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A dûbelezés a biztonság mellett gazdasági elõnyöket is nyújt. 

Sok esetben elmaradhat a rendkívül költséges alapfelület-

elõkészítés. A régi, káros anyagokkal szennyezett homlokzatok 

tisztításakor szigorú környezetvédelmi elõírások szerint 

szükséges eljárni. Az elhasznált mosóvizet össze kell gyûjteni és 

szakszerû ártalmatlanításáról is gondoskodni kell. Ráadásul 

mosás közben a falfelület átnedvesedik, így ragasztás elõtt meg 

kell várni, míg az teljesen megszárad, mivel csak tiszta és száraz 

felületre lehet ragasztani.

A fejlett hõszigetelõ rendszerek részét képezõ EJOT dûbelek 

megkönnyítik a munkafolyamatot. Csupán a fellazult, málló 

rétegeket szükséges eltávolítani, és az esetleges felületi 

hiányosságokat kiegyenlíteni, hiszen a dûbelek garantálják a 

biztos rögzítést. Ezzel Ön idõt és komoly költségeket takaríthat 

meg, miközben óvja környezetét is.

A csúcstechnológiát hordozó EJOT dûbelek erõs, merev 

tányérjaikkal egy olyan kiegészítõ nyomóerõt hoznak létre, 

amely segíti a tartós „fogas illesztés” létrejöttét az  alapfelület 

és a ragasztó között. A dûbelek a falszerkezetben történõ 

erõteljes, stabil rögzüléssel és a keletkezõ nyomóerõ 

segítségével a szigetelõanyagot gyakorlatilag a falhoz préselik 

(szorító hatás), ezzel a rendszer leválásának kockázatát a lehetõ 

legalacsonyabb szintre csökkentik.

Rendszerezett biztonság

Dûbel: a fejlett, hosszú élettartamú rendszerek fontos eleme

Mi a dûbelek szerepe a hõszigetelõ rendszerekben?

A homlokzati hõszigetelõ rendszerek dûbelezése

-a tartós biztonság alapja

1957-ben Berlinben látták el az elsõ házat hõszigetelõ 

rendszerrel. Ezek a megoldások az elmúlt évtizedekben 

rengeteget fejlõdtek, és jelentõsen mérsékelték a környezetet 

érõ hatásokat. Míg a természetet több millió tonna kibocsátott 

szén-dioxidtól óvják meg, addig az épületek lakói alacsonyabb 

fûtési és hûtési költségeknek, valamint állandó, kellemes 

közérzetet biztosító élettérnek örvendhetnek otthonaikban. 

Az épületek energetikai felújítása rendkívüli lehetõségeket 

nyújt az összenergia-felhasználás és az éghajlatra káros üveg-

házgázok kibocsátásának csökkentésére, hiszen gyermekeink, 

unokáink is friss levegõt, tiszta vizet remélnek tõlünk 

örökségül.

Az ökológiai és gazdasági elõnyök mellett a hõszigetelõ 

rendszerek hosszú élettartama komoly mértékben járul hozzá a 

megoldás sikeréhez az új építésû épületeknél, és a fel-

újításoknál is. Az élettartam egyik lényeges befolyásoló 

tényezõi azok a kis elemek, melyek rejtve teljesítik 

szolgálatukat és gondoskodnak a rendszer biztonságáról:

a homlokzati hõszigetelõ rendszerekhez fejlesztett EJOT 

dûbelek teljes biztonsággal rögzítik és tartják a rendszereket a 

homlokzatokon  –  évtizedek múlva is.

A régi épületek homlokzatai hosszú idõn keresztül voltak kitéve 

az idõjárás viszontagságainak és különféle környezeti 

hatásoknak. A lerakódott szennyezõdések, a por, a korom, a 

különbözõ festékanyagok, vegyi anyagok, az algák és gombák, 

valamint a mész- vagy sókivirágzásos vakolatok jelentõsen 

csökkentik még a legjobb minõségû ragasztók tapadó-

szilárdságát is. Ezen kívül a homlokzatok elöregedett 

alapfelületei az idõ múlásával elõre nem látható, nem kívánt 

kémiai reakcióba léphetnek a frissen felhordott ragasztóval.

Az így kialakuló – tapadást csökkentõ – elválasztó rétegek 

komoly építési károkhoz vezethetnek. Új épületeknél pedig a 

betonfelületeken visszamaradó zsaluolaj-maradványok 

okoznak problémát.

R

Stabil
rögzülés

Szélszívás

Merev
dûbeltányér

A rendszer
önsúlyából
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A dûbel a szél szívóhatása ellen is védelmet nyújt

A dûbelek talán legfontosabb feladata, hogy védelmet 

biztosítsanak a szél erõteljes szívóhatásával szemben. Az 

épületekre – magasságuk függvényében – különféle 

szélterhelések hatnak. A nagy sebességgel áramló levegõ a 

homlokzatok mellett elhaladva légnyomáskülönbséget, ezáltal 

komoly szívóerõt hoz létre. (A szél szívóhatása egy szívó-

haranghoz hasonlítható, amely húzó igénybevételt fejt ki a 

homlokzatokra.) Ez az erõ a ragasztott kötést nagymértékben 

igénybe veszi és akár arra is képes, hogy a teljes hõszigetelõ 

rendszert letépje a falról. Különösen fokozott szélterhelések 

jelentkeznek magasabb épületeknél, épületszéleken, 

egyedülálló épületeknél, és szélviharok esetén.

Hazánkban évente átlagosan 60-70 nap viharos; az erõsebb 

viharok száma jelenleg évi 25-26, de klímakutatók arra 

figyelmeztetnek, hogy a súlyos viharok kockázata Közép-

Európában is megnövekedett. 

Az elmúlt évek tapasztalatai világosan megmutatták 

Magyarországon is, hogy a szél ereje milyen homlokzatkárokat 

okozhat.

Álomból rémálom?

Ránk számíthat

Vigyázat! Ahogy a legtöbb jól mûködõ dolgot, úgy a 

rendszerdûbeleket is hamisítják. Sajnos ezek az olcsó, silány 

alapanyagokból készült termékek a hazai kereskedelmi 

forgalomban is jelen vannak, és az elmúlt években már jó 

néhány alkalommal okoztak csalódást, és jelentõs anyagi kárt a 

gyanútlan megrendelõknek. Ne hagyja magát megkárosítani! 

Ellenõrizze a választott hõszigetelõ rendszer prospektusában, a 

gyártó katalógusában vagy honlapján, hogy pontosan melyik 

dûbeltípus tartozik a rendszerhez, és ezt kérje a forgalmazótól! 

