tényezők
1. Léghangszigetelés
Magát a léghanggátlást elsősorban a födémszerkezet anyaga, tömege,
tömörsége fogja meghatározni. Tehát minél nagyobb tömörségű és tömegű a
födémszerkezetünk, annál nagyobb léghanggátlást tudunk elérni.
A maximum 10% alatti üregtérfogattal rendelkező födémek esetében a
léghanggátlásra egy becslést is megadhatunk a fajlagos tömegük alapján (pl.: egy
15 cm vastag monolit vasbeton födém 360 kg/m 2 felület tömeggel kb. 54 dB-el
értékű léghanggátlási számmal fog rendelkezni). Ezt az értéket hívhatjuk alap
léghangszigetelési értéknek is.
Az alap szigetelési értéken akusztikailag javíthatunk, amennyiben a meglévő
födémszerekezetre úsztatt padozati kialakítású rétegrendet helyezünk. Ám a
gyakorlatban ennek a javítóhatásával nem szoktunk foglalkozni.
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2. Lépéshang szigetelés
Más a helyzet a lépéshang szigetelések esetében, itt hiába növelnénk a
teherhordó födémszerkezet m 2 tömegét, ez csak nagyon kismértékben járulna
hozzá a megfelelő lépéshangszigetelés eléréséhez.
Lépéshang szigeteléseknél szükség van egy úsztatott szerkezetű padozati
réteg kialakítására a meglévő teherhordó födémszerkezeten. Akusztikai
működésének az elve a tömeg-rugó elvén írható le. A tömeg az aljzatbeton vagy
esztrich réteg (ez fogadja a hideg vagy melegpadló burkolatot), a rugó pedig az
aljzatbeton és a teherhordó födém közé elhelyezendő táblás URSA Ásványgyapot
szigetelő termék. A leírtakból következik hogy a lépéshangszigetelés értékének a
növelését két paraméterrel tudjuk befolyásolni. Az egyik ilyen paraméter az
aljzatbeton vagy esztrich réteg vastagságának a növelése, a másik fontos
paraméter pedig az URSA szigetelő anyag vastagságának a növelése.

Köztes födémek lég- és lépéshang szigetelése
A táblás URSA Ásványgyapot hangszigetelő táblákat
a födémre egymás mellé szükséges lefektetni. A sorokat
egymáshoz képest kötésben (elcsúsztatva) szükséges
kialakítani. Ügyelni kell a szoros illesztések kialakítására,
hogy a betonozás közben ne tudjanak a táblák egymástól
szétcsúszni, mert ennek következtében a lefolyó és
megszilárduló beton anyaga hanghidat képezne a
födémszerkezet irányába. A hőszigetelő táblák egyszerű kézifűrésszel vagy egy éles
késsel könnyen megmunkálhatóak, méretrevághatóak.
A hangszigetelő táblák elhelyezésével egy időben
elhelyezzük a peremszigetelő szegély csíkokat is (a
szegélycsíkokat a padlós lépéshangszigetelő anyagból
vágjuk le, vastagsága max. 2 cm). A csíkok magasságát
úgy szükséges kimérni, hogy a tervezett padlóburkolat
síkján lógjon túl, melyet a burkolat elkészülte után tudunk
síkba vágni – ezzel elkerülhetjük a hanghidak kialakulását.
Az URSA hangszigetelő táblákra helyezzünk el
minimum 0,2 mm vastag PE-fóliát, melynek szélét a
peremszigetelő szegélycsíkokra szükséges felvezetni. A
fóliát átlapolva helyezzük el (10-15 cm) és az
átlapolásokat ragasszuk le. Ez a technológiai szigetelés
megakadályozza az aljzatbeton (esztrich) készítésekor a cementtej beszivárgását a
szálas szigetelőanyagba.
Terítsük le az aljzatbetont – melynek vastagsága
szintén statikai méretezés függvénye, kb. 5-6 cm – majd
ezt tömörítsük, felületét simítsuk. Amennyiben a statikai
méretezés megkívánja, fémháló elhelyezésére is szükség
lehet. (pl.:4,2x5000x2150x150x150 mm-es hegesztett
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fémháló). A munkálatok utolsó fázisa a burkolat elhelyezése, mely lehet hideg vagy
meleg padló. Ennek kialakítása lehet ragasztott (kerámia burkolat, parketta) vagy
habalátétre helyezett (szalagparketta, laminált padló).

