
BACHL XPS®C-SF

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
z Lemezalap hőszigetelése
z Ipari padlók hőszigetelése
z Tetőteraszok hőszigetelése
z Magszigetelés

A DIN EN 13164 szabvány előírásai szerint habosított, extrudált polisztirolból készült 
keményhab lemez. 
FCKW- és HFCKW (halogénezett, fluor- és/vagy klórtartalmú vegyületeket nem 
tartalmaz), illetve egészségkárosító hajtógázoktól mentes.

R

Hőszigetelés fokozott nyomó igénybevétel mellett 
történő felhasználásra

Beton járólap

Kavicságy 

BACHL Liqui-Stopp LS

BACHL XPS®300 C-SF

Párazáró réteg

Vasbeton födém

Vakolat

A lapostetőket gyakran járható tetőteraszként használják. A 
BACHL XPS® 300 C-SF nagy nyomóterhelés (igénybevétel) 
gond nélküli felvételére képes. 
A BACHL XPS® szigetelőlemezek így használhatók fordított 
tetőszerkezetek esetében. 

A BACHL XPS® 300 C-SF hőszigetelő lemezt kiszellőzés nélküli 
lapostetőkben (meleg tető) párazáró rétegre kell fektetni.  A 

hőszigetelés és a párazáró réteg közé elválasztó réteget kell he-
lyezni, melynek fajtája függ a párazárás típusától.  

A szél szívó, hatásával szembeni biztosítás mechanikusan, 
jóváhagyott lapostető-rögzítőelemekkel, megfelelő ragasz-
tóval történő össze/leragasztással, vagy leterheléssel történik, 
a vonatkozó szabványok előírásainak és a szakmai irányelvek 
figyelembevételével.

BACHL XPS®300 C-SF 
terasztetők hőszigetelése

Hőszigetelés mindenkinek.

HŐSZIGETELÉS

Hőszigetelés mindenkinek

HŐSZIGETELÉS

További információért keresse fel honlapunkat: 
www.bachl.hu 

BACHL Kft.
email: bachl@bachl.hu

A jelen kiadványban közölt adatok, információk jelenlegi isme-
reteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A termék bizonyos tu-
lajdonságaival, vagy konkrét felhasználási célra alkalmas voltával 
kapcsolatban az általunk közölt információkból garanciavállalás 
nem származtatható. A prospektusban található valamennyi 
ismertető, rajz, fénykép, adat, arány/viszony, súly és hasonló 
információ előzetes bejelentés nélkül változhat, és nem jelenti a 
termék szerződésben rögzített minőségét. A technikai, műszaki 
módosítás, méretváltoztatás, nyomtatási hiba és a tévedés jogát 
fenntartjuk. 
Változat: 2018. március
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A BACHL XPS® szigetelőlemezeket kiváló nyomószilárdság 
jellemzi. Nem korhadnak, emellett vízfelvevő képességük igen 
csekély. Ezen tulajdonságaik miatt a BACHL XPS® szigetelőle-
mezek teherlevezető lemezalap alatt történő használatra is 
alkalmasak.  
A lemezalap alatt a BACHL XPS® szigetelőlemezeket szo-

ros illesztéssel, teljes felületükkel sík alapra  kell lerakni. A 
hőszigetelés és az alaplemez közé elválasztó- és védőrétegként 
BACHL polietilén (PE) fóliát helyezzünk. 
A hőhidak kialakulásának elkerülése érdekében a fal felfelé 
futó hőszigetelő lemezeit közvetlenül (hézagmentesen) kell 
csatlakoztatni.

BACHL XPS® 300 C-G

Padlóburkolat

Esztrich

BACHL polietilén (PE) fólia

EPS hőszigetelés

Talajnedvesség elleni szigetelés

Beton lemezalap

BACHL polietilén (PE) fólia

BACHL XPS® 300 C-SF

Szerelőbeton 
(C8/10 nyomószilárdsági osztály)

BACHL XPS®Fagyköténnyel (szoknyával) ellátott teherelvezető lemezalapként, pince 
nélküli épületek esetében 

BACHL XPS®hőszigetelés a DIN 4108-10 PB szabvány szerinti talajjal érintkező
padlólemezalap alatt (statikai szempontból nem teherhordó szerkezet)

FAGYKÖTÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK - PASSZÍVHÁZ-NORMÁK A fűtött helyiségeket, illetve a talaj feletti padlófelületeket a 
hőveszteség ellen szigeteléssel kell ellátni. 
Az ipari padlók használattól függően magas nyomóterhelésnek 
vannak kitéve. A BACHL XPS® szigetelőlemezeket szoros illesz-
téssel, sík alapra kell lerakni. Több rétegben történő alkalmazás 

lehetséges.  Az épületgépészeti vezetékek nyomvonalában a 
BACHL XPS® szigetelőlemezek kivágásra kerülnek, a hézag-
okat pedig BACHL perlittel ajánlott kitölteni. Az üregek, rések, 
hézagok kialakulása kerülendő.   

BACHL XPS®300 C-SF 
ipari padlók hőszigetelése

BACHL XPS®300 C-SF 
lemezalap alatti hőszigetelés

Gefälle = mind. 2%
Frostschürze: 600 - 1250 mm
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BACHL XPS® 300 C-G

Padlóburkolat

Esztrich

BACHL polietilén (PE) fóliák

EPS hőszigetelés

Talajnedvesség elleni szigetelés

Beton lemezalap

BACHL polietilén (PE) fólia

BACHL XPS® 300 C-SF

Szerelőbeton 
(C8/10 nyomószilárdsági osztály)

Klimatikus viszonyok alapján 40 napnál rövidebb ideig 

fennálló tartós fagy esetén 
z A fagykötény szélessége: BACHL XPS 300 C-SF b = 1,25 m
z A hőszigetelőlemez vastagsága: d = 80 mm
z Talajréteg takarás: h = ca. 0,30 m
               

Klimatikus viszonyok alapján 26 napnál rövidebb 
ideig fennálló tartós fagy esetén
z A fagykötény szélessége: XPS lemezhossz b = 0,60 m
z A hőszigetelőlemez vastagsága: d = 30 mm
z Talajréteg takarás: h = ca. 0,30 m

HOTLINE: +36 56 586 500
www.bachl.hu

Padlóburkolat

Esztrich

BACHL polietilén (PE) fólia

BACHL XPS®300 C-SF

Talajnedvesség elleni szigetelés 

Aljzatbeton