Vonzó lehet az olcsó ár, de itt a biztonság a tét. Ön ne váljon a 

hamisítók áldozatává!

Az EJOT dûbelek még a legzordabb idõjárási körülmények 

között is maximális biztonságot garantálnak, mert 

kiemelkedõen merev tányérjaikkal és hatékony feszítõ-

elemeikkel (beütõszeg vagy csavar) a szél okozta húzóerõt 

közvetlenül a falazatnak adják át. Így Önnek a legerõsebb 

viharok esetén sem lesz mitõl tartania.

Dunaújváros

Veszprém

ZalaegerszegSzékesfehérvár

Álomból rémálom
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Fontos tudni, hogy a hõszigetelõ rendszerek önmagukban nem 

javítják a falszerkezetek stabilitását. Felújítások esetén a régi 

falaknak az új rendszerek önsúlyából adódó terheléseket is fel 

kell venniük. Panelépületeknél a felújítás megkezdése elõtt 

mindenképpen indokolt egy helyszíni szakértõi szemlén, vagy 

szükség esetén méréseken alapuló állapotvizsgálat, az 

úgynevezett homlokzatdiagnosztika elvégeztetése. Ennek 

során kiderül, hogy a szendvicspanel falszerkezet elemei között 

lévõ szerkezeti kapcsolat stabil és tovább terhelhetõ-e, vagy 

esetleg gondoskodni kell annak helyreállításáról.

Az EJOT szakemberei szívesen adnak tanácsot a leg-

megfelelõbb rögzítõelemek kiválasztásában, hogy a választott 

hõszigetelõ rendszer akár 35-40 éven keresztül, vagy még 

ennél is hosszabb ideig szolgálhassa Önt.

Maradjon rendszerben, legyen biztonságban!

A hõszigetelõ rendszer minden elemét – a forgalmazón 

keresztül – a rendszerengedély birtokosától, a rendszer-

gazdától kell beszerezni. Ellenkezõ esetben érvényét veszíti a 

rendszerre vonatkozó mûszaki engedély és a rendszergarancia 

is. Ne kockáztasson!

Egy homlokzati hõszigetelõ rendszer elemei az ETAG 004 

(a vonatkozó európai mûszaki engedélyezési útmutató) szerint 

a következõk:

Ragasztó

Szigetelõanyag

Záróréteg (beleértve az üvegszövet hálót,

a simítóanyagot, az alapozót és a vékonyvakolatot)

Mechanikai rögzítõelemek (dûbelek)

Segédanyagok (kittek, profilok, hézagtömítõk stb.)

A homlokzati hõszigetelõ rendszerek feltételezett, tervezett 

élettartama legalább 25 év, de a tényleges élettartam – a 

rendelkezésre álló gyakorlati tapasztalatok alapján – ennél 

lényegesen hosszabb lehet anélkül, hogy jelentõs minõség-

csökkenés következne be.

Királyhágó lakópark, Budapest

Referencia
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„Vannak beszállítóink, akik alapanyagot adnak el nekünk. Vannak beszállítóink, 

akik terméket adnak el nekünk. És van egy beszállítónk, aki egy komplex 

szolgáltatást ad el nekünk, egy olyan értéket, amelybõl mi is értéket tudunk 

teremteni. Ez a beszállító az EJOT. Számunkra az épületekhez kötõdõ 

rögzítéstechnika egyenlõ az EJOT-tal. Az EJOT szakértelme a mi vevõink 

nyeresége!”

Gulyás István értékesítési igazgató,

Saint-Gobain Weber Terranova Építõanyagipari Kft.

„A hazai építõipari termékek piacán az árversenyt fokozatosan felváltja a 

technológiai alapokra épülõ differenciálás. A következõ években a homlokzati 

hõszigetelõ rendszerek területén kulcsfontosságú lesz az innováció, és a 

kompromisszumoktól mentes magas minõség. Cégünk biztos abban, hogy 

vásárlóink nem olcsó termékeket, hanem idõtálló, jó ár-érték arányú 

rendszereket kívánnak vásárolni tõlünk. A rögzítéstechnikai feladatokat azért 

bízzuk az EJOT-ra, mert az elképzeléseink tökéletesen összhangban vannak. 

Magasfokú szakmai hozzáértésük lassan egy évtizede jelent megoldást minden 

igényünkre.”

Kéri Szabolcs területi vezetõ,

Baumit Kft.

„Esetenként a hõszigetelõ rendszereink elengedhetetlen összetevõi az EJOT 

dûbelek és kiegészítõk. Az EJOT évrõl évre hozza a tõle megszokott kiváló 

minõséget, úgy a termékeik, mint a szolgáltatásaik vonatkozásában. Röviden: 

az EJOT-ról csak jót mondhatok, és ezt cégünk összes érintett munkatársa 

nevében, felelõsségteljesen jelentem ki.”

Nagy Zoltán területi képviselõ,

NIKECELL Kft.

„1994 óta foglalkozom hõszigetelésekkel. Az eltelt idõ alatt rengeteg aljzattal 

találkoztam már: fém-, fa- és OSB felületek; beton-, panel-, nagyblokkos-, és 

vályog falazatok; felnedvesedõ, vagy beltéri, penészedõ falak; régi, leromlott 

állapotú hõszigetelések; passzívház szerkezetek. A szakszerû dûbelezés minden 

esetben a tartós, hosszú élettartamú rendszerek egyik kulcseleme. Cégünk 

hosszú élettartamú rendszerekben gondolkodik, ezért a beszállítóinknak 

komoly szûrõn kell átjutniuk. A kezdetektõl alkalmazzuk az EJOT termékeit – 

mindenütt megelégedéssel. A minõség mellett a termékválaszték, a kiszolgálás 

és a szervizháttér is önmagáért beszél. Minden egyedi problémára létezik már 

megoldás, csak alkalmazni kell õket.”

Kakuszi Norbert régióvezetõ,

Sto Építõanyag Kft.

„Cégünk immár 10 éve forgalmazza a homlokzati hõszigetelõ rendszerekhez 

gyártott prémium minõségû EJOT rögzítõelemeket, melyek a megbízhatóságot 

és a kimagasló értéket képviselik. Megtiszteltetés számunkra, hogy a 

minõséget az árnál elõrébb helyezõ vevõinket a legmagasabb elvárásoknak is 

megfelelõ EJOT termékekkel tudjuk ellátni.”

Vereb-Dér Zoltán értékesítési vezetõ,

MASTERPLAST Kft.