Komplett rétegrendi javaslat (felülről lefelé):

– Belső légtér
– Belső padlóburkoklat (hideg vagy meleg)
– Padló burkolat ragasztó rétege - hidegpadlónál
vagy habalátét - szalagparkettánál
– Aljzatbeton-esztrich réteg (statikai méretezés alapján)
– PE-fólia technológiai szigetelés
– URSA Ásványgyapot hangszigetelő táblás termék
(vastagságának meghatározása akusztikai méretezés
alapján történik)
– Teherhordó födémszerkezet
(statikai méretezés alapján, pl. vasbeton, stb.)
– Belső vakolat
– Belső légtér

A felhasználható URSA Ásványgyapot hangszigetelő táblák típusai :
a) URSA TSP

◾ Táblás termék.
◾ Áramlási ellenállása 5 ≥ kPa s/m2 (hangelnyelés).
◾ Dinamikai rugalmassági modulus
▫ 10 MN/m3 ≤ 25 mm vastagságig (kopogó hangok vezetése).
▫ 7 MN/m3 > 25 mm vastagság felett (kopogó hangok vezetése).
◾ Összenyomódási kategória: CP 5 (hasznos teher az esztrichen max. 200 kg/m2).

b) URSA TEP

◾ Táblás termék.
◾ Áramlási ellenállása 5 ≥ kPa s/m2 (hangelnyelés).
◾ Dinamikai rugalmassági modulus
▫ 10 MN/m 3 ≤ 25 mm vastagságig (kopogó hangok vezetése).
▫ 7 MN/m 3 > 25 mm vastagság felett (kopogó hangok vezetése).
◾ Összenyomódási kategória: CP 3
(hasznos teher az esztrichen max. 400 kg/m 2 ).
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A hőhídmentesítés
rejtélyei
Beépített tetőtereknél a szerkezet
sajátosságából adódóan épületfizikailag
különböző hőhidak keletkezhetnek, melyek
kedvezőtlen hőtechnikai tulajdonságaival
mindenképpen számolni kell.
Képződhet anyagi hőhíd az egy
hőhíd a szarufák vonalában
szerkezeti rétegrenden belüli eltérő lambdájú
és a ferde tető-térdfal
anyagok csatlakozásából adódóan, mint a
kapcsolatánál
hőszigetelő anyag és a szarufa, de az
(belső felvétel)
épületszerkezeti sík váltásoknál (ferde tető és
fal) is előbukkanhatnak geometriai hőhidak és nem szabad megfeledkezni az
egyenlőtlen belső felületi hőmérsékletek miatt kialakult hőhídakról sem, amelyek
konkrétan a belső felületi hőátadási tényezők megváltozása, a bútorozás miatti
légmozgás akadályoztatása miatt léphetnek fel.
Számos megoldás létezik az egyes hőhíd fajták kiküszöbölésére, az egyik
leginkább problémás terület viszont általában a szarufák nyomán keletkező
vonalmenti hőhíd, melynek legyőzése érdekében folyamatosan folynak a kutatások.
A magyar piacon néhány éve minőségi hőhídmentesítő megoldásként híressé
vált az ezt megcélzó „URSA tető” rétegrend megoldás, melynek fő szerkezeti eleme
az URSA szálas ásványgyapot szigetelőanyag és az URSA SECO PRO tetőfóliák
mellett az úgynevezett URSA XPS-bak. A rejtélyes elnevezés egy pofonegyszerű,
ám mégis korszakalkotó technikai vívmányt takar.
Az XPS bak, mely minimális szélessége 7,5 cm kell legyen, műszakilag kétféle
anyagból tevődik össze: a méretre vágott, teherhordó-teherátadó és hőhídmegszakító URSA XPS zártcellás keményhab polisztirol termékből, valamint egy
minimum 5 cm vastagságú leszorító staflifából. Alkalmazása lehetővé teszi a
szarufa feletti hőszigetelés kialakítását oly módon, hogy lehetővé válik a kiváló
műszaki paraméterekkel rendelkező, de nem terhelhető URSA ásványgyapot
termékek elhelyezése oly módon, hogy a kész szerkezet gyakorlatilag vonalmenti
hőhídmentesnek mondható. Ez a megoldás minden szerkezeti kialakításra
megoldást nyújt - még belülről látszó szarufás változatban is -, legyen szó
