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TISZTELT OLVASÓNK!

Szeretettel köszöntjük a Knauf Insulation 
2019-es Tudástár kiadványának hasábjain!

A KNAUF CSOPORT EGYIKE a világ ve-
zetõ építõanyag és épületszerkezeti rendszer 
gyártóinak, és egyedi térelválasztó rend-
szerekhez, mennyezetekhez, padlózathoz 
szükséges egyéb tartozékokat is forgalmaz. 
A vállalat már nyolcvan éve mûködik sikere-
sen a világ több mint negyven országában, és 
több mint százötven gyártóüzem tulajdonosa.

KNAUF INSULATION
A Knauf Insulation, amely önálló egységet al-
kot a Knauf Csoporton belül, a múlt század 
hatvanas éveiben kezdett szigetelõanyagok-
kal foglalkozni. A Knauf Insulation szerepe 
a Knauf Csoporton belül egyre nõ, éves forgal-
ma világviszonylatban 1 milliárd euró körül 
mozog. A Knauf Insulation központja a német-
országi Iphofenben található. A vállalat jelen-
leg harmincöt országban körülbelül ötezer al-
kalmazottat foglalkoztat, negyven gyárában 

termel üveg-, kõzet- és fagyapotot. 2006 jú-
liusában a Knauf Insulation felvásárolta a Kö-
zép- és Kelet-Európában mûködõ, kõzet- és 
fagyapot termékeket gyártó Heraklith válla-
latot, és ezzel az európai szigeteléspiac vezetõ 
gyártójává vált. A Heraklith felvásárlásával 
a Knauf Insulation jelentõs szakértelmet és új 
értékesítési csatornákat is szerzett az új piaco-
kon. A tranzakciónak köszönhetõen bevezetett 
márkák, gyárak és innovatív gyártástechno-
lógiák kerültek a vállalat tulajdonába.
Ma a Knauf Insulation a világ egyik legna-
gyobb és leggyorsabban növekvõ szigetelés-
gyártója, amely széles választékban kínál a 
megnövekedett energiahatékonysági-, hõ- és 
hangszigetelési igényeket is kielégítõ szige-
telõanyagokat lakossági építésekhez és felújí-
tásokhoz csakúgy, mint kereskedelmi és ipari 
épületekhez.
A vállalat mind az üveggyapot, mind a kõzet-
gyapot piacán új gyárak létesítésével bõvíti 
tevékenységét szerte a világon, meglévõ léte-
sítményeit pedig a teljesítmény és a költség-
hatékonyság javításával fejleszti tovább.
A Knauf Insulation a fenntartható fejlõdés és 

a környezetvédelem elkötelezett híve, termé-
kei újrafelhasznált vagy bõségesen rendel-
kezésre álló alapanyagokból készülnek, cso-
magolási technikájának magas színvonala 
csökkenti a szállításkor elfogyasztott üzem-
anyag mennyiségét. Gyártósorai a világ leg-
fejlettebb gyártási és tesztelési környezetben 
üzemelnek, így a legjobb minõségû ásvány-
gyapotot állítják elõ a lehetõ legalacsonyabb 
széndioxid kibocsátási szint mellett.

A KNAUF INSULATION 
MAGYARORSZÁGON
A közvetlen képviselet Magyarországon 
2005-ben jött létre. A 2006-os nemzetközi 
akvizí ciók lezárása után, a rákövetkezõ év fo-
lyamán zajlott le a kõzetgyapot, üveggyapot 
és fagyapot üzletágak integrációja, amelynek 
végén a Heraklith Hungária Kft. vette fel 
a Knauf Insulation Kft. nevet.
Az általunk forgalmazott üveggyapot Krup-
ka-ból, Közép-Európa legnagyobb üveg-
gya pot gyárából, a kõzetgyapot pedig Nova 
Bana-ból érkezik, a fagyapotot a magyar-
országi, zalaegerszegi telephelyen gyártjuk.

Bemutatkozunk
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MI AZ A LAMBDA, AZ R ÉRTÉK, 
ÉS AZ U ÉRTÉK?
Hővezetési tényező (lambda – λD érték 
— W/m·K): a szigetelõanyag alapvetõ hõ-
szigetelõ tulajdonságát mutatja, azt, hogy 
milyen mértékben áramlik át a hõ az adott 
anyagon, egységnyi hõfok különbség hatásá-
ra. Minél kisebb az érték, annál jobb a hõ-
szigetelõ képesség.
Hővezetési ellenállás (R-érték): egy 
adott szerkezet hôáramlással szembeni ellen-
állását, tehát a szigetelõréteg hatékonyságát 
mutatja. Minél nagyobb az ellenállás értéke, 
annál jobb a hõszigetelés. 
Hőátbocsátási tényező (U-érték –  
W/m2·K): egy adott szerkezet hõátbocsátó 
képességét mutatja. Minél kisebb ez az érték, 
annál jobb hõszigetelõ tulajdonsággal ren-
delkezik a szerkezet.

IKONMAGYARÁZAT:

1. Airfi ns logó
Beltéri levegõ minõség 
arany fokozat 

2. ECOSE logó 
Hozzáadott vegyi anyag 
mentes, glukóz alapú 
természetes kötôanyag

3. Tűzvédelem

4. Akusztikai védelem

5. Hőszigetelési 
védelem

6. Páraáteresztő

7. Roskadásmentes:
tekercses anyagok 
önmagukban értendő 
alaktartósságukra utal

Üveggyapot 

A Knauf Insulation üveggyapot formaldehid-
mentes kötõanyag technológiával készül, köny-
nyen megújuló anyagokat tartalmaz a kõolaj 
alapanyagú vegyipari anyagok helyett.
Ezt a szabadalom védett többször kitüntetett 
gyártási módszert ECOSE® Technology-nak 
hívjuk. Termékeink ennek köszönhetõen kel-
lemes barna színûek, puha tapintásúak, és 
sokkal kevésbé porzanak. Az így gyártott ter-
mékeinket az Ecose logóval jelöljük:

Kőzetgyapot termékeink

Természetes alapanyagú, bazaltból készült 
kõzetgyapotunk nem éghetõ (A1 tûzveszé-
lyességi osztály), nem érzékeny a hõmérséklet 
ingadozásra, jó páraátbocsátó tulajdonságú, 
és típusától függõen a legkülönbözõbb épü-
letszerkezetekben (a pincétõl a tetõig) alkal-
mazható.

Hőátbocsátási tényezők változásai 2015-től:

Épülethatároló szerkezet

A hőátbocsátási 
tényező 

követelményértéke
2014 végéig
U (W/m2K)

A hőátbocsátási
tényező

követelményértéke
2015-től

U (W/m2K)

Homlokzati fal 0,45 0,24

Lapostető 0,25 0,17

Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25 0,17

Padlás és búvótér alatti födém 0,30 0,17

Árkád és áthajtó feletti zárófödém 0,25 0,17

Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,50 0,26

Lábazati fali, talajjal érinkező fal a terepszinttől 1 m mélységig 0,45 0,30

Talajon fekvő padló 0,50 0,30

PÁRA-
ÁTERESZTŐ

TERMÉKEINK:
A Knauf Insulation üveggyapot, kõzetgyapot és fagyapot termékeket gyárt és forgalmaz. 
Az üveg- és a kõzetgyapot ásványgyapot gyûj tõnéven is ismert.
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Fagyapot termékeink

A Heraklith fagyapot fakitermelésre szánt 
erdõkbõl származó, nyárfából vagy luc-
fenyõbõl készült természetes termék. A fa-
gyapot táblák gyártása során a hosszú, 
fi nomszálú farostokat ásványi kötõanyag-
gal könnyû, multi funk cio nális lapokká 
préselik. A kõzetgyapottal és polisztirollal 
(EPS) kombinált fagyapot lapok kiváló 
hõszigetelõ anyagok. A kész fagyapot táb-
lákat raklapon, egymásra fektetve, sarok-

védelemmel, perforált rugalmas fóliázással 
szállítják.
A Heraklith fagyapot lapok természetes mó-
don tartósak, élettartamuk azonos annak 
az épületnek az élettartamával, amelyben 
a terméket alkalmazzák. A Heraklith lapok 
magukban hordozzák a fa összes jó és védõ 
tulajdonságát:
• Kiváló hõszigetelési és hangelnyelési 
tulajdonságok
• Megfelelõ tûzállóság
• Egyszerû és gyors felhasználhatóság
• Természetes és vonzó megjelenés
• Nedvességálló és penészálló
Nagyon jó hõtároló és nedvességszabályzó 
képessége révén fal és mennyezetfûtéshez, 
vakolt építõlemezként kitûnõen alkalmaz-

ható. Kiváló akusztikai tulajdonságokkal 
bír, hangszigetelésre ajánlott. Nehezen ég-
hetõ, ezért növeli az épület tûzbiztonságát! 
Felülete festhetõ, a termék élképezhetõ, 
ezért esztétikus megoldást jelent látszó felü-
letként is.

Műszaki
szigetelés

Külső fal 
(Átszellőztetett 

homlokzat)

Külső fal
(Kontakt homlokzat)

Talajban lévő
szerkezetek

Padló

Födémek,
álmennyezetek Magastető Válaszfalak Lapostető

Külső fal 
(Átszellőztetett 

homlokzat)

Hőszigetelésre javasolt épületszerkezetek MAGASTETŐK
Unifi t 032 
Unifi t 033 
Unifi t 034 
Unifi t 035 
MPS (035) 
MPE (035) 
Unifi t 037 
MPN (038) 
MPN Plus 037 
NatuRoll Pro

VÁLASZFALAK
Akustik Board 
Decibel 
Ekoboard 
TI 140

PADLÓK
PTN
PTE
PTS

KÜLSŐ FALAK 
(KONTAKT 
HOMLOKZATOK)
FKD N Thermal 
FKD S Thermal 
SMARTwall NC1 
FKD RS

KÜLSŐ FALAK 
(SZERELT 
HOMLOKZATOK)
TP 435 B

LAPOSTETŐK
SMARTroof Base 
SMARTroof Thermal 
SMARTroof Norm 
SMARTroof Top

HERAKLITH FAGYAPOT 
TERMÉKEK
Heraklith homogén fagyapot lapok 
Tektalan többrétegű fagyapot lapok 
Heratekta többrétegű fagyapot lapok

RÖGZÍTÉSEK
Heratekta U-zsaluk 
Heratekta koszorúelemek 
DHM dübel és DTM 80 tányér 
Termoz CNplus 
DHK dübel 
DDS Plus betoncsavar 
DDS-MW betoncsavar 
BTW/BTB betoncsavar 
Heraklith összekötőpánt U-zsaluhoz
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A KUTATÁS RÁMUTAT ARRA IS, hogy 
a magyar családi ház állományon belül, 
immár évek óta folyamatosan nô az ener-
giahatékony otthonok aránya: immár min-
den ötödik ház szigetelt és spórol meg akár 
100—150 ezer forintnyi rezsit is egy szezon-
ban tulajdonosának.