„Az EJOT nem egyszerûen termékeket szállít, hanem megoldásokat. Kimagasló 

a szakmai háttértámogatásuk és kitûnõ a cégünkkel való kapcsolattartásuk. 

Precíz és korrekt beszállítóként évek óta járulnak hozzá rendszereink 

megbízhatóságához.”

Kothencz Zoltán beszerzési és raktározási vezetõ,

Lasselsberger-Knauf Kft.

„Az EJOT-tal való sikeres együttmûködésünk hosszú évekre vezethetõ vissza. A 

cégcsoportunk által forgalmazott homlokzati hõszigetelõ rendszerek egyik 

fontos eleme a dûbel, amely – többek között – a rendszerek hosszú távú 

mûködését biztosítja. A hõszigetelõ rendszerekhez rendszergarancia is 

tartozik, ezért különösen fontos a megbízható rögzítõelemek szakszerû 

alkalmazása. Emiatt építjük be rendszereinkbe az EJOT termékeit.”

Farkas Róbert termékmenedzser,

Caparol Hungária Kft.

„Az EJOT-tal már hosszú, közös út áll mögöttünk. A szigetelõanyag rögzítõ 

dûbeleik – saját tapasztalataim alapján is – elsõrangú minõséget képviselnek. 

Az egyedi tulajdonságokkal rendelkezõ fagyapot szigetelõanyagaink kizárólag 

magas minõségû rögzítõelemekkel képesek ellátni feladatukat, és erre az EJOT 

dûbelei ideális megoldást jelentenek. A jó termék mellett fontos a rugalmas 

logisztikai- és a felkészült szakmai háttér is, melyek az EJOT-nál mindig adottak. 

Méltón képviselik a rögzítéstechnika élvonalát.”

Devecz Tamás mûszaki tanácsadó,

Knauf Insulation Kft.

„A homlokzati hõszigetelõ rendszerek rögzítéstechnikájában az EJOT kínálata 

gyakorlatilag a teljes spektrumot lefedi. Dûbeleiknél érdemileg olcsóbban csak 

azokkal a termékekkel találkozhatunk, amelyekkel még foglalkozni sem 

érdemes. Versenytársaik vannak, de valódi alternatívájuk nincs. A 

terméktámogatásuk pedig remek.”

Fábián Zoltán alkalmazástechnikai vezetõ,

SAKRET Hungária Bt.

Az EJOT minõség kötelez

2Az elmúlt 3 évtizedben több mint 500 000 000 m  EJOT dûbelekkel rögzített homlokzati hõszigetelõ rendszer készült el anélkül, 

hogy akár egyetlen olyan káreset elõfordult volna, amelyet a mi rögzítési megoldásunk okozott. Ez mintegy 70 000 futballpálya 

területének felel meg, és ez a szám napról napra növekszik.

Egyre több nemzetközi rendszergazda fejezi ki bizalmát az EJOT jól átgondolt rögzítési megoldásai, és hozzáértõ tanácsadó 

szolgáltatása iránt, így mára számos európai ország mellett Magyarországon is piacvezetõvé váltunk.

Néhány példa az általunk nyújtott szolgáltatásokból:

   
   
   
   
   
   

Személyes szaktanácsadás – akár az építkezések helyszínén is
Telefonos szaktanácsadás
Gyors, precíz és megbízható szállítás
Dûbelkihúzási próbák az épületeken
Rögzítéstechnikai tanfolyamok
Segítségnyújtás pályázati anyagok elkészítésében

Szükség esetén, a rendelkezésünkre álló gyakorlati tapasztalataink alapján, szakembereink akár egyedi megoldásokat is 
kidolgoznak Önnek.
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Az Ön garanciája

a mi STR-elvünk

A tartósan szép homlokzatokért

Az STR-elv különlegessége:  a 100%-os önellenõrzõ funkció

Minden falszerkezethez

Minden szigetelõanyaghoz

Magas minõség és teljes biztonság XXL méretben is

Az EJOT egy egyedülálló rögzítési rendszert fejlesztett ki – ez a 

szabadalmaztatott STR-elv –, amely alapjaiban változtatta meg a 

hõszigetelõ rendszerek rögzítéstechnikáját. A megoldás lényege, hogy a 

dûbelek, a telepítõszerszám segítségével a szigetelõanyagba süllyesztik 

önmagukat, így mind hõszigetelési, mind pedig felületképzési 

szempontból egy homogén felület létrehozását teszi lehetõvé. Ennek 

köszönhetõ, hogy az elkészült homlokzatokon soha nem jelennek meg 

foltok, vagyis úgynevezett dûbelrajzolatok.

Ahhoz, hogy az ejotherm STR dûbel besüllyeszthesse magát, a 

dûbeltányér alatti zónában össze kell préselnie a hõszigetelõ anyagot. 

Ehhez a falszerkezetben egy jelentõs feszítõerõre van szükség, ami a dûbel 

számára egy meghatározott kihúzási értéket biztosít. Ha ennek a 

szükséges értékminimuma valamilyen okból (pl.: hibás furat vagy rosszul 

megválasztott, túl rövid dûbel) nem áll rendelkezésre, a dûbel képtelen 

lesz összepréselni a szigetelõanyagot. Ehelyett kihúzódik a falazatból és az 

önsüllyesztõ folyamat megszakad, vagy el sem kezdõdik. Így azonnal 

felismerhetõvé válnak a hibásan rögzült és a rendszert veszélyeztetõ 

rögzítõelemek. Tehát minden olyan dûbel, amely megfelelõen besüllyedt 

a felületbe, egyben le is ellenõrizte önmaga rögzülését. Ez az egyedülálló 

megoldás  100%-os rögzítési biztonságot nyújt Önnek.

Az ejotherm STR U az elsõ olyan 8 mm-es dûbelhüvely átmérõjû 

hõszigetelés-rögzítõ dûbel, amely minden építõanyag típusra – beleértve 

a pórusbetonokat is (pl. YTONG) – a legmagasabb szintû, európai mûszaki 

engedéllyel (ETA) rendelkezik. Fa alapú vagy fémlemez falszerkezetekre 

történõ rögzítéshez a dûbel egy másik változatát, az ejotherm STR H típust 

fejlesztettük ki. Mindkettõ ugyanazon szerszámmal telepíthetõ.

Az ejotherm STR U és az ejotherm STR H dûbel – süllyesztett, vagy a 

hagyományos felületi szereléssel – minden ismert hõszigetelõ anyag 

rögzítésére alkalmas.