felújításról vagy új tető építéséről.
Az előre méretre vágott URSA XPSbakok
szerkezetbe
való
beépítése
egyszerűen
megoldható.
Az
elem
szélképzése lépcsős, amely tulajdonsága
megkönnyíti a toldásnál a szoros egymáshoz
illesztést.
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A szarufák tengelyvonalában a szarufák felső síkjára elhelyezett polisztirol
bakok tetejére fektetve a minimum 5 cm vastagságú leszorító staflifát, a rétegeket
megfelelő hosszúságú (statikailag méretezett) süllyesztett fejű szerkezetépítő
csavarok segítségével a szarufákhoz kell rögzíteni.
Az előzetes és pontos statikai méretezés fontos része a munkafolyamatnak. A
számításokhoz figyelembe kell venni a környező járdától vagy terepszinttől mért
ereszmagasságot és gerincmagasságot, a fal külső síkjától mért ereszkinyúlást, a
tető hajlásszögét, a szarufa hosszát eresztől gerincig mérve, a szarufa szélességét,
magasságát és a szarufaközöket, de a felhasznált faanyag minőségi osztályát is
(pl.: C24, C27, C30), ahogy a cseréptartó lécek távolságát.
Statikai szempontból nem elhanyagolható még, melyik ereszvéges kialakítási
móddal dolgozunk. A szakszerű rögzítés - amely valóban garantálja majd a kész
szerkezet maximális szigetelési teljesítményét -, annak függvényében kétféle
módon vagy azok kombinációjával végezhető el.
Alulról látszó, úgynevezett
„csüngőeresz”
megoldásnál
célszerű nyírófás ereszvéges
kialakítást választani. A szarufa
végénél, azaz az eresznél az
URSA XPS-bak megtámasztására
a szerkezet tetejére egy
statikailag méretezett nyírófát
kell elhelyezni, amely a szarufába
rögzítendő statikailag méretezett
csavarozás segítségével oly
módon, hogy az adott tetősíkhoz
viszonyítva 45°-os szögben
legyen a szarufába csavarozva.
Ezt követően kerülhet az URSA
XPS-bak az adott tetősíkra
merőlegesen
a
szarufába
átcsavarozva.
Ha „dobozolt eresz”
megoldást alkalmazunk, nyírófa
nélküli ereszvéges kialakítással
lehet dolgozni. Ennél a megoldásnál az URSA XPS-bakot
teljes egészében ki kell futtatni a
szarufák tetején, egészen a
szarufa végéig, az ereszig, majd
az adott tetősíkra merőleges és
45°-os csavarok együttes felhasználásával a szarufához rögzíteni.
33

Az egész szerkezeti (komplett)
rétegrend
alacsony
U-értékének
bíztosítása céljából szükség van még az
URSA SECO PRO speciális magas
minőségű (külső és belső) tetőfóliák
felületfolytonos és légtömör, szélzáró
beépítésére is, ezzel lezárva a
szarufaközökbe
installált
kiváló
hőszigetelő
képességű
URSA
ásványgyapot réteget.
A szigetelőanyagok tűzvédelmi jellege olyan tulajdonság, amely alapvető
követelményként merül fel egy beépített tetőtér építésénél.
Az
„URSA
tető”
szerkezeti
rétegrendbe épített, kasírozás nélküli
tekercses és táblás szálas szigetelőanyagok – akár az URSA GLASSWOOL,
PURE ONE by URSA vagy URSA TERRA
termékcsaládról beszélünk -, a kitűnő hőés hangszigetelési képességen felül
ráadásul rendelkeznek azzal az igen
előnyös tulajdonsággal, hogy nem
éghetők - azaz az A1, a legmagasabb
nem éghetőségi kategóriába tartoznak.
A csupasz URSA szálas ásványgyapotok ezen éghetőségi tulajdonságuk okán
egy esetleges épülettűz esetén képesek megvédeni a csatlakozó illetve a takart
szerkezeteket a tűz káros hatásaitól, mérgező gázokat és füstöt nem bocsátanak ki,
égve nem csepegnek és a tűz terjedéséhez sem járulnak hozzá.