EGYRE TÖBB HÁZAT SZIGETELNEK
Magyarországon 2,7 millió családi ház van, 
amelybôl mintegy 100.000 ingatlan eladó. 
A Knauf Insulation és az Otthontérkép 25.000 
hirdetés szövegelemzésén alapuló kutatásából 
kiderült, hogy évrôl évre nô a szigetelt vagy 
energiahatékonysági szempontból korszerû-
sített ingatlanok száma. Amíg 2016-ban 
mindössze a meghirdetett ingatlanok 17%-a, 
2017-ben pedig 19%-a volt szigetelt, addig 
2018 tavaszára ez az arány már 21%-ra nö-
vekedett.

„Egyértelmû a pozitív trend! Egyre több in-
gatlantulajdonos végezteti el házán a szi-
getelést, amelynek haszna kettôs: az ingat-
lan használata során akár a rezsi 50%-a 
is megtakarítható vele, értékesítéskor pedig 
akár befektetett összeg három, négyszeresét 
is behozhatja a szigetelés a ház árának ér-
téknövekményében” — mondta Aszódy Tamás, 
a Knauf Insulation ügyvezetô igazgatója.

GYORSABBAN NŐTT A SZIGETELT 
INGATLANOK ÁRA
A Knauf Insulation és az Otthontérkép ku-
tatása rávilágít arra is, hogy a napjainkban 
tapasztalható ingatlanár emelkedés közepette 
a szigetelt ingatlanok ára intenzívebben nô, 
mint a nem szigetelt otthonoké.
„2018 második negyedévében a nem szige-
telt családi házakat 222.000 Ft/négyzetmé-
ter átlagáron, míg a szigetelt ingatlanokat 

több mint 20%-kal drágábban, átlagosan 
270.000 Ft/négyzetméter áron hirdették tu-
lajdonosaik” — mondta Mester Nándor, az 
Otthontérkép vezetô elemzôje. „Jól látható, 
hogy a szigetelt és nem szigetelt ingatlanok 
ára között egyre jobban nyílik az olló, a kor-
szerû otthonok abszolút értékben is többet 
érnek, ráadásul áruk is gyorsabban növek-
szik” — tette hozzá a szakértô.

CSONGRÁD MEGYÉBEN AKÁR 
6 MILLIÓ FORINTTAL IS TÖBBET ÉR 
EGY SZIGETELT HÁZ
A szigetelés árnövelô hatásának érzékeltetése 
céljából a szigetelôanyag-gyártó és a hirde-
tési portál szakemberei megvizsgálták azt is, 
hogy az ország egyes megyéiben mennyivel 
magasabb áron adható el egy átlagos alapte-
rületû, 100 négyzetméteres, szigetelt családi 
ház, mint egy nem szigetelt.

Akár 6 millió forinttal is 
többet ér 

Egyes megyékben akár 6 millió forinttal is többet ér egy családi ház, ha megfelelôen 
szigetelt. A legnagyobb különbség a szigetelt és nem szigetelt házak ára között Csongrád 
és Bács-Kiskun megyében tapasztalható, de országos szinten is átlagosan 20%-kal 
magasabb négyzetméteráron adható el egy energiahatékony otthon — derült ki a Knauf 
Insulation és az Otthontérkép 2018-as felmérésébôl. 
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AZ EREDMÉNYEK A SZAKÉRTŐKET IS 
MEGLEPTÉK! 
Csongrád megyében akár 6 millió, Bács-Kis-
kun megyében 5,9 millió, Vas megyében 4,9 
millió, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében 4,7 millió, Heves megyében 4,0 
millió, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és 
Hajdú-Bihar megyében pedig akár 3,6 millió 
forinttal magasabb áron is eladható egy szige-
telt családi ház, mint egy nem korszerûsített 
otthon. A felmérés rámutat arra is, hogy azok-
ban a megyékben, ahol az épületállomány 
minôsége jobb, vagy eleve drágábbak az in-
gatlanok, a szigetelés nem bír akkora árfel-
hajtó hatással. Gyôr-Moson-Sopron, Komá-
rom-Esztergom és Veszprém megyében már 
mindössze 2 millió, Fejér megyében pedig 
mindössze 900.000 forint pluszt jelent az in-
gatlantulajdonosok számára a szigetelés meg-
léte. Habár Pest megyében a legmagasabb 
a szigetelt családi házak száma, a szigetelés itt 
már mindössze csak 100.000 forint ártöbb-
letet jelent egy-egy eladó családi ház árában.
 
VAN, AHOL A SZIGETELÉS CSAK ÁLOM
A kutatás rámutat arra is, hogy az Északke-
let-Magyarországon hirdetett családi házak 
esetén sokkal gyakrabban emelték ki tulaj-
donosaik a szigetelés meglétét, mint máshol. 
A Knauf Insulation és az Otthontérkép elem-
zôi szerint ennek hátterében az állhat, hogy 
ebben a régióban a szigetelés még kuriózum-
nak számít, míg a nyugati megyékben való-
színûleg már természetes.
A családi ház hirdetésekben, a legnagyobb 
arányban Bács-Kiskun megyében (29,6%), 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (23,3), 
illetve Hajdú-Bihar megyében (22,4%) em-
lítették a szigetelés meglétét. A legkevesebb 
eladó szigetelt ház Békés megyében (10%) és 
Nógrád megyében (8%) van.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ELŐNYÖK



6

A Knauf Insulation márciusban készített 
felmérést a családiház-tulajdonosok energia-
hatékonysági szokásairól és szigetelési haj-
landóságáról. A nem reprezentatív, online 
felmérésben több mint 2.000 ingatlantulaj-
donos, köztük 928 családi házzal rendelkezõ 
vett részt.

A NYÍLÁSZÁRÓKON ÉS A FALAKON 
SZÖKIK A MELEG
A szigetelõanyag-gyártó felmérésében meg-
kérdezettek 62%-a gázzal, egyedi fûtéssel, 
15%-a fával vagy szénnel, 10%-a vegyes tü-
zeléssel, további 10%-a pedig házközponti 
fûtéssel teszi meleggé családi házát, amelyre 
30%-uk jellemzõen havonta 25-30 ezer fo-
rintot, 18%-uk pedig havi 35-40 ezer forintot 
költ ahhoz, hogy otthonában 20-22°C-os le-
gyen az átlaghõmérséklet.
„Az alacsony energiaárak ellenére is magas 
fûtési költségek az épületek rossz energia-
hatékonysági állapotát jelzik. Ezt támasztja 
az is alá, hogy a felmérésben megkérdezett 
családiház-tulajdonosok 61%-a mondta 
azt, hogy ingatlanából leginkább a nyílás-

zárókon, 52%-uk gondolja úgy, hogy a fala-
kon, 25%-uk szerint a mennyezeten, további 
14%-uk tapasztalata alapján pedig a pad-
lón át távozik a legtöbb meleg” — mondta 
Aszódy Tamás, a Knauf Insulation Kft. ügy-
vezetõ igazgatója. „A megfelelõen kivitelezett 
hõszigeteléssel és gépészeti korszerûsítéssel 
mind a hõveszteség, mind pedig fûtési költ-
ségeink akár 50-70%-kal csökkenthetõk, de 
a még nem szigetelt mintegy 2 millió családi 
ház leszigeteléséhez hatékony állami ösz-
tönzõk szükségesek” — tette hozzá.

JÓL JÁRT, AKI MÁR SZIGETELT
A felmérésben megkérdezett családiház-tu-
lajdonosok 55%-a már szigetelte ingatlanát. 
Házaik 85%-án a homlokzatot, 60%-án 
a tetõteret, további 24%-án pedig a padlót is 
hõszigetelték. Az ingatlanokat 10-bõl 6 esetben 
polisztirollal, további 2-2 esetben pedig kõzet-
gyapottal, illetve üveggyapottal szigetelték.
A hõszigetelés minden esetben megtakarítást 
eredményezett. A Knauf Insulation felméré-
sében résztvevõ ingatlantulajdonosok 40%-
ának fûtési költségei 20-30%-kal, 32%-ának 

kiadásai mintegy 20%-kal, 18%-ának rezsi-
költsége pedig 30-40%-kal csökkentek, to-
vábbi 5%-uk pedig 40-50%-os megtakarí-
tásról számolt be.
A szigeteléssel elérhetõ megtakarítás mellett, 
a családiház-tulajdonosok 78%-a azt tartja 
az elvégzett szigetelés legfontosabb elõnyé-
nek, hogy komfortosabb, melegebb lett az 
otthona. A megkérdezettek további 32%-a 
azt tekinti pozitívumnak, hogy a szigetelés 
növelte a háza értékét, további 27%-a azt, 
hogy a korszerûsítéssel is védi a környezetet 
és a Föld klímáját, 22%-uk pedig, hogy 
a munka végeztével szebb lett a háza külseje.

A TÁMOGATÁSOK ÖSZTÖNZIK LEG-
INKÁBB A LAKOSSÁGI ENERGIA-
HATÉKONYSÁGOT
A szigetelés kedvezõ energiahatékonysági, 
környezetvédelmi és esztétikai tulajdonságai 
ellenére nem minden családiház-tulajdonos 
tervezi korszerûsíteni otthonát. 10-bõl 3 tulaj-
donos egyáltalán nem tervezi leszigetelni ott-
honát, mert azt állami ösztönzõk nélkül na-
gyon drágának, illetve „macerásnak” tartja.

Tízbõl hét családiház-tulajdonos tervezi, hogy szigeteli ingatlanát. Közülük négyen 
akkor vágnak bele a modernizációba, ha lesz rá elérhetõ támogatás, további hárman 
viszont e nélkül is mindenképpen leszigetelik az otthonaikat. Minden második tulajdonos 
panaszkodik arra, hogy családi háza nagyon sok hõt veszít a falakon, ezért a szigetelést 
tervezõk döntõ hányada komfortosabb és melegebb belsõ teret, továbbá a fûtési kiadásai 
csökkenését várja a hõszigeteléstõl — derült ki a Knauf Insulation felmérésébõl.