Az EJOT STR-elv akár 36 cm vastagságú hõszigetelés esetén is 

alkalmazható, tökéletes rögzítési megoldást nyújtva a passzív, és az 

alacsony energiafelhasználású házakhoz.

1

2

3

4

Gyors furatkészítés a rövid rögzítési mélységnek 

köszönhetõen

A dûbel behelyezése a furatba (az acél csavar

már gyárilag a dûbelhüvelybe kerül)

Rögzítés és süllyesztés egy lépésben

az STR-telepítõszerszámmal

Az STR-pogácsa behelyezése - és készen van

1

2

3

4
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ejotherm STR U

Prémium kategóriájú dûbel betonra és egyéb építõanyagokra

Európai mûszaki engedély (ETA) minden építõanyag típusra

Süllyesztett szerelés STR-pogácsával: homogén,

foltmentes homlokzatok

Alternatív lehetõség: STR-dugóval társítva alkalmassá válik

a hagyományos, felületi szerelésre is

A legrövidebb rögzítési mélység és a legnagyobb terhelési 

értékek (a legcsekélyebb mennyiségû dûbelfelhasználás, 

maximális biztonság mellett)

Rendkívül tartós felületi nyomóerõ

Süllyesztett szereléssel hõhídmentesnek tekinthetõ megoldás

Elõszerelt csavarok a gyors telepítésért (a csavar gyárilag 

kerül a dûbelhüvelybe)

100%-os önellenõrzõ funkció

Mûszaki adatok

Dûbelátmérõ

Tányérátmérõ

Furatmélység süllyesztett szerelésnél h  ?1

Furatmélység felületi szerelésnél h  ?2

Rögzítési mélység h  ?ef

Felhasználási kategóriák az ETA szerint (14. oldal)

Európai mûszaki engedély

8 mm

60 mm

50 mm (90 mm)

35 mm (75 mm)

25 mm (65 mm)

A, B, C, D, E

ETA-04/0023

  A zárójelben lévõ értékek pórusbeton rögzítési alapokra vonatkoznak. (E felhasználási kategória)

Beton C 12/15 az EN 206-1 szerint

Beton C 16/20-C 50/60 az EN-206-1 szerint

Tömör tégla (Mz) a DIN 105 szerint

Mészhomok tömör tégla (KS) az EN 106 szerint

Tömör tégla könnyûbetonból (V) a DIN 18152 szerint

Üreges tégla (Hlz) a DIN 105 szerint

Üreges tégla (Hlz) referenciatégla az ÖNORM

B 6124 szerint

Mészhomok üreges tégla (KSL) a DIN EN 106 szerint

Üreges blokkok könnyûbetonból (HbL) a

DIN 18151 szerint

Pórusos könnyûbeton (LAC)

Pórusbeton P2-P7

1,5 kN

1,5 kN

1,5 kN

1,5 kN

0,6 kN

1,2 kN

0,75 kN

1,5 kN

0,6 kN 

0,9 kN

0,75 kN

Jellemzõ terhelési értékek

A megengedett terheléseknél a mindenkori nemzeti biztonsági tényezõket kell figyelembe venni. 
Kérjük az engedélyben megadott értékek betartását!

Szerelés

Süllyesztett szerelés
STR-pogácsával

Felületi szerelés
STR-dugóval

Méretválaszték

Felhasználási kategória
A - D

Szigetelõanyag vastagsága
(mm)

Felhasználási kategória
E

Szigetelõanyag vastagsága
(mm)

Megnevezés és
dûbelhossz

(mm)

Felhasználási kategória
A - D

Szigetelõanyag vastagsága
(mm)

Felhasználási kategória
E

Szigetelõanyag vastagsága
(mm)

Megnevezés és
dûbelhossz

(mm)

 1)Új fal 2)Régi fal 

80

100

120

140

160

180

200

220

3)60

80

100

120

140

160

180

200

---
3)60

80

100

120

140

160

180

---

---
3)  60

80

100

120

140

160

ejotherm STR U 115

ejotherm STR U 135

ejotherm STR U 155

ejotherm STR U 175

ejotherm STR U 195

ejotherm STR U 215

ejotherm STR U 235

ejotherm STR U 255

240

260

280

300

320

340

360

220

240

260

280

300

320

340

200

220

240

260

280

300

320

180

180

200

240

260

280

300

ejotherm STR U 275

ejotherm STR U 295

ejotherm STR U 315

ejotherm STR U 335

ejotherm STR U 355

ejotherm STR U 375

ejotherm STR U 395

1)  2)  3)10 mm ragasztóvastagsággal számolva     10 mm ragasztóvastagsággal és 20 mm régi vakolattal számolva     Kizárólag felületi szereléssel, STR-dugóval társítva alkalmazható

Csomagolási egység: 100 db/doboz

Cikkszám: 8709 … 400 (pl. ejotherm STR U 135: 8709 135 400)

 1)Új fal 2)Régi fal  1)Új fal 2)Régi fal  1)Új fal 2)Régi fal 
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ejotherm STR H

Prémium kategóriájú dûbel fára és fémlemezre

Nemzeti mûszaki engedély (ÉME) fa alapú 

falszerkezetekre, valamint fémlemezekre

     (0,75 mm-es vastagságig)

Süllyesztett szerelés STR-pogácsával: homogén,

foltmentes homlokzatok

Alternatív lehetõség: STR-dugóval társítva alkalmassá válik 

a hagyományos, felületi szerelésre is

Rendkívül tartós felületi nyomóerõ

100%-os önellenõrzõ funkció

Szerelés Mûszaki adatok

Süllyesztett szerelés
STR-pogácsával

Felületi szerelés
STR-dugóval

Csavarátmérõ

Tányérátmérõ

Rögzítési mélység 

6 mm

60 mm

30-40 mm

Farostlemez (vastagság 

Forgácslemez (vastagság ? 13,0 mm)

Gipszrostlemez (vastagság ? 12,5 mm)

OSB lemez (vastagság ? 16,0 mm)

Tömörfa lemez (vastagság ? 27,0 mm)

? 17,0 mm) 0,75 kN

0,75 kN

0,45 kN

0,75 kN

0,75 kN
A megengedett terheléseknél a mindenkori nemzeti biztonsági tényezõket kell figyelembe venni. 
Kérjük az engedélyben megadott értékek betartását!