Az Ursa tető rétegrend megoldás
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Akusztikai
szigetelések
Egyre inkább előtérbe kerül az igényes műszaki szempontokat szem elött
tartva épületeink megfelelő hőszigetelése mellett a kiváló akusztiaki szigetelések
megléte is.
Hiszen mi emberek egy adott tér akusztikai minőségéről elsősorban a
hallásunk útján jutunk információkhoz és ez által alkotunk véleményt az adott tér
akusztikai minőségéről (pl.: zavaró hatású a kintről az épületszerkezeten át bejutó
közlekedés zaja, stb.). Minden egyes épülethatároló szerkezettel szemben
támaszthatunk valamilyen akusztikai követelményt. Ilyen támasztott követelmény
lehet a léghanggátlás, lépéshangszigetelés, hangelnyelés, stb.

Fontos megemlíteni hogy mind a külső és mind a belső hangszigetelési
követelményekre van Magyar Szabvány.

1. MSZ 15601-1:2007 Épületen belüli hangszigetelési követelmények
A szabvány konkrétan megadja azt hogy pl. egy adott irodában elhelyezkedő
válaszfalnak milyen nagyságú, hány dB-értékű léghanggátlással szükséges
rendelkeznie.

2. MSZ 15601-2:2007 Homlokzatok hangszigetelési követelményei
Ez a szabvány már nem fogalmaz olyan egzaktan mint az elöző. Itt a belső
védendő tér zajszintjének és a külső (utcai) zajszint arányában határozza meg azt
hogy az adott külső pl. falszerkezetnek milyen nagyságú, hány dB- értékű
léghanggátlással szükséges rendelkeznie.
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Lényeges, hogy minden egyes hangszigetelési követelmény szint teljesítését a
komplett épületszerkezeti rétegrend vonatkozásában szükséges értékelni.
Pl.: szerelt válaszfalaknál az adott hangszigetelési követelményeket a
gipszkarton lapok a szálas szerkezetű URSA Ásványgyapotokkal közösen tudja
teljesíteni. A szerkezeti rétegrendet alkotó anyagok, minden egyes elemei más és
más hangszigetelési feladatot látnak el. A gipszkarton a hanggátlásért felel, mig az
URSA Ásványgyapot a hangelnyelésért.

A dB-ek nagyságának az értelmezése

Az emberi fül a hangnyomást tudja érzékelni, ami függvénye a
teljesítménynek, távolságnak és a helyiség csillapításának.

Akusztikai követelmények lehetséges fajtái (a teljesség igénye nélkül)
1. Léghanggátlás, léghangokat szükséges csillapítani.
Levegőben terjedő hang, azaz a légnyomás kismértékű ingadozása, rezgése
az állandó légköri nyomás értékének környezetében.
Ilyen akusztikai szigetelési igény lehet:
※ Külső falaknál (külső teherhordó vagy vázkitöltő szerkezet)
※ Belső falaknál (főfal, válaszfal, lakáselválasztó fal)
※ Belső födémek (alulrólhülő födém, köztes födém, padlás-záró födém,
záró-lapostetős födém, szerelt befüggesztett álmennyezetek)

2. Lépéshangszigetelés
Járkálás, bútortologatás, stb. által okozott hang.
Ilyen akusztikai szigetelési igény lehet:
※ Belső födémek

(köztes födém amikor is lakószintet lakószinttől választunk el)
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3. Hangelnyelés
A hangenergia egy mechanikai rezgés a levegőben,
mely az elnyelődéskor hővé alakul át.
Ilyen akusztikai szigetelési igény lehet:
※ A teremakusztika különböző fajtáinál

(célja a belső tér visszhangosságának csökkentése, a megfelelő utózengés beállítása)

※ Épületgépészeti szerelvények hangszigetelése

(vezeték rendszer, külön hangcsillapító kulisszák-dobozok, stb.)