Tízbôl hét családiház-
tulajdonos szigetelne
KNAUF INSULATION: A TÁMOGATÁSOK ÖSZTÖNZIK LEGINKÁBB A LAKOSSÁGI 
ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSEKET

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ELŐNYÖK
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MAGYARORSZÁGON A CSOK, AZ 
OTTHON MELEGE PROGRAM, A KED-
VEZMÉNYES INGATLAN ÁFA ÉS A 
KEDVEZŐ HITELKAMATOK MIATT
az idén épült a legtöbb családiház 2010, 
a válság évei óta. Nem mindegy azonban, 
hogy milyen energiahatékonysági színvo-
nalon és minôségben, hiszen az emberiség 
által felhasznált energia 40%-át épületeink 
fogyasztják el. Íme, a Knauf Insulation ta-
nácsai, amelyekkel új és felújított épületeink 
szigetelésének hatékonyságát javíthatjuk.

1. Kezdjük mindig az audittal!
Az épület-energiahatékonysági felújítá-
sok alfája és omegája az energetika audit, 
amelynek során szakember méri fel szige-

telni tervezett házunk energetikai állapotát, 
és azt, hogy hol vész el a legtöbb energia, 
a tanúsítványban pedig javaslatot tesz az 
energiamegtakarítás lehetôségeire. Az audit 
eredményeként kiderülhet, hogy a hôszige-
telést megelôzôen az ablakok cseréje a szük-
séges elsô lépés. Az audit ára azonban már 
azzal többszörösen megtérül, hogy meg-
mutatja, milyen minôségû és vastagságú 
hôszigetelést szükséges alkalmazni házunk 
falain a 2018. január 1-jétôl hatályos, szigo-
rított energetikai rendeletnek való megfele-
léshez. Az audittal tehát elkerülhetjük, hogy 
új épületünket „alulszigeteljük”, ami miatt 
csak további ráfordításokkal kaphatjuk meg 
a használatbavételi engedélyt, vagy éppen 
„túlszigeteljük”, ami pedig már a szigetelés 

költségének megtérülését rontja, azaz pénz-
tárcánkat terheli feleslegesen.

2. Folytassuk a felújítást tervezővel!
Az auditot követôen a jó szigetelés, mint 
minden építôipari munka, a pontos terve-
zéssel folytatódik. Az újépítésû házak eseté-
ben a hôtechnikai terv része a kiviteli terv-
nek, ugyanakkor a felújítást végzôk gyakran 
nem áldoznak rá. Pedig kellene! Építész-
mérnök tudja ugyanis a legpontosabban 
meghatározni azt, hogy épületünk adottsá-
gainak függvényében milyen típusú, minô-
ségû, nedvességtûrô illetve teherbíró képes-
ségû szigetelôanyag kerüljön a lábazatra, 
a falazatra, a gyorsan hûlô épületszerkezeti 
elemekre, vagy éppen a födémekre, illet-

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ELŐNYÖK

A professzionálisan megtervezett és kivitelezett szigeteléssel nem csak a gázszámla közel 
50%-át spórolhatjuk meg, hanem rengeteg idôt és sok bosszúságot is. A március 6-i 
Energiahatékonysági Világnap alkalmából a Knauf Insulation szakemberei 5 pontban 
gyûjtötték össze, hogy mire érdemes odafi gyelniük azoknak, akik új vagy meglévô 
családi házukat tervezik szigetelni. A szakértôk tanácsaival több százezer forintos nem 
várt költségeket kerülhetünk el, ha pedig mindent jól csinálunk, hôszigetelt otthonunk 
energiahatékonyabb és pénztárcakímélôbb is lesz

5 tipp a professzionális 
szigeteléshez
KNAUF INSULATION: 
A JÓ SZIGETELÉS A TERVEZÉSSEL KEZDŐDIK 
ÉS KÖZEL 50%-KAL CSÖKKENTI A GÁZSZÁMLÁT
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ve a tetôtérbe. A szigetelési terv részeként 
a tervezôtôl anyagkiírást is kapunk, amely-
lyel a kezünkben elkerülhetjük azt, hogy 
házunk készülô szigeteléséhez a szükséges 
anyagokból többet, kevesebbet, vagy éppen 
nem a megfelelô jellegût vásároljuk meg.

3. Gondolkozzunk rendszerben!
A pontos anyagkiírás már fél siker, amely-
nek a másik fele akkor valósulhat meg, ha 
a szigetelés elemeit — a szigetelôanyagot, 
a ragasztót, a dübelt, az üvegszövet-hálót 
és a vakolatot — nem egyenként, más-más 
gyártók termékeit összeválogatva, hanem 
egy gyártó által készített rendszerként vá-
sároljuk meg. A szigetelôrendszer elemeit 
a gyártók ugyanis laboratóriumi körülmé-
nyek között fejlesztik ki, aminek köszön-
hetôen a rendszer egyes elemei egymással 
kompatibilisek lesznek, és nem léphetnek fel 
közöttük káros reakciók. Ha így választunk 
hôszigetelô rendszert, akkor az valóban tar-
tós és hatékony lesz, de a legtöbbet azzal 
nyerjük, ha a teljes rendszerre rendelkezünk 
a gyártó garanciájával, vagyis érvényesíteni 
tudjuk esetleges minôségi kifogásainkat.

4. A szigetelőanyag megvásárlása-
kor is kérjünk számlát!
Házunk tervezett hôszigetelô rendszerének 
megvásárlásakor érdemes több kereskedôtôl 
árajánlatot kérni, napjainkban már jóval a 
munka megkezdése elôtt. A vásárláskor le-
gyünk következetesek és kérjünk számlát, 
ez ugyanis a szigetelési rendszerre vonatkozó 
gyártói garancia érvényesítésének feltétele. 
A hôszigetelô rendszer megvásárlásában se-
gítségünkre lehet a már kiválasztott kivite-

lezô is, rajta keresztül akár árkedvezményt is 
kaphatunk a kereskedôknél. A szigetelôanya-
gok megvásárlásakor azonban feltétlenül 
legyünk jelen azért, hogy a pénzünkért va-
lóban a legjobbat; egymással kompatibilis 
elemekbôl álló hôszigetelô rendszert kapjunk.
 
5. Körültekintően válasszunk kivite-
lező csapatot!
Ha új házat építünk, az építô cég végzi 
majd a szigetelést is, de az utólagos hôszi-
getelés esetén körültekintôen kell eljárnunk 
a kivitelezô kiválasztása során. Mindig több 
helyrôl kérjünk árajánlatot! Már az ajánlat 
külleme és részletessége is sokat elárul a ki-
vitelezô csapatról, ha pedig meg sem érkezik 
az írásos ajánlat, ne bízzuk meg a munkával 
a vállalkozót. 
A részletes ajánlatnak tartalmaznia kell a 
szigetelés teljes kivitelezésének — állványo-

zás, felület elôkészítés, ragasztás, dûbelezés 
és felhelyezés, vakolás — árát négyzetméter-
re vetítve, amely alapján össze tudjuk ha-
sonlítani az ajánlatokat. A vállalkozótól, akit 
nem árt hónapokkal a tervezett szigetelés 
elôtt elkezdeni keresni, célszerû 2-3 referen-
ciát is kérnünk olyan hôszigetelési rendszer-
re, amilyen a mi házunkon is lesz, ugyanis 
a szálas szigetelôanyagokkal — kôzetgyapot, 
üveggyapot — készülô hôszigetelô rendszerek 
professzionális kivitelezéséhez nem minden 
vállalkozó ért.
Ahogyan autót sem vásárolunk szerzôdés 
vagy számla nélkül, egy hasonló áru hôszi-
getelô rendszer kivitelezôjétôl is követeljük 
ezt meg, még akkor is, ha ezzel nem le-
szünk népszerûek. Amennyiben tavasszal, 
illetve nyáron tervezünk szigetelni, a ki-
vitelezô kiválasztását érdemes már most 
elkezdeni.
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A KARBONLÁBNYOM AZ EMBERI 
TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI HATÁ-
SÁNAK EGYIK LEGFONTOSABB MÉR-
CÉJE, AMELY AZ ÖKOLÓGIAI LÁB-
NYOM RÉSZEKÉNT, EGY SZEMÉLY 
ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZ KIBOCSÁTÁ-
SÁT JELENTI.

Ebbõl sajnos mi magyarok is jócskán ki-
vesszük a részünket, hiszen minden évben 
fejenként átlagosan 5,7 tonna szénlábnyo-
mot hagyunk magunk után. Ez ugyan 
messze elmarad az USA extrém magas 
20 tonna vagy a teljes Európai Unió 7,19 
tonna CO2-kibocsátásától vagy a franci-
ák 6,8 tonna szennyezésétôl is. Meghalad-
ja viszont a hasonló lélekszámú Svédor-
szági 5,37 tonna adatot. Mivel a globális 
hõmérsékletemelkedés 2 °C alatt tartásá-
hoz fejenként 2 tonnára kell csökkentenünk 
karbonlábnyomunkat, könnyen belátható, 
hogy nekünk, magyaroknak is bõven van 
tennivalónk ezen a téren.
Az 5,7 tonnás fejenkénti CO2 kibocsátásunk-
ból 1,3 tonnát a magánháztartások juttat-

nak a légkörbe, amelynek döntõ része a fûtõ 
és tüzelõanyagok elégetésébõl származik. A 
Knauf Insulation felmérései szerint, a családi 
házakban felhasznált energia 70%-át fûtésre 
és egyre nagyobb arányban hûtésre, 14%-át 
a használati meleg víz elõállítására, 16%-át 
pedig a ház elektromos berendezéseinek mû-
ködtetésére és világításra fordítjuk.
Ezen mutatók alapján egy három fõs, 
100 m2-es házban élõ család például csak a 
fûtéshez és hûtéshez felhasznált energia révén 
0,9 tonna üvegház hatású gázt juttat a Föld 
légkörébe évente.
„Épületeink energiahatékonyságának meg-
határozó szerepe van CO2-kibocsátásunk 
mérséklésében. A 57 millió tonnás magyar 
szén-dioxid-kibocsátás 16%-a otthona-
ink fûtése és hûtése miatt kerül a légkörbe, 
amelyek 80%-át azonban a nem vagy nem 
megfelelõen hõszigetelt 2,7 millió magyar 
családi ház adja” — mondta Aszódy Tamás, 
Knauf Insulation Kft. ügyvezetõ igazgatója. 
„Magyarországon önmagában csak a kor-
szerûtlen családi házak teljes körû hõszige-
telésével közel 1 millió tonna CO2-kibocsá-