Csomagolási egység: 100 db/doboz

Méretválaszték

Süllyesztett szerelés
Szigetelõanyag vastagsága

(mm)

Felületi szerelés
Szigetelõanyag vastagsága

(mm)

Megnevezés és
dûbelhossz

(mm)
Cikkszám

---

---

80

100

120

140

160

180

ejotherm STR H 080

ejotherm STR H 100

ejotherm STR H 120

ejotherm STR H 140

ejotherm STR H 160

ejotherm STR H 180

ejotherm STR H 200

ejotherm STR H 220

40

60

80

100

120

140

160

180

8711 080 400

8711 100 400

8711 120 400

8711 140 400

8711 160 400

8711 180 400

8711 200 400

8711 220 400

Jellemzõ terhelési értékek



ejotherm STR-pogácsa EPS

ejotherm STR-pogácsa MW

ejotherm STR-dugó

Speciálisan kialakított rendszerpogácsa polisztirolból (EPS)

Az ejotherm STR U és az ejotherm STR H dûbelek 

süllyesztett szereléséhez

Rendelhetõ színek: fehér és szürke (grafit)

Speciálisan kialakított rendszerpogácsa ásványgyapotból (MW)

Az ejotherm STR U és az ejotherm STR H dûbelek 

süllyesztett szereléséhez

Speciális záródugó polisztirolból (EPS)

Az ejotherm STR U dûbelek felületi szereléséhez (az ejotherm 

STR H dûbelek doboza tartalmazza az STR H-dugót is)

Típusválaszték

Megnevezés Cikkszám
Csomagolási egység

(db/doboz)

ejotherm STR-pogácsa EPS, fehér

ejotherm STR-pogácsa EPS, szürke

ejotherm STR-pogácsa MW

ejotherm STR-dugó

100

100

100

500

8593 000 093

8593 111 070

8593 000 098

8709 033 000

8

ejotherm STR tartozékok
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ejotherm STR tartozékok

ejotherm STR-telepítõszerszám

SDS-Plus adapter az ejotherm STR-telepítõszerszámhoz

Javítókészlet az ejotherm STR-telepítõszerszámhoz

Speciálisan kialakított telepítõszerszám az ejotherm STR U 

és az ejotherm STR H dûbelek süllyesztett szereléséhez

Masszív felépítés, hosszú élettartam

Gyorsan cserélhetõ kopóalkatrészek

A készlet összetétele: STR-telepítõszerszám, imbuszkulcs, 

kiegészítõ vágólemezek és behajtószárak minden 

alkalmazási módhoz

SDS-Plus tokmánnyal rendelkezõ fúrógéphez szükséges

     adapter

Az STR-telepítõszerszám kopóalkatrészeit tartalmazó 

készlet

A készlet összetétele: 3 db vágólemez és 3 db behajtószár 

a süllyesztett szerelési módhoz

Megnevezés Cikkszám
Csomagolási egység

(db/doboz)

ejotherm STR-telepítõszerszám

STR-telepítõszerszám SDS-Plus adapter

STR-telepítõszerszám javítókészlet

1

1

1

9151 900 000

9151 930 000

9151 910 000

Típusválaszték
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ejotherm NTK U

Teleszkópdûbel

A forradalmian új beütõszeges dûbelgeneráció

Európai mûszaki engedély (ETA) beton, tömör- és 

üreges tégla falazatokra 

Meghatározott tányérbehúzás az EJOT teleszkóp-

effektusnak köszönhetõen: az utolsó kalapácsütésnél a 

tányér leválik a dûbelhüvelyrõl, majd a dûbelszár által 

megvezetve elmozdul azon, miközben a feszítõzóna rögzít 

a falszerkezetben

Biztonságos és problémamentes szerelés

Polisztirol (EPS) és ásványgyapot (MW) hõszigetelõ 

rendszerekhez egyaránt alkalmazható

A rendkívül szilárd, üvegszálerõsítésû beütõszegnek és a 

teleszkóp-effektusnak köszönhetõen a szögtörés 

kockázata szinte a nullára csökken

Elõszerelt beütõszeg a gyors szerelésért (a beütõszeg 

gyárilag kerül a dûbelhüvelybe)

Mûszaki adatok

Jellemzõ terhelési értékek

0,6 kN

0,9 kN

0,9 kN

0,9 kN

0,6 kN

0,9 kN

Beton C 12/15 az EN 206-1 szerint

Beton C 16/20-C 50/60 az EN 206-1 szerint

Tömör tégla (Mz) a DIN 105 szerint

Mészhomok tömör tégla (KS) az EN 106 szerint

Üreges tégla (Hlz) a DIN 105 szerint

Mészhomok üreges tégla (KSL) a DIN EN 106 szerint
A megengedett terheléseknél a mindenkori nemzeti biztonsági tényezõket kell figyelembe venni.
Kérjük az engedélyben megadott értékek betartását!

Dûbelátmérõ

Tányérátmérõ

Furatmélység h1 

Rögzítési mélység h ?ef 

Felhasználási kategóriák az ETA szerint (14. oldal)

Európai mûszaki engedély

?

8 mm

60 mm

50 mm

40 mm

A, B, C

ETA-07/0026

Méretválaszték

Szigetelõanyag
vastagsága (mm)

Névleges dûbelhossz
(mm)

Megnevezés Cikkszám
Csomagolási

egység (darab)

1)Új fal
2)Régi fal

1)  2)  10 mm ragasztóvastagsággal számolva   10 mm ragasztóvastagsággal és 20 mm régi vakolattal számolva

40

60

80

100

120

140

160

180

--

40

60

80

100

120

140

160

  90

110

130

150

170

190

210

230

ejotherm NTK U 090

ejotherm NTK U 110

ejotherm NTK U 130

ejotherm NTK U 150

ejotherm NTK U 170

ejotherm NTK U 190

ejotherm NTK U 210

ejotherm NTK U 230

8777 090 100

8777 110 100

8777 130 100

8777 150 100

8777 170 100

8777 190 100

8777 210 100

8777 230 100

200

200

200

200

100

100

100

100

Az EJOT teleszkóp-effektus

Helyezzük a dûbelt a furatba és nyomjuk
be addig, amíg a tányér felfekszik
a szigetelõanyag felületére,
majd üssük be a beütõszeget.

Az utolsó ütésnél a tányér
leválik a dûbelhüvelyrõl
és belesimul a felületbe. 