A különböző épületszerkezeteinkkel a gyakorlatban egyszerre többféle
akusztikai követelményt szükséges kielégíteni.
Belső köztes födém esetében:
léghanggátlás és lépéshangszigetelés kielégítése lehet az igény.
Belső válaszfal esetében:
léghanggátlás kielégítése lehet az igény.
Alulrólhülő födém esetében:
az alsó tér irányából (ide kerül a hő és hangszigetelő-hangelnyelő anyag)
a hangelnyelés csökkentése miatt a födémszerkezet látszólagos
léghanggátlása növekszik meg.
Teremakusztika esetében:
hangelnyelés lehet az igény
(tornaterem esetében a vízhangosság csökkentése).
A gyakorlatban használunk egy ökölszabályként mondogatott mondatot: Ami
jó hőszigetelő anyag az jó hangszigetelő anyagnak is.
Ez a mondat nem igazán álja meg a
helyét műszakilag (minden hőszigetelő
anyag tekintetében), egy adott terméknek
teljessen más tulajdonságai határozzák meg
azt hogy hőszigetelés céljára fel tudjuk e
használni, és teljessen más tulajdonságai
határozzák meg hogy akusztikai szigetelésre
fel tudjuk e használni az adott terméket.
Elmondható hogy az URSA Ásványgyapot termékek szálszerkezeti
kialakításukból köszönhetően nem csak kiváló hőszigetelési paraméterekkel de
kiváló akusztikai tulajdonságokkal is rendelkeznek.
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Akusztikai szempontból szükséges (fontos) műszaki paraméterek
1. Dinamikai merevség

(dinamikai rugalmassági modulus)
Megmutatja hogy az adott anyag mennyire vezeti a
kopogóhangokat. Részben kapcsolatban van az anyag
sűrűségével, tehát a nagyobb sűrűségű anyagok jobban vezetik a
kopogóhangokat (pl.: nem mindegy hogy egy fa ajtólapon
kopogunk vagy egy URSA üveggyapot terméken kopogtatunk).
Mértékegysége: MN/m 3
Ezt a műszaki paramétert elsősorban köztes födémeknél a
lépéshangszigetelés meghatározásához használják az akusztikai tervezők.

2. Áramlási ellenállás
Megmutatja hogy az adott anyag mennyire nyeli el a
hangokat, melyek nyomás hatására légáramok formájában a
szálas szerkezetű anyag szálai közé bejut, ott egy súrlódásos
veszteséget hoznak létre, részben hővé alakulnak és
elnyelődnek.
Mértékegysége: kPa·s/m 2
Ezt a műszaki paramétert elsősorban szerelt
(gipszkarton) falak léghanggátlásának a meghatározására
használják az akusztikai tervezők.

3. Hangelnyelési tényező
A térelhatároló szerkezet (általában belső burkolat a
falon) azon képességét hogy a rákerülő hangenergiát milyen
mértékben nyeli el a hangelnyelési tényező fejezi ki.
Mértékegysége: gyakorlatilag nincs, mert egy
viszonyszám, a 0-értékű minden hangot visszaver
(hangvisszaverő), az 1-értékű minden hangot elnyel (kiváló
hangelnyelő).
Ezt a műszaki paramétert a teremakusztikában szokták
használni az akusztikus tervezők, mikor is a tér utózengési idejét állítják be a
vízhangosság elkerülése céljából. Mind a három fenti műszaki parameter
tekintetében az adott URSA Ásványgyapot termékek kiváló műszaki
paraméterekkel rendelkeznek.
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A különböző akusztikai igények kielégítésére gyártunk
⊕
⊕
⊕
⊕

testsűrűség: alacsony testsűrüségtől a magas testsűrűségig
kasírozás fajtája : üvegfátyol vagy üvegszövet
kiszerelési egység: tekercses és táblás termékeket
felületi megjelenés: csupasz és kasírozott termékeket

Így a felsoroltak tekintetében gyakorlatilag

mindenféle akusztikai szigetelési feladat ellátására tudunk
URSA Ásványgyapot terméket termékeket ajánlani.
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közelebb kerültek Önhöz.

Szigetelés egy jobb holnapért.