tást kerülhetnénk el évente, amellyel családi 
házaink fûtési költségeit akár 40-50%-kal, 
egyéni karbonlábnyomunkat pedig 6%-kal 
csökkenthetnénk” — tette hozzá.
Érdekesség, hogy a szigeteléssel elérhetõ 
karbonlábnyom-csökkenés több, mint két-
szer nagyobb, mint marhahúsfogyasztá-
sunk szén-dioxid-kibocsátása. Egy átlagos, 
100 m2-es, 20 cm vastag kõzetgyapottal 
szigetelt családi házban élõ magyar család 
CO2-kibocsátása mindössze 0,4 tonna, mi-
közben a marhahúsfogyasztás teljes elhagyá-
sával a család 0,3 tonna, az internethaszná-
lat elhagyásával pedig 80 kg üvegházhatású 
gáz kibocsátását kerülheti el.
A szigetelés önmagában is klímabarát. 
A Knauf Insulation számításai szerint egy 
20 cm vastag üveggyapot szigetelés 50 év 
alatt mintegy 30.000 MJ/m2 energiát takarít 
meg. Ha ezt az energiamennyiséget összevet-
jük a szigetelõanyag gyártásának 65 MJ/m2

energiaigényével, akkor látható, hogy a szi-
geteléssel több, mint 400-szor több energiát 
takaríthatunk meg, mint amennyire annak 
elõállításához szükség volt. 

A legnagyobb mértékben energiafelhasználásunk mérséklésével csökkenthetjük kar-
bon lábnyomunkat. Egy családi ház hôszigetelésével több, mint 0,4 tonnával, akár 
40-50%-kal is csökkenthetjük CO2-kibocsátásunkat, vagyis több üvegházhatású 
gáztól mentjük meg a Föld légkörét, mint amivel marhahúsfogyasztásunk és internet-
használatunk teljes szén-dioxid-kibocsátása minden évben megterheli azt.

Épületeink hôszigetelésével 
csökkenthetjük a legjobban 
CO2 lábnyomunkat
KNAUF INSULATION: 
1 MILLIÓ TONNA CO2 KIBOCSÁTÁSÁT KERÜLHETNÉNK EL 
ÉPÜLETEINK MEGFELELŐ HŐSZIGETELÉSÉVEL

MAGASTETŐK SZIGETELÉSE
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Hazánkban több száz millió négyzetmé-
ternyi tetô szorulhat felújításra, holott csak 
a tetô hôszigetelésével fûtésszámlánk akár 
10%-át is megspórolhatjuk, ami országos 
szinten akár 10 milliárd forintot is jelenthet 
havonta a fûtési idôszakban. A Knauf Insu-
lation és a Tetô Építôk Egyesülete az ener-
giahatékonysági világnapon arra hívta fel 
a fi gyelmet, hogy Magyarországon a lakos-
ság a legnagyobb energiapazarló, ami nem 
életvitelünknek, hanem lakóépületeink rossz 
energiahatékonysági állapotának tudható 
be: azok 80%-a ugyanis energiahatékonysá-
gi szempontból nem megfelelô. A rossz nyí-

lászárók, a korszerûtlen fûtôberendezések, 
és a rosszul vagy egyáltalán nem hôszigetelt 
homlokzatok mellett a tetôn keresztül is szá-
mottevô energia távozik feleslegesen. 

Az energiahatékonyság 

kérdése nem úri muri

Minden évben március 6-án van az energia-
hatékonyság világnap, melynek célja felhív-
ni a lakosság fi gyelmét arra, hogy Földünk 
készletei végesek, és az energiapazarlás-
nak komoly következményei lesznek. Ha ez 
a felvázolt nem is oly’ távoli jövô mégis túl 
távolinak tûnik ahhoz, hogy mindennapja-
ink részévé váljon az energiahatékonyság, 
rezsiszámlánkon biztosan érezzük, ha ott-
honunk energiapazarló. Egy friss felmérés 
szerint ugyanis Magyarországon mindössze 
minden ötödik lakás állapota megfelelô ener-
giahatékonysági szempontból. A Knauf Insu-
lation és a Tetô Építôk Egyesülete arra hívta 
fel a fi gyelmet, hogy érdemes odafi gyelnünk 
arra, hol szökik a meleg házunkból.

Füstbe ment rezsi: a tetőn át tá vozik 

az elpazarolt energia negyede

A magyar lakosság energiafelhasználása 
megegyezik az iparéval, tehát lakóházaink 
megfelelô hôszigetelése valóban óriási meg-
takarítási potenciált jelent. Egy családi ház-
ban az elpazarolt energia 35%-a a falakon, 
25%-a az ablakokon, 15%-a padlón, 25%-a 
pedig a tetôn keresztül távozik, ha nem gon-
doskodunk megfelelô hôszigetelésrôl.
„Becsléseink szerint Magyarországon nagy-
ságrendileg 350 millió m2 tetô szorulhat fel-
újításra több mint 2 millió családi házon. 
Megfelelôen hôszigetelt tetô esetén viszont 
korábbi fûtésköltségünk akár 10%-át is meg-

takaríthatjuk. Így ha azt vesszük, hogy egy 
átlagos, nem energiahatékony családi ház 
fûtésköltsége elérheti az 50 000 forintot is ha-
vonta, akár 10 milliárd forintot is megspórol-
hatnánk, csak azzal, ha a családi házak te-
tejét rendbe hoznánk, és természetesen ez CO2 
kibocsátásunkat is hasonló nagyságrend-
ben csökkentené” — mondta Aszódy Tamás, 
a Knauf Insulation Kft. ügyvezetô igazgatója. 

Nem mindegy, milyen tető van 

a fejünk felett

2018. január 1-én lépett hatályba az a jog-
szabályi szigorítás, melynek értelmében már 
a tisztán önerôs építkezések esetén is az épü-
letek energiahatékonysági jellemzôire vonat-
kozó új elôírások alkalmazandók. Az elôírt 
U-érték (hôátbocsátási tényezô) a minél 
alacsonyabb lambda (hôvezetési tényezô) 
értékû és/vagy nagyobb beépítési vastagsá-
gú hôszigeteléssel tartható be. 
A Tetô Építôk Egyesülete azonban felhívja a 
fi gyelmet arra, hogy ahhoz, hogy tényleg a 
várt eredményeket hozza a felújításba fektetett 
pénz és energia, nem elég az, hogy minôségi 
anyagokat használunk, de fontos, szerepe van 
a tervezésnek és a kivitelezés minôségének is.
„Sajnos azt tapasztaljuk, hogy 5-6 éves tetôk 
a szakszerûtlen tervezés és kivitelezés miatt 
javításra szorulnak” — mondta Nemes András 
okl. építômérnök, a Tetô Építôk Egyesületé-
nek tiszteletbeli elnöke hozzátéve: „Ha a tetô 
rosszul kivitelezett, nagyon nehéz és költséges 
kijavítani. Amennyiben azonban megfelelô 
rétegrenddel, minôségi, megfelelô mûszaki 
paraméterrel rendelkezô anyagokkal, szak-
szerû kivitelezéssel készül és jól átszellôzte-
tett, akkor egészen biztosan jól mûködô, ener-
giahatékony tetô lesz a fejünk felett.”

A világ energiafogyasztásának 
harmadát az épületek fűtésére 
és hűtésére fordítjuk

Március 6-a 1998 óra az Energia-

hatékonyság Nemzetközi napja, 

amelynek célja hogy a tudatos ener-

giafelhasználásra ösztönözzön. Az 

épületek energiahatékonysága azt 

jelenti, hogy kevesebb energiát hasz-

nálunk ugyanolyan komfortérzet és 

életmód mellett, mint az energiahaté-

konysági beruházás előtt.

A szigeteletlen falak, tetők, az elavult 

fűtőberendezések és a  korszerűtlen 

nyílászárók ördögi kör forgást indíta-

nak el, hiszen az üvegházhatás leg-

alább 50%-áért a CO2 kibocsátás 

felelős, így energiapazarlásunk egyre 

szélsőségesebb időjárást okoz.

A növekvő energiafogyasztásunkkal 

járó többlet CO2 kibocsátás miatt 

a klímaváltozás pedig öngerjesztő fo-

lyamattá válik.

ENERGIAHATÉKONYSÁG: 

A GÁZÓRA NEM HAZUDIK
A Knauf Insulation és a Tető Építők Egyesülete 
a tetők rossz állapotára hívta fel a fi gyelmet
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A TETŐTÉRI SZIGETELÉS fontosságát 
nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ugye nem 
szeretnénk, ha a meleg miatt nyáron nem 
tudnánk aludni a tetôtérben, vagy a kül-
sô zajok beszivárognának a lakótérbe? Té-
len pedig rengeteg energiát pazarolhatunk 
el, mivel a meleg levegô felfelé száll, így ha 
a földszinten szeretnénk elérni egy kívánt 
hômérsékletet, akkor a tetôtérben 3-4 fok-
kal annál is melegebb lesz. Magastetônk 
hôszigetelése során törekedjünk arra, hogy 
jó minôségû Ecose ásványgyapot szigetelést  
használjunk (legalább 0,039-es, vagy annál 
is alacsonyabb lambda értékût), és mindezt 
a lehetô legnagyobb vastagságban.
A tetôtéri hôszigetelések kialakítása során 
a fólia is kritikus kérdés. Felújítás során 
meg kell gyôzôdnünk arról, hogy a koráb-
ban beépített tetôsík fólia párazáró avagy 
páraáteresztô tulajdonsággal rendelkezik-e. 
Párazáró alátétfólia megléte esetén
a szarufa vastagságát nem szabad teljes ke-
resztmetszetében szigetelôanyaggal kitölte-
ni (tehát ha a szarufa 10/15-ös, akkor nem 
szabad 15 cm vastag szigetelést berakni), 
mivel a beltérbôl a hôszigetelô rétegbe bejutó 
párát a kondenzáció megelôzésére megfelelô 
keresztmetszetû légréssel ki kell szellôztetni. 
Páraáteresztô fóliánál a szarufaköz teljes ke-
resztmetszetben kitölthetô szigetelôanyaggal.
Nagyon sok gondot okoz a nem megfelelô 
minôségû vagy rosszul beépített belsô pára-
technikai réteg, amelynek feladata, hogy 
meggátolja a fûtött helyiségekbôl kiáramló 
pára bejutását a hôszigetelô rétegbe. Nem 
légtömör, kiszakadt párazáró fólia nagyon 
rövid idô, akár egy fûtési szezon alatt a hô-
szigetelô réteg, sôt a tetôszerkezet végleges 
károsodását is okozhatja. 
Ne feledjük: egy jól kivitelezett hőszi-
getelés 50 éven keresztül szolgálja há-
zunkat, és többszörösen visszahozza 
befektetésünket. 