Szerelés
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TID-T

Beütõdûbel acél szeggel

Nemzeti mûszaki engedély (ÉME) beton, tömör- és 

üreges tégla falazatokra

Hõhídhatás-csökkentett acél beütõszeg

Ütésálló mûanyagból készült szegfej

Biztonságos és gyors szerelés

Polisztirol (EPS) és ásványgyapot (MW) hõszigetelõ 

rendszerekhez egyaránt alkalmazható

Elõszerelt beütõszeg a gyors szerelésért (a beütõszeg 

gyárilag kerül a dûbelhüvelybe)

Utólagos méretellenõrzést lehetõvé tevõ színkódos 

hosszjelölés

Falszerkezet

Régi vakolat

Szigetelõanyag

Ragasztó

Záróréteg

Beágyazott üvegszövet

Szerelés Dûbelátmérõ

Tányérátmérõ

Furatmélység h ?1 

Rögzítési mélység h ?ef 

8 mm

60 mm

35 mm

25 mm

Mûszaki adatok

Beton

Tömör tégla

Mészhomok tömör tégla

Üreges tégla

Tömör tégla könnyûbetonból

Mészhomok üreges tégla

Üreges blokkok könnyûbetonból

Homlokzati panel-kéregbeton

0,84 kN

0,81 kN

0,81 kN

0,45 kN

0,45 kN

0,60 kN

0,45 kN

0,45 kN

Jellemzõ terhelési értékek

A megengedett terheléseknél a mindenkori nemzeti biztonsági tényezõket kell figyelembe venni. 
Kérjük az engedélyben megadott értékek betartását!

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

-

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

Piros

Bézs

Citromsárga

Zöld

Fehér

Narancssárga

Barna

Kék

Bordó

Sötétzöld

Fehér

Szürke

8516 075 200

8516 095 200

8516 115 200

8516 135 200

8516 155 200

8516 175 200

8516 195 200

8516 215 200

8516 235 200

8516 255 200

8516 275 200

8516 295 200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

100

Szigetelõanyag
vastagság (mm)

Megnevezés és
dûbelhossz (mm)

A szegfej
színe

Cikkszám
Csomagolási

egység (darab)

1)Új fal 
2)Régi fal 

®EJOT  TID-T 8/60 x 075
®EJOT  TID-T 8/60 x 095
®EJOT  TID-T 8/60 x 115
®EJOT  TID-T 8/60 x 135
®EJOT  TID-T 8/60 x 155
®EJOT  TID-T 8/60 x 175
®EJOT  TID-T 8/60 x 195
®EJOT  TID-T 8/60 x 215
®EJOT  TID-T 8/60 x 235
®EJOT  TID-T 8/60 x 255
®EJOT  TID-T 8/60 x 275
®EJOT  TID-T 8/60 x 295

Méretválaszték

1)  2)10 mm ragasztóvastagsággal számolva     10 mm ragasztóvastagsággal és 20 mm régi vakolattal számolva

R
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 IDK-T

Beütõdûbel mûanyag szeggel

Nemzeti mûszaki engedély (ÉME) beton és tömör tégla 

falazatokra

Nagy szilárdságú, üvegszálerõsítésû beütõszeg

Polisztirol (EPS) hõszigetelõ rendszerekhez alkalmazható

Elõszerelt beütõszeg a gyors szerelésért (a beütõszeg 

gyárilag kerül a dûbelhüvelybe)

Utólagos méretellenõrzést lehetõvé tevõ színkódos 

hosszjelölés

Dûbelátmérõ

Tányérátmérõ

Furatmélység h ?1 

Rögzítési mélység h ?ef 

8 mm

60 mm

35 mm

25 mm

Mûszaki adatok

Beton

Tömör tégla

Mészhomok tömör tégla

0,45 kN

0,45 kN

0,45 kN

Jellemzõ terhelési értékek

A megengedett terheléseknél a mindenkori nemzeti biztonsági tényezõket kell figyelembe venni. 
Kérjük az engedélyben megadott értékek betartását!

Falszerkezet

Régi vakolat

Szigetelõanyag
Ragasztó

Záróréteg

Beágyazott üvegszövet

Szerelés

40

60

80

100

120

140

-

40

60

80

100

120

Piros

Bézs

Citromsárga

Zöld

Fehér

Narancssárga

8546 075 156

8546 095 156

8546 115 156

8546 135 156

8546 155 156

8546 175 156

200

200

200

200

200

200

Szigetelõanyag
vastagság (mm)

Megnevezés és
dûbelhossz (mm)

A beütõszeg
színe

Cikkszám
Csomagolási

egység (darab)

1)Új fal 
2)Régi fal 

®EJOT  IDK-T 8/60 x 075
®EJOT  IDK-T 8/60 x 095
®EJOT  IDK-T 8/60 x 115
®EJOT  IDK-T 8/60 x 135
®EJOT  IDK-T 8/60 x 155
®EJOT  IDK-T 8/60 x 175

1) 2)
 10 mm ragasztóvastagsággal számolva      10 mm ragasztóvastagsággal és 20 mm régi vakolattal számolva

Méretválaszték

R
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Mi a matrac-effektus és miért veszélyes?

A hõingadozás, a nedvesség, és a polisztirol zsugorodása olyan 

alakváltozásokat idéznek elõ, melyek nem kívánt hatással 

vannak a ragasztott kapcsolatra. A kizárólag ragasztott (tehát 

nem dûbelezett) polisztirol (EPS) rendszereknél fokozottan 

fennáll a szigetelõlapok folyamatosan ismétlõdõ dombo-

rodásának és homorodásának veszélye (ezt nevezzük matrac-

effektusnak),  ami idõvel a vakolat repedezését okozhatja.

A jelenség oka a lapok illesztéseinél jelentkezõ, gátolt 

alakváltozó képesség. A rendszerek felületi hõmérséklete 

általában -20°C és +50°C közötti, de szélsõséges esetekben akár 

-40°C alá is süllyedhet, illetve színétõl függõen elérheti

a +80°C-ot. Jelentõs a különbség a nappali és az éjszakai 

felülethõmérsékletek között is. Ez az állandó ingadozás az 

illesztések mentén folyamatos, változó irányú feszítõhatást

– fárasztó igénybevételt – gyakorol a zárórétegre, ami 

esetenként extrém erejû is lehet: egy intenzív nyári 

napsütésnek kitett homlokzatot egy kiadós zápor percek alatt 

akár 30°C-kal is képes lehûteni. Ez olyan hajszálrepedéseket 

okozhat, melyek késõbb széles repedéshálózattá nõhetnek és a 

hõszigetelõ rendszer teljes tönkremeneteléhez vezethetnek.  

(1. kép)

Képzeljék el, olyan ez a rendszernek, mint a tûzforró étel után 

megivott jéghideg víz a fogainknak.

De tehetünk azért, hogy se a folyamatos lassú-, se a hirtelen 

bekövetkezõ alakváltozás ne okozhasson károsodást. A lapok 

illesztéseiben – az úgynevezett T-fugákban – és a 

lapközepekben elhelyezett dûbelek hatékonyan fékezik a 

matrac-effektust, ezáltal jelentõsen csökkentik a vakolat-

repedezés kockázatát.

2 Ökölszabályként kijelenthetõ, hogy legalább 6 db/m a 

szükséges legkisebb dûbelmennyiség:

Meleg felület

Hideg felület

26 db/m

Dûbelezés felsõfokon

1. kép
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Milyen dûbelt használjunk?

Ahhoz, hogy kiválaszthassuk a megfelelõ dûbel típusát, 

ismernünk kell a falazat építõanyagát. A dûbel feszítõzónájának 

tökéletesen kell illeszkednie a falszerkezet sajátosságaihoz, 

mert csak így lesz képes eredményesen ellátni a feladatát. 

Tehát a falazat alapos vizsgálata kulcsfontosságú mûvelet.

A dûbelek kiválasztásának egyszerûsítésére az ETAG 014 

(a dûbelekre vonatkozó európai mûszaki engedélyezési 

útmutató) a leggyakoribb építõanyagokat úgynevezett 

felhasználási kategóriákba sorolja:

Amennyiben a dûbel rendelkezik a falazatnak megfelelõ 

felhasználási kategóriára vonatkozó engedéllyel, az minden 

további nélkül alkalmazható.

A felhasználási kategória:

Mûanyag dûbelek normál

súlyú betonban történõ

használatra

B felhasználási kategória:

Mûanyag dûbelek tömör

falazatban történõ

használatra

C felhasználási kategória:

Mûanyag dûbelek üreges

vagy lyukacsos falazatban

történõ használatra

D felhasználási kategória:

Mûanyag dûbelek

könnyû-adalékanyagos

betonban történõ használatra

E felhasználási kategória:

Mûanyag dûbelek

pórusbetonban történõ

használatra

Azonban ha az azonosított építõanyag nem szerepel ebben a 

felsorolásban, illetve ha kétség merül fel a minõségét illetõen, 

akkor a választott dûbel megfelelõségét az épületen elvégzett 

dûbelkihúzó vizsgálattal kell igazolni.

Az EJOT szakemberei a legkorszerûbb készülékekkel végzik el a 

helyszíni kihúzó vizsgálatokat, és az európai irányelveknek 

megfelelõ vizsgálati jegyzõkönyvet készítenek, mely az építési 

iratok részét fogja képezni. Miért kockáztatna, ha biztosra is 

mehet?

A lehetõ legnagyobb rögzítési biztonság elérésének fontos 

feltétele a dûbel hosszúságának pontos meghatározása.

Ez viszonylag egyszerû feladat: 

A dûbel rögzítési mélysége (h = h ) + a régi vakolat vastagsága ef nom

(ha van, akkor ez általában 20 mm) és a ragasztóréteg 

vastagsága, általában 10 mm (t ) + a szigetelõanyag vastagsága tol

(h ) = szükséges dûbelhossz.D

h = Furatmélység1

h = Tényleges rögzítési mélységef

h  = Névleges rögzítési mélységnom

t = A ragasztóréteg, az esetleges régi vakolat, illetve a kiegyenlítõ rétegtol

           vastagságainak összessége
h = Szigetelõanyag vastagságD

Ha a homlokzaton nagyobb egyenetlenségeket kell kiegyen-

líteni, akkor különbözõ hosszúságú dûbelek alkalmazása válhat 

szükségessé.

Reményteljes bizakodás, vagy bizonyított biztonság?

Milyen hosszú dûbelre van szükség?

Dûbelezés felsõfokon
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Dûbelezés felsõfokon

Hány darab dûbelre van szükség?

Hogyan ragasztózzunk és dûbelezzünk?

A megfelelõ mennyiséget több tényezõ is befolyásolja. Ebben 

szerepet játszik az épület magassága és alakja, a várható 

szélterhelések mértéke, valamint a szigetelõanyag és a dûbelek 

megengedett maximális terhelhetõsége. Alapelvként 

kijelenthetõ, hogy az épület magasságának növekedésével az 

egy négyzetméternyi felületbe kerülõ dûbelszám is nõ. Az 

intenzívebb, örvénylõ légmozgások miatt az épületszéleken 

(peremterületeken) a dûbelszámot tovább kell növelni. 

Nagyobb teljesítményû dûbelek alkalmazásával a dûbel-

felhasználás csökkenhet, ezáltal Ön jelentõs szerszám-, 

energia- és bérköltséget takaríthat meg.

Az EJOT javaslata: a szükséges dûbelszám pontos 

meghatározását bízza a rendszer gyártójára! A rendszergazdák 

képviselõi a kellõ információk birtokában, illetve az általunk 

elvégzett helyszíni kihúzó vizsgálatok alapján szívesen adnak 

Önnek szakszerû tájékoztatást, hiszen a rendszerbiztonság

– és a rendszergarancia – feltétele a gyártói kivitelezési, 

technológiai utasítások pontos betartása.

Ragasztáskor a lapokra kerülõ ragasztó helyét és mennyiségét 

úgy kell meghatározni, hogy minden telepítendõ dûbel alá 

kerüljön, és felhelyezett állapotban minimum 40%-ban fedje a 

lapokat, azaz a kontaktfelület legkevesebb 40%-os legyen. 

Az EJOT javaslata a ragasztó elhelyezésére kézi bedolgozás 

esetén, a hazánkban legjellemzõbb polisztirol (EPS) lapoknál:

Az EJOT javaslata a dûbelek elhelyezésére polisztirol (EPS) 

rendszereknél:

(A dûbelezés csak a ragasztó teljes kikeményedése után 

kezdhetõ meg.)

Ásványgyapot (MW) rendszereknél a ragasztó felhordására és a 

dûbelek elhelyezésére több jól mûködõ megoldás is létezik. 

Hogy ezek közül melyiket alkalmazzuk, az nagyban függ a 

rendszer felépítésétõl. Ezért ha ilyet választ, mindenképpen 

kérje el a forgalmazótól a választott típus kivitelezési 

útmutatóját, és az abban leírtak szerint végezze, végeztesse el a 

kivitelezést.

24 db/m

26 db/m

28 db/m

210 db/m

212 db/m

214 db/m

Pont-perem módszer

Fe
lü

le
t

P
e

re
m

te
rü

le
t
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Hogyan készítsük el a furatokat?