A KNAUF INSULATION JAVASLATA:
legalább 0,037, de inkább ez alatti D ér-
tékkel jellemzett hôszigetelô anyag beépítése. 
Alacsony energiájú és passzív ház esetében az 
egyedi tervezés során az anyag megválasztá-
sával kapcsolatban szívesen segítünk.

„AKTUÁLIS U ÉRTÉKEK”
A jelenleg érvényben lévô rendelet (20/2014. 
(III. 7.) BM) vonatkozó U = 0,17 W/m2·K 
értékét fi gyelembe véve fokozott hôszigetelô 
képességû, minél alacsonyabb D értékkel 
és/vagy nagyobb beépítési vastagságokkal 
tartható be. Ez a gyakorlatban akár 20 cm 
magas szarufát a közte lévô hôszigeteléssel és 
10 cm vastag alsó réteg kiegészítô hô szi ge te-
lést is jelenthet, dupla-magasított lé ce zéssel.
Beépítése: 6/A. § Az energia-megtakarítási 
célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy 

a központi költségvetésbôl származó támo-
gatás igénybevételével megvalósuló „bár-
milyen rendeltetésû” épületre vonatkoznak 
a szigorúbb U értékek, hôveszteségi tényezô 
és összesített energetikai jellemzôk.
A rendelet bevezetése: 2015. január 1. 2018. 
január 1-jétôl a lakossági beruházásokra is 
ezek az U értékek érvényesek.

A REZSICSÖKKENTÉS biztos és hosszú 
távon mûködô módja, ha már ma is ezen 
követelményeket tekintjük minimum érté-
keknek az új épületek szigetelésénél, illetve 
a régi épületek szigetelésének felújításánál. 
Erre szép példa egy nagykanizsai új családi 
ház, ahol a tervezô és az építtetô közös igé-
nye volt az épület magas szintû kivitelezése 
mellett a költség optimalizált, fokozott mér-
tékû hôszigetelés is. A tetôtérbeépítés szige-

MAGASTETŐK SZIGETELÉSE

Magastetôk szigetelése
A magastetôs épület jellegétôl, méreteitôl és a tetô formájától 
függôen, de általánosan elfogadható tény: a lehûlô/fölhevülô 
tetôsík felülete nagyságrendileg megegyezik a homlokzat 
nagy ságával. Nem nehéz tehát belátni, hogy a lakott tetô-
terek fokozottan igénylik a komolyan vett hôszigetelést.

Magastetők hőszigetelése új építés esetén:
Javasoljuk 20 cm magas szarufák alkalmazását. Ezzel lehetővé tesszük növelt vas-

tagságú, az előírásoknak megfelelő hőszigetelő réteg beépítését. Például:

Termék R, m2K/W m2/tekercs m2/raklap

NatuRoll Pro 200 × 1200 × 3100 5,10 3,72 119,04

Kiegészítő szigeteléshez:

NatuRoll Pro 80 × 1200 × 7600 2,05 9,12 291,84

Szarufamagasság 15 cm alkalmazása esetén javaslatunk:

Termék R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Unifi t 035 150 × 1200 × 4200 4,25 5,04 120,96

MPN Plus 037   150 × 600 × 1200 4,05 3,6 86,4

Kiegészítő szigeteléshez:

Unifi t 035 80 × 1200 × 7000 2,25 8,4 201,6

MPN Plus 037 100 × 600 × 1200 2,70 5,76 138,24
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telési munkái elôtt kerestek meg minket, 
javaslatunkat kérve. A lehetséges alternatí-
vák közül választásuk az Unifi t 035 típusra 
esett. Az Unifi t 035 magastetôknél, tetôtér-
beépítéseknél az alábbiak miatt a legjobb 
választás:
•  jó hôszigetelés: D érték 0,035 W/m·K), 
•  jó hangszigetelô képesség, 
•  nincs vágási veszteség, 
•  kiváló súrlódási illeszkedés, 
•  kiváló öntartás, roskadásmentesség, 
•  nagymértékû rugalmasság, 
•  az ECOSE gyártási technológiának kö-

szönhetôen bio-alapú kötôanyag (nem tar-
talmaz hozzáadott formaldehidet), nincs 
irritatív hatása az emberi szervezetre, pu-
hább tapintás, könnyû vághatóság, kisebb 
porképzôdés (mindössze 10%-a a hagyo-
mányosnak).

Beépített tetőtér hőszigetelt ferde tető 
rétegrendje:
Cserépfedés / Minimum 5 cm kiszellôztetett 
légréteg / Légáteresztô vízzáró alátét-fó-
lia (minimum 110 g/m2, pl. Delta-Foxx) / 
15 cm Unifi t 035 (fôtartók között) / 8 cm 
Unifi t 035 (fôtartók alatt) / Párazáró fólia 
(pl. Delta-Refl ex) / Gipszkarton rendszerbur-
kolat, festve, tûzgátló lapokból.
A magastetô hôszigetelés kivitelezésére leg-
gyakoribb megoldás a szarufák (teherhordó 
szerkezet) között elhelyezett ásványgyapot 
szigetelés. A táblák szélességét néhány cm-rel 
nagyobbra kell vágni a szarufaköznél, hogy 
jól befeszüljenek, ezzel megtartsák magukat, 
egyben megakadályozzák a hôhidak kiala-
kulásához vezetô hézagok keletkezését. Az 
igénytôl és helytôl függôen tekercses vagy táb-
lás kivitelû anyag is választható. Mivel a sza-
rufák hôvezetési tényezôje egy nagyságrenddel 
rosszabb, mint a hôszigetelô anyagoké, ezért 
célszerû a belsô síkjuk alatt, irányukra merô-

leges vázszerkezetet rögzíteni, amelyben újabb 
kiegészítô hôszigetelô réteg helyezhetô el. Ez-
zel a megoldással a szarufák által okozott hô-
hidak hatása is jelentôsen csökken.
Az így kapott U = 0,152 W/m2·K érték mellett 
bizonyára minden igényt kielégítô, komfortos 
tetôtéri lakóterület alakul ki.

Ahhoz, hogy a tetônk homogén és hô-
hídmentes szigeteléssel rendel-

kezzen, a rétegrendet a ha-
tályos hôtechnikai elôírások 

betartásához célszerû kiegészíteni (a hôátbo-
csátási tényezô értéke tetôkre 0,17 W/m2·K)
egy 5-10 cm-es hôszigeteléssel, amelyet 
a szarufák belsô oldalán helyezünk el, azokra 
merôleges irányban. A hôszigetelô rétegek tel-
jes vastagsága leg alább 25 cm legyen! Minél 
alacsonyabb lambda ér té kû anyagot építünk 
be, annál jobban szigetel a termék, így ilyen 
anyaggal jelentôsen javítható a szigetelô-
képesség, illetve helyhiány esetén csökkent-
hetô a beépítendô vastagság.

MAGASTETŐK SZIGETELÉSE

Magastetők szigetelése felújítás esetén:

A tetőhéjalás cseréje kiváló alkalom a régi szigetelés cseréjére, korszerűsítésére is.

Korábban épült, 15 cm-nél kisebb szarufa magasság esetén észszerű keretek közt 

nem lehet megfelelő hőszigetelést beépíteni a tető síkjába.

Javaslatunk szerint ez esetben indokolt a szarufák magasítása például kőzetgyapot 

vagy XPS táblából vágással kialakítva, és a szarufa szélességével egyező, 10 cm 

vastagságú előtét szigeteléssel. Ezzel a kialakítással nemcsak a szarufák hőszige-

telhető vastagságát növeltük meg, hanem a hőhidat képviselő faanyag szigetelését 

is megoldottuk. 

Javasolt hőszigetelés a magasított szarufákhoz:

Termék R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Naturoll Pro  200 × 1200 × 3100 5,1 3,72 119,04

Unifi t 037  200 × 1200 × 3700 5,4 4,44 106,56

Unifi t 035  200 × 1200 × 3200 5,7 3,84 92,16

Ez esetben feltételezzük, hogy a szarufa alatt ép állapotú és sértetlen a korábban 

beépített, gyakorta 5 cm vastag kiegészítő hőszigetelés. Fontos ilyen esetekben 

a tető héjalás cseréjével páraáteresztő tető alátétfólia beépítése!

Amennyiben a korábban beépített szarufák magasságát nem kívánjuk növelni, 

a  hőszigetelés javítása csak a belső oldali burkolat bontása után lehetséges. Ez 

esetben a szarufák (XPS magasítás hiányában) hőhidasak maradnak, így a belső 

szarufa alatti hőszigetelés vastagításával és a korábban beépített szarufaközi hőszi-

getelés cseréjével lehetséges hatékony szigetelést építeni. Ha a belső tér lehetővé 

teszi, az XPS csík alkalmazásával befelé is növelhető a szarufa magassága, együtt 

a hőszigetelés vastagságával.

Javaslatunk erre az esetre:

Termék R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Unifi t 035  150 × 1200 × 4200 4,3 5,04 120,96

Kiegészítő szigeteléshez:

Unifi t 033  100 × 1200 × 4400 2,9 5,28 126,72
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EZ A HIT ÉVTIZEDES ELŐZMÉNYEKEN 
ALAPUL. A kilencvenes évektôl tapasztal-
ható volt, hogy a kedvezô áron elérhetô üveg-
gyapot termékek közül a szakmai hozzáértés 
hiányának és a nyereségtartalom csábításá-
nak következtében tömegesen történtek nem 
a mûszaki igényeknek megfelelô termékvá-
lasztások és beépítések! A kivitelezôk, beru-
házók abba a csapdába estek, hogy nagy-
részt a termékskála aljából vá lasz tottak. 
A beépített termékek alulmúlták a velük 
szemben támasztott mûszaki elvárásokat, 
hiszen azokra nem is voltak alkalmasak, 
a megfelelô termékeket viszont nem használ-
ták, elsôsorban az áruk miatt.

Mindezek miatt sokszor találkozunk csalódott 
üveggyapot felhasználókkal, hiszen a látszó, 
vagy megbontott szerkezetekben összezsugo-
rodott, elvékonyodott hôszigetelô üveg  gyapot 
maradványokat találunk. A prob  lé ma oka 
a rossz termékválasztásból fakad, hiszen vé-
kony, kis testsûrûségû, roskadásra hajlamos, 
olcsó anyagot választottak és építettek be. 
A rossz hírek gyorsan terjednek, fôleg, ha 
a szakiparban ilyen nagy számban fordulnak 

elô, így megszületett a gyors és téves „népíté-
let”, amely szerint az üveggyapot hosszú tá-
von nem alkalmas minôségi hôszigetelésre. A 

téves következtetések alapján kialakult álta-
lános vélemény káros fényt vet a minôségi, 
prémium termékekre is.

A laikus építtetôk és nyugodtan kimondhatjuk, az építôipari szakemberek körében is 
elterjedt álláspont, hogy a szálas szigetelôanyagok közül többségében inkább a kôzet-
gyapotot (bazaltgyapot) tartják hosszú távon megbízható szigetelési alternatívaként.

Szálas szigetelôanyagok:
Üveggyapot értékesítési történet

ROSSZ
PÉLDA
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Néhány tény az üveggyapotról, azon belül is 
a Knauf Insulation üveggyapot termékeirôl.
Az üveggyapot termék az üveg olvadáspontja 
feletti hômérsékletre hevítését követô centri-
fugális szálképzéssel majd a létrejött szálak 
összeragasztásával, tömbösítésével készül. 
Öt év intenzív kutató-fejlesztô munka ered-
ményeként egyedülállóan környezettudatos 
természetes kö tô anya gú terméket tudtunk 
létrehozni, ez az ECOSE technológiájú üveg-
gyapot. A termék glükóz alapú kö tô anyag gal 
készül, ezért nem tartalmaz hozzáadott fe-
nol - formaldehidet vagy akrilt, ennek köszön-
hetôen többszörös Eurofi ns beltéri leve gô mi-
nô ség arany kategóriával díjazták üveggyapot 
anyagainkat.
A különleges kötôanyagnak köszönhetôen 
a Knauf Insulation terméke puha tapintású, 
kevésbé porzó, kevésbé szúrós, ám rendkívül 
rugalmas, 80%-ban újrahasznosított alap-
anyagból gyártott, természetes barna színû 
üveggyapot! 
Az Ecose üveggyapot, elônyeit tekintve mesz-
sze túlmutat a már megszokott kôzetgyapot 
könnyûlemezek tulajdonságain.

•  Rendkívül rugalmas, szemben a jóval me-
revebb, alapvetôen csak táblás termékként 
gyártható kôzetgyapottal 

•  Összenyomható, tehát a beépítési térfoga-
tuk töredékére csomagolható és így gazda-
ságosabban és praktikusabban szállítható, 
súlyának köszönhetôen emelése, mozgatá-
sa könnyebb.

•  A kôzetgyapot könnyûlemezekkel összeha-
sonlítva alacsonyabb hôvezetési tényezô 
(D érték), így magasabb hôvezetési ellen-
állás (R érték) elérésre képes.

•  Nem minôsül veszélyes anyagnak. Életcik-
lusa végén sem terheli a környezetet mert 
az Ecose technológia következtében csak 
természetes anyagokat tartalmaz.

•  A1-es, azaz nem éghetô tûzvédelmi besoro-
lású termék.

•  Páraáteresztô képessége kiváló. Ennek 
mértéke egyezik a levegôével. Rugalmas 
szálszerkezete fokozott hangszigetelést 
eredményez.

•  Magastetôkben szarufák közt, szarufák 
alatt, a padlásfödémre leterítve is alkal-
mazható. Átszellôztetett homlokzatokban, 
válaszfalakban is népszerû hôszigetelés.

•  Versenyképes ár

Az üveggyapot termékekre is igaz a közke-
letû mon dás, „olcsó húsnak híg a leve”. Mivel 
a hôszigetelés hosszú idôtartamra szánt, 
többszö rö sen megtérülô energiatakarékos-
sági be   fek  te tés, mindig válasszunk jó minô-
séget (minél alacsonyabb a D érték, és ma-
gasabb az R érték, annál jobb a termék), ne 
spóroljunk a vastagsággal (+1 cm vastagság 
= 3-4%-al több energiamegtakarítás). Ja-
vasoljuk Ecose jelzésû — ma a legkorszerûbb 
technológia védjegye — termékeink kiválasz-
tását, alkalmazását!

JÓ
PÉLDA
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Rugalmasságának köszön-
hetôen megkönnyíti a kivi-
telezést, öntartó képessége 
révén nincs szükség kiegé-
szítô mechanikai rögzíté-
sére. Takarítson meg idôt és 
energiát a kivitelezés során 
a felhasználóbarát MPN 
Plus 037 ásványgyapottal!

Hôszigetelés
könnyedén

Az ásványgyapot szigetelések új generációja: MPN Plus 037

A zsugorított csomagolásnak köszönhetően az MPN Plus 037 ásványgyapot könnyen szállítható, tárolható, az anyag kisebb test-

sűrűsége miatt könnyen mozgatható. 

Javasolt anyagaink:

Termék R, m2K/W tábla/csomag m2/csomag csomag/raklap m2/raklap

MPN Plus 037 50 × 600 × 1200 1,35 16 11,52 24 276,48

MPN Plus 037 100 × 600 × 1200 2,70 8 5,76 24 138,24

MPN Plus 037 150 × 600 × 1200 4,05 5 3,6 24 86,4

Az MPN Plus 037 általános felhasználási célú ásványgyapot szigetelô lemez, többek 
között alkalmas álmennyezetek, belsô falak, válaszfalak, mennyezetek, magastetôk 
és faszerkezetes épületek hatékony hang- és hôszigetelésére.
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Műszaki tulajdonságok Jel Érték Szabvány

Deklarált hővezetési tényező λD 0,032 W/m.K EN 12 662 EN 12 939

Tűzvédelmi osztály – A1 EN 13 501–1

Vastagsági tűrés – T2 EN 823

Szakítószilárdság – > tömegének kétszerese –

Áramlási ellenállás AFr ≥ 5,0 kPa.s/m2 

(Az adott „d“ vastagság függvénye)

EN 29 053

Páradiffúziós ellenállási szám MU 1 EN 12 086

EK tanúsítvány száma – 1020-CPR-020036600 –

CE jelölési kód MW-EN 13162-T2-AFr5 EN 13 162

Európai védjegy CEN/CENELEC – 001-BK-511-3338-0023-K00A –

Egészségügyi tanúsítvány – SZÚ č. j. EX 61 292 12 (lásd biztonsági adatlapon)

Teljesítménynyilatkozat (DoP) száma – G4222OPCPR –

MAGASTETŐK SZIGETELÉSE

AZ ECOSE® TECHNOLOGY-NAK KÖ-
SZÖNHETŐEN az ásványgyapot szige-
telôanyagok teljesen új arculattal jelennek 
meg. Az új kötõanyagtól a szigetelõanyag szí-
ne mesterséges színezékek és festékek felhasz-
nálása nélkül természetes barnára változott.

Az ECOSE® Technology-val gyártott EKO-
BOARD többfunkciós anyagot elsõsorban 
fa- és fémszerkezetû vázas épületek, szerelt 
padló- vagy födémszerkezetek közé, vala-
mint mennyezetek, álmennyezetek hõ- és 
hangszigetelésére ajánljuk.

ECOSE® Technology

• Technológia — formaldehidmentes
• Beltéri levegõminõség tanúsítvány
• Környezetbarát
• Légáteresztõ és nem éghetõ

Unifi t 032

Az ECOSE® Technology-val elôállított termékek forradalmi változást képviselnek az ás-
vány gyapot szigetelôanyagok kategóriájában. A Knauf Insulation az ECOSE® Techno lo-
gy val egy fenol- és formaldehidmentes, gyorsan megújuló, bio-alapú kötô anya got használ.
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EZEN NAGYON SZIGORÚ ELVÁRÁS 
CSAK KOMPLEX MEGOLDÁSOKKAL 
ÉRHETŐ EL. A különféle épületszerkeze-
tek megfelelõ kialakításán (homlokzatok, 
tetõk, födémek, nyílászárók stb) túl érinti 
a gépészetet, és a megvalósítandó megúju-
ló energiaforrások minõségét, mennyiségét 
egyaránt.
Fokozott hõszigetelésre váró épületszerkezet 
például a magastetõ.
Az elvárt U=0,17 W/m2.K eléréséhez üveg-
gyapot szigetelések közül bizony az elérhetõ 
legjobbra lesz szükségünk.
A Telkibányán épülõ (BAZ megye) vendégház 
építtetõi mindezen szempontok fi gyelembe-
vételével választották a szarufák és a fogó-
párok közötti hõszigeteléshez a Knauf Insula-
tion Unifi t 032 jelû anyagát. Az alkalmazott 
20 cm magas szarufák és fogópárok közötti 

szigetelésen túl további 5 cm kiegészítõ szige-
telés kerül beépítésre, a szarufák alatt illetve a 
fogópárok fölött elhelyezve. Ide az Unifi t 033 
jelû üveggyapot kerül. Az így beépített hôszi-
getelés kiemelkedôen jó eredményre vezet. 

Természetesen a többi épületszerkezet, a gé-
pészet és a megújulók megfelelõ választása 
együtt fogja majd az elvárt és elõremutató 
eredményt meghozni: „közel nulla energia-
igényû épület” a fenntarthatóság jegyében.

D = 0,032 W/mK

Hamarosan életbe lép a „közel nulla” követelményszint az új építésû épületszerkezetek 
megépítésével kapcsolatos új szabályozás. Az 20/2014. [7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az 
épületek energetikai jellemzôinek meghatározásáról] BM rendeletben megfogalmazott 
elvárások szerint: 2020. december 31. után átadott valamennyi új épület közel nulla 
energiaigényû kell, hogy legyen. 
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ALKALMAZÁS
A Knauf Insulation TermoTop a tetôszerkezet 
hôszigetelô képességének javítására a szaru-
fák külsô oldalán beépíthetô kôzetgyapot 
tábla.
A táblákat közvetlenül a szarufákon, azok 
hosszirányára merôlegesen helyezzük el.
A TermoTop táblák rögzítése a szarufákkal 
párhuzamosan elhelyezett 10 × 5 cm méretû 
ellenléceken keresztül, csavarozással végez-
hetô, speciális sablon segítségével. 
A maximális csavartávolság 40 cm, a behaj-
tás iránya 67°-ot zárjon be az ellenléc felü-
letével.
A ThermoTop táblákkal megelôzhetô a hô-
hidak kialakulása, emellett jó hôszigetelési 
és tûzvédelmi tulajdonságokat garantálnak 
a tetôszerkezeteknek.

Knauf Insulation TermoTop
— magastetôk külsô oldali 
szigetelésére

A Knauf Insulation TermoTop magastetôk hô- hang- és tûzvédelmi szigetelésére készülô 
mûgyanta kötôanyagú, nagy keménységû kôzetgyapot tábla, szarufák fölötti, a tetô külsô 
oldalán történô hôszigetelésére ajánlott termék.
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JELLEMZŐK
—  nem éghetô —  A1 —,  növeli az épület tûz-

biztonságát
—  csekély páradiffúziós ellenállás
—  nagy hômérsékletváltozás esetén is alak-

tartó
—  nagy nyomószilárdság
—  könnyen vágható a kívánt méretre és for-

mára

Hôvezetési tényezô
D = 0,040 W/mK

Tûzvédelmi osztály
A1

Vastagság
(mm)

Szélesség
(mm)

Hosszúság
(mm)

Deklarált 
hővezetési tényező (λD)

Hővezetési 
ellenállás

60 1000 2000 0,040 1,50

80 1000 2000 0,040 2,00

100 1000 2000 0,040 2,50

120 1000 2000 0,040 3,00

140 1000 2000 0,040 3,50

160 1000 2000 0,040 4,00

Műszaki tulajdonságok Jel Érték Mértékegység Szabvány

Deklarált hővezetési tényező λD 0,040 W/mK EN 12 667

Tűzvédelmi osztály – A1 – EN 13 501-1

Szálak olvadáspontja tt min. 1000 ºC DIN 4102/T17

Nyomószilárdság CS(10) σ10 ≥ 70 kPa EN 826

Felületre merőleges irányú 

húzószilárdság, száraz álla-

potban

σmt ≥ 15 kPa EN 1607

Pontszerű terhelés (50 cm2) FP ≥ 650 N EN 12430

Rövid idejű vízfelvétel WP ≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Fajhő cp 1030 J/kg.K EN 10456

Páradiffúziós ellenállási 

együttható
μ max. 3,5 – EN 12 086

EK tanúsítvány száma – 0751-CPR-091.0-02

CE jelölési kód – MW-EN 13162-T5-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-MU1
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A LEGPRAKTIKUSABB MEGOLDÁS a 
könnyû, de jó hõszigetelõ képességû üveg-
gyapot tekercsek vagy táblák elhe-
lyezése, lehetőleg két rétegben, eltolt 
illesztésekkel.
Az érvényben lévô elôírások teljesítéséhez 
ilyen esetben is legalább 25 cm vastag szi-
getelés szükséges (D 0,039 W/mK beépíté-
sét feltételezve).
A szigetelés fölé páraáteresztő tulaj-
donságú réteg kerül, hogy a födémen átju-
tott párát átbocsássa, ugyanakkor védelmet 
nyújtson a légmozgás okozta hõveszteség, 
illetve a héjaláson bekerülõ csapadék ellen. 
A szigetelés alá a födém kialakítá-
sától függően tökéletes és maradék-
talan párazárás szükséges. Így nem 
kerülhet pára a szigetelésbe, mely-
nek kicsapódása komoly károsodást 
okozna. Különös fi gyelmet igényelnek a 
változatos kialakítású fafödémek, amelyek 
esetében a páratechnikai réteg szintén na-
gyon fontos feladata  a légtömörség javítá-

sa, ezzel a hõveszteség további csökkentése. 
A réteg elhelyezésérõl páratechnikai mérete-
zés alapján lehet dönteni. 
Ez a kialakítás természetesen nem terhel-
hetõ, így a kéményekhez, tetõkibúvókhoz 
stb. „közlekedési útvonalak” kiépítése szük-
séges, pallók, építõlemezek elhelyezésével.

A szigetelés a födém alá is kerülhet, lécváz 
közé, szerelt vagy függesztett álmennyezet 
fölé. Ilyen módon tárolótérként megõrizhetõ 
a padlás, emellett esztétikus, bontható stb. 
mennyezet alakítható ki. A páratechnikai 
réteg itt is lényeges, lécvázas szerelt meny-
nyezet esetén könnyen elhelyezhetõ.

Padlásfödémek

A nem szigetelt padlásfödém nem hasznosított tetôterek esetén nagy lehûlô felületet jelent, 
így jelentôs hôveszteséget okoz. Ugyanakkor a legegyszerûbben, leggyorsabban szigetelhetô 
épületszerkezeti elem.
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Padlásfödém hőszigetelése:

A beépítetlen padlásfödémek hőszigetelését a későbbi igénybevétel módjától függő-

en javasoljuk elvégezni.

Nem járható hőszigetelésként a belépő kategóriának számító λD=0,039 jellemzőjű 

anyagokat javasoljuk. A szigorodó előírás szerinti U=0,17 W/m2·K érték eléréséhez 

25 cm vastagság alkalmazása szükséges. Indokolt a két rétegű terítés egymásra me-

rőleges irányokban a hőhídhatás kiküszöbölése érdekében. 

Javasolt anyagaink:

Termék R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

NatuRoll Pro  100 × 1200 × 6200 2,55 7,44 238,08

NatuRoll Pro  150 × 1200 × 4100 3,80 4,92 157,44

Unifi t 037  100 × 1200 × 7400 2,70 8,88 213,12

Unifi t 037  160 × 1200 × 4700 4,30 5,64 135,36

MPN Plus 037  100 × 600 × 1200 2,70 5,76 138,24

MPN Plus 037  150 × 600 × 1200 4,05 3,60 86,4

A hőszigetelés készítésénél elengedhetetlen a légzárás és a párazárás a hőszigetelés 

alatt. Különösen fontos ez a jó légáteresztő tulajdonságú fafödémek esetében.

A szigetelő anyag felülről történő megvédése cserépfólia hiányában indokolt. Ilyen-

kor páraáteresztő fóliát kell elhelyeznünk a leterített hőszigetelésre.
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TÖBB MINT ÖTSZÖRÖSÉRE NÕTT AZ 
ÚJONNAN FELÉPÍTETT KÉSZHÁZAK 
SZÁMA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN. A csok 
2018-as bevezetése, illetve az építõipari ka-
pacitáshiány miatt az építtetõk egyre na-
gyobb számban választják a méretre gyár-
tott, gyors és jól szigetelt könnyûszerkezetes, 
szerelt technológiás építési módot. Magyar-
országon jelenleg az épülõ házak 15 száza-
léka rendkívül energiatakarékos készház, ez 
az arány a korábbi években csupán 3 szá-
zalék volt.
 
Az elmúlt 20-22 évben összesen körülbelül 
16 ezer készházat vásároltak és építettek fel 
Magyarországon. A könnyûszerkezetes tech-
nológiával szembeni korábbi bizalmatlanság 
egyre inkább csökken. Ennek egyik oka a 
készházak rendkívül jó hõtechnikai tulaj-
donsága, a tervezhetõség, a gyors építés, és 
a kiszámítható ár. Amíg az elmúlt 20 évben 
évente csupán 200-500 ilyen ház készült, 
addig az utóbbi két évben számuk dinami-
kusan nõtt, bár még mindig elmarad a nyu-

gati országok átlagától. Ausztriában jelenleg 
a családi házak 40%-a, míg Svájcban több 
mint 60%-a készház — ugyanakkor az USA-
ban az elkészült épületek 90%-a könnyûszer-
kezetes, szerelt technológiával készül. 

A könnyûszerkezetes házak esetében jóval 
kedvezõbb a fûtési és hûtési költség, mint 
amire egy hagyományos technológiával 
épülõ hõszigetelés nélküli háznál számítani 
lehet, mutat rá a szigetelõanyagokat gyártó 
Knauf Insulation. Az építési technológiának 
köszönhetõen a fûtési költségek 30—50%-
kal is alacsonyabbak lehetnek a hagyomá-
nyos házakhoz képest. Egy modern, szerelt 
technológiás készháznak, összehasonlítva 
egy korszerû, de hagyományos technológi-
ájú házzal, jobb hõszigetelõ képessége van, 
illetve kisebb a hõvesztesége is. A panelba 
szerelt, fa- vagy fémvázas „készházak” ki-
váló hõtechnikai értékeket mutatnak. Ehhez 
azonban az is szükséges, hogy a vázszer-
kezetet kitöltõ, a födém, a padló, és a külsõ 
szigetelésekhez használt szigetelõ rendszerek 

megfelelõ minõségûek és méretezésûek legye-
nek. Az így készült készházaknál sem jelent 
problémát annak a 20/2014. (III.7.) BM ren-
deletnek a betartása, mely szerint 2021. ja-
nuár 1-je után csak közel nulla energiaigényû 
épület építhetõ újonnan. 

Egy könnyûszerkezetes családi háznak — azo-
nos alaprajz esetén — 10%-kal nagyobb lehet 
a belsõ tere, mint egy téglaháznak. A tégla-
házak falvastagsága ideális 15 centiméteres 
külsõ kõzetgyapot szigetelés esetén a falvas-
tagsággal együtt kb. 54 centiméter, míg ez 
a készházak esetében — ugyanolyan szigetelési 
vastagság mellett — csupán 30-35 centimé-
ter. A szerelt technológiás, környezettudatos 
könnyûszerkezetes házaknál a falakat kí-
vül-belül szálas hõszigetelõ anyaggal látják 
el. Amennyiben a hagyományos gázkazán 
helyett hõszivattyúval, napelemmel termelt 
energiával és felület fûtéssel-hûtéssel oldjuk 
meg a megfelelõ hõmérséklet elérését, akkor 
a ház energiaellátása 100%-ban megoldható 
megújuló energiával.

Robbanásszerûen nô a 
készházak építésének üteme

Egy megfelelôen szigetelt könnyûszerkezetes, szerelt technológiás készház ház olcsóbb, 
környezettudatosabb, gyorsabb és zöldebb

SZERELT ÉPÜLETEK
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Az ÉVOSZ Környezettudatos és szerelt tech-
nológiás Szakmai Tagozata, a MAKÉSZ 
elnöke Kárpáti József szerint, „Egy-egy 
ilyen szerelt technológiás, környezettudatos 
készház bekerülési költsége alapesetben — a 
minimális hõszigetelési követelményeknek 
megfelelve a jelenleg még érvényben lévõ 
5%-os Áfát fi gyelembe véve egy 100 nm-es 
négyzet alapterületû földszintes ház ese-
tében — 350—380 ezer forint négyzetméte-
renként. Amennyiben közel nulla energia-
igényû korszerû A+ otthonra, vagy plusz 
energiás házra (ahol az elektromos autót 
napelemrõl töltjük) vágyunk, akkor jóval 
400 ezer forint fölött van az építési költség 
négyzetméterenként. Egy ilyen jól megter-
vezett háznak 3-4 KW a hõvesztesége. A jó 
tervezés, méretezés feladata, hogy a nyári 
túlmelegedéstõl is óvjuk az épületet, ezért 
különösen fontos a jól megválasztott, külsõ 
hõszigetelés. Ezért jóval kisebb méretû ener-
giatermelõ berendezés, kevesebb napelem 
szükséges a megfelelõ hûtési és fûtési ener-
gia elõállítására.”

„Egy szerelt technológiás készház felfûtése és 
hûtése is gyorsabb és egyszerûbb. A lakóteret 
leginkább csak szigetelés veszi körbe, ezál-
tal a belsõ falfelület eleve meleg érzetet ad. 
Ehhez azonban elengedhetetlen a jól kivá-
lasztott és megfelelõen kivitelezett szigetelés” 
— mondta Aszódy Tamás a Knauf Insulation 
Kft. ügyvezetõje. „A legújabb ásványi alapú, 
károsanyagmentes fújható technológiának 
köszönhetõen, az így készült házak belsõ 
levegõ minõsége is sokkal jobb lesz” — tette 
hozzá a szakember.

A Knauf Insulation szakemberei szerint a 
megfelelõ szigetelõanyag kiválasztása nem 
csak hõ, hanem hangszigetelés szempont-
jából is fontos, hiszen míg a tégla és szilikát 
anyagú építõanyagok átlagos léghang-gát-
lása 40 dB körül mozog, addig az ásványi 
anyaggal hangszigetelt gipszkarton válasz-
falaké 47-50 dB. A készházak, ahogy a neve 
is jelzi „készen” érkeznek az összeszerelés 
helyére, emiatt az építkezés gyorsan halad, 
maga a kivitelezés is tiszta, áttekinthetõ. 
Nincsenek állási, száradási idõk, a kivitele-
zés 3 hónap alatt véget ér. Az építési munka 
nagy része szerelõjellegû, azonban ha nem 
a megfelelõ kivitelezõt választjuk, akkor az 
építkezés akár rémálommá is válhat, tehát 
a kivitelezéshez mindenképpen olyan céget 
válasszunk, amelyiknek terméke rendelkezik 
megfelelõ minõsítéssel, tanúsítással, kivite-
lezõi gyakorlattal, tapasztalattal, és referen-
ciával, és ajánlja az ÉVOSZ Környezettuda-
tos és szerelt technológiás Szakmai Tagozata, 
a MAKÉSZ.

SZERELT ÉPÜLETEK



25

A NAPJAINKBAN FELFOKOZÓDOTT 
LAKÁSÉPÍTÉSI KEDV, ILLETVE AZ 
ÉPÍTÕIPARI KAPACITÁS HIÁNY ERED-
MÉNYEKÉNT a lakásépítõk is egyre na-
gyobb számban érdeklõdnek a gyors és gaz-
daságos könnyûszerkezetes építési mód iránt. 
A megnövekedett igények kielégítésében a 
Németh-Fa Kft. is részt kívánt vállalni, ezért 
a cégnél a faházgyártás terén nagyobb hang-
súlyt kapott a gyártó üzemben panelba sze-
relt, favázas „készházak” gyártása. 
Egyedi esetekben a favázak helyszíni szerelé-
se is megoldható.
A cég által kialakított rendszerben készült 
épületszerkezetekkel kiváló hõtechnikai tu-
lajdonságokat lehet a lakóépületeknél elérni.
Homlokzati falszerkezeteknél a külsõ és bel-
sõ kéreg közé akár 30 cm vastag hõszigetelés 
is kerülhet. A külsõ hõszigetelõ farostlemez 
kéreggel együtt összesen 34-36 cm hõszige-
teléssel 0,15 W/m2K súlyozott hõátbocsátási 
tényezõjû falszerkezetet lehet kialakítani. 
Hasonló felépítéssel készülhet a zárófödém, 
vagy tetõtér beépítés esetén a tetõszerkezet 

is. A panelek hõszigeteléséhez elsõsorban 
a Knauf Insulation ECOSE® technológiával 
gyártott ásványgyapot termékeket használ-
ják.
Jellemzõen az Unifi t 035 ill. MPN Plus 037 
szigetelõanyagok kerülnek beépítésre.
Ezzel a technológiával és anyagokkal gyorsan 
és gazdaságosan lehet építkezni és nem jelent 
problémát a hamarosan életbe lépõ elõírások 
szerinti „közel nulla energia igényû” épületek 
építése sem.
A fa természetes anyag, az építõanyagok kö-
zül az egyedüli megújuló alapanyag, az újra-
felhasználási és a környezetvédelmi pozíciója 
is elõnyös. Elõállításának és megmunkálásá-
nak kicsi az energiaszükséglete.
Mindezen tulajdonságok igazak a környe-
zettudatos, formaldehid-mentes természe-
tes bio-alapú kötõanyag alkalmazásával — 
ECOSE® technológiával — készülõ Knauf 
Insulation ásványgyapot szigetelõanyagokra 
is. Így ezen termékek alkalmazása kézenfek-
võ választás a favázas készházak gyártásá-
nál.

Valószínûleg a fa volt az egyike az elsõ alapanyagoknak, amibõl az õseink lakhelyüket 
építették. A Németh-Fa Kft. (Lenti) a legmodernebb CNC technológiával állít elõ minõ-
ségi faipari termékeket, legyen szó fa nyílászáróról, svédpadlóról, tetõszerkezetrõl vagy 
faházról.

Faházak szigetelése
SZERELT ÉPÜLETEK
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Még hitelbôl is érdemes elvégeztetni hôszi-
getelést, mivel már léteznek olyan pénzügyi 
konstrukciók, melyek önerô nélkül igényel-
hetôek családi házak energiahatékonysági 
korszerûsítésre is. Ennek köszönhetôen a 
hôszigetelés elérhetôvé válik azok számára is, 
akik energiaszegénységben élnek. Mivel már 
a homlokzati és tetô szigetelés alkalmazásá-
val akár 40%-kal csökkenthetô a rezsikölt-
ség, a hôszigetelés önfi nanszírozó lesz, vagyis 
az azzal elért megtakarítás fedezheti akár 
egy, a szigetelés fi nanszírozására felvett hitel 
törlesztését is.

Energiahatékonysági 22-es csapdája

Az épület energetikai beruházások meg-
valósulásának a családi házak esetén legy-
gyakrabban az vet gátat, hogy éppen ott 
lenne szükség a korszerûsítésre, ahol a magas 
rezsiköltség kifi zetése is gondot okoz. Ma-
gyarországon a jövedelmük 34%-ánál ma-
gasabb energiaköltségekkel rendelkezô, azaz 
energia szegénységben* élô háztartások kb. 
85%-a családi házban él.

A családi házak a legpazarlóbbak

Ennek okán érthetô, hogy a családok döntô 
többsége nehezen fi nanszírozza önerôbôl 
a nyílászárócserét, a hôszigetelést vagy a 
kazánok korszerûsítését, mindemellett pe-
dig az állami támogatások sem elérhetôek 
mindenki számára. Ennek köszönhetôen a 
Magyarországon található 2,8 millió családi 
ház 80%-a energiahatékonysági szempont-
ból nem megfelelô. Energiafelhasználási 
tekintetben a családi ház állomány három-
negyedét kivetô, az 1980-as évek elôtt épült 
otthonok vannak a legrosszabb helyzetben. 
A háztartási büdzsé 25—50%-át a rezsiki-
adások teszik ki, melynek 75%-áért a fûtés 
és hûtés felel. 
„Egy átlagos 100 négyzetméteres, hôszigete-
lés nélküli családi házban élôk az év felében 
havonta átlagosan 45 000 Ft-ot költenek a 

fûtési kiadásokra. Ez az összeg hôszigetelés-
sel — megfelelô nyílászárók és a megválto-
zott hôigényhez alkalmazkodni képes kazán 
megléte esetén — akár 45—50%-kal is csök-
kenthetô lenne. A legkorszerûbb, 20 cm vas-
tagságú homlokzati és tetôtér hôszigetelés 
egy ekkora házon 1,5—1,8 millió forint rá-
fordítással végezhetô el, amely magába fog-
lalja az anyag és munkadíjat is” — mondta 
Aszódy Tamás, a Knauf Insulation Kft. ügy-
vezetô igazgatója.

Szigetelés: hosszú távú 

befektetés, rövidtávú előnyök

Az otthonukat szigetelni szándékozók nagy 
részét azonban éppen a magas költségek, 
hitelfelvétel esetén pedig az önerô mértéke 
tartja vissza a beruházástól. A költségek fede-
zésére ma már elérhetô olyan hitel, amelynek 
az igénybe vehetô 30%-os állami támogatás 
mellett nagy elônye, hogy segítségével akár 
önerô nélkül bele lehet vágni otthonunk „re-
zsicsökkentô” fejlesztésébe.
Az OTP Lakástakaréknál például Áthidaló 
kölcsön segítségével tud az igénylô azonnal 
hozzájutni a hôszigetelés, nyílászáró vagy ka-
záncsere elvégzéséhez szükséges összeghez, a 
kölcsön törlesztése során pedig