A helyes furatkészítés a dûbel megfelelõ mûködésének 

alapvetõ feltétele. Míg a tömör falszerkezetekben (mint a 

beton vagy a tömör tégla) ütvefúrással készítjük el a furatokat, 

addig az üreges tégláknál,  könnyûbetonoknál és 

pórusbetonoknál ez tilos. Tipikus hiba, hogy a kivitelezõ az 

üreges téglát ütvefúrja. Ilyenkor az ütés hatására a tégla 

sejtfalai beszakadnak, így a szabályos furat helyett egy 

alaktalan kráter keletkezik, amelyben még a legnagyobb 

teljesítményû dûbelek sem képesek hatékonyan ellátni a 

feladatukat, szinte lötyögnek a falakban. A helyes megoldást 

ezekben az esetekben az ütõ impulzus nélküli furatkészítés 

jelenti. Ehhez a mûvelethez az EJOT úgynevezett KARÁT 

fúrószárait javasoljuk, melyek gyorsan és roncsolás nélkül 

hatolnak be a falazatba, ezzel biztosítva a stabil rögzítéshez 

elengedhetetlen szabályos furatgeometriát.

Az EJOT KARÁT fúrószárakat keresse a rendszerforgalmazóknál, 

hogy ne egy néhányezer forintos szerszámon múljon a 

többszázezres rendszer biztonságossága.

A fúrószárak kopó szerszámok, élettartamuk a falszerkezet 

szilárdságának függvényében változik. A hatékony 

munkavégzés biztosításához idejében cserélni kell õket. 

A furatok elkészítésénél gondosan be kell tartani az 

alkalmazandó dûbeltípushoz tartozó furatátmérõre, valamint a 

minimális furatmélységre vonatkozó paramétereket. A 

rögzítési biztonság szempontjából döntõ fontosságú a furat 

geometriája, ezért a fúrást mindig derékszögben végezzük, és 

közben a fúrószár irányát ne változtassuk meg. Ezt leginkább a 

puhább építõanyagok esetében fontos betartani. A dûbel 

behelyezése elõtt a furatot a forgásban lévõ fúrószár többszöri 

kihúzásával tisztítsuk meg a furatportól. 

Megnevezés és méret

EJOT SDS-Plus KARÁT 8,0x210/150

EJOT SDS-Plus KARÁT 8,0x260/200

EJOT SDS-Plus KARÁT 8,0x450/400

Csomagolási egyég

1 db

1 db

1 db

Cikkszám

9200 000 075

9200 000 069

9200 000 076

Hogyan telepítsük a dûbeleket?

Az ejotherm STR dûbelek telepítését elvégezhetjük süllyesztve 

– a telepítõszerszám segítségével egy teljes mértékben 

önszabályzó-önellenõrzõ folyamattal –, illetve a hagyományos 

felületi szereléssel is.

Felületi szereléseknél – ez minden dûbeltípusra vonatkozik – 

ügyelni kell arra, hogy a beütõszeg beütését, illetve a csavar 

behajtását követõen a dûbeltányér pontosan a szigetelõanyag 

felületének külsõ síkjában, vagy maximum 1,0 mm-rel az alatt 

helyezkedjen el.

A tányérok túl mélyre történõ telepítése (túlütés, túlcsavarás) 

esetén a felületben keletkezõ „krátereket” ki kell glettelni.

(1. ábra)

Így ezeken a pontokon vastagabb ragasztópogácsákat hozunk 

létre, amelyek egyrészt a vakolatrepedezés kockázatát 

hordozzák, másrészt a felületi átlagtól eltérõ nedvszívó 

képességgel és hõtárolási kapacitással rendelkeznek. 

Leggyakrabban ez a probléma okozza a homlokzatok 

foltosodását, ami hazánkban sûrûn elõforduló hiba.

Viszont ha a dûbeltányér nem simul bele a felületbe, azaz kiáll a 

síkból (2. ábra), akkor a teljes felületet egy vastagabb 

beágyazóréteggel szükséges ellátni, ami jelentõs költség-

növekedést jelent.

Az EJOT ajánlata: az ejotherm STR dûbelek alkalmazásával a 

dûbeltányérok egyszerûen és gyorsan a szigetelõanyagba 

süllyeszthetõk, majd az STR-pogácsák behelyezésével egy 

valóban homogén, teljesen sík felületet hozható létre. (3. ábra)

1. ábra

2. ábra

3. ábra



Rontják-e a dûbelek a hõszigetelés hatékonyságát?

Az olcsó, silány alapanyagokból készülõ, hõhídhatás-csökkentõ 

megoldás nélküli termékek jelentõs mértékben rontják a 

rendszerek hatékonyságát. Ilyen esetekben – négyzet-

méterenként 6 db dûbellel számolva – akár 20%-os 

hatásfokcsökkenéssel is számolni kell. Ez a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy egy 100 mm vastagságú rendszerbõl – a hõhidakat 

képezõ dûbelek miatt – 20 mm-t elveszítünk.

De nem ez a helyzet az EJOT-nál! A legújabb európai 

szabványok a dûbelek pontszerû hõátbocsátási tényezõjét egy 

úgynevezett Chi-értékkel jelzik, melynek mértékegysége a 

W/K. A vonatkozó európai irányelvek szerint ez az érték

– nemzeti szabályozás hiányában – maximum 0,004 W/K lehet. 

Az ebben a kiadványban szereplõ acél csavaros, illetve acél 

beütõszeges EJOT dûbelek – a speciális alapanyaguknak és a 

hõhídhatás-csökkentõ megoldásaiknak köszönhetõen

– egy nagyon alacsony, 0,002 W/K-es Chi-értékkel 

büszkélkedhetnek. Ez a legszigorúbb elõírásokat meghatározó 

európai országokban is megfelelõ érték. Így, ha az elõbb 

említett 100 mm vastagságú hõszigetelõ rendszert acél 

csavaros, vagy acél beütõszeges EJOT dûbelekkel rögzítjük 
2(szintén átlagosan 6 db/m -rel számolva), a hatásfokcsökkenés 

még a 4%-ot sem éri el, ami szinte elhanyagolható.

Az üvegszálerõsítésû mûanyag beütõszeges EJOT dûbelek

(pl. ejotherm NTK U) Chi-értéke 0,000 W/K, így az ezekkel 

rögzített rendszerek hatásfoka még minimális mértékben sem 

csökken.

Ha kérdése van, vagy további információra lenne szüksége, szívesen segítünk Önnek.

Kérjük, keressen minket az alábbi elérhetõségeken:

EJOT Hungaria Kft.

H-1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

Telefon: (06-1) 289-3090

Fax: (06-1) 289-3091

E-mail: ejot@ejot.hu

Web: www.ejot.hu

Királyhágó lakópark, BudapestBalkán utca, Budapest
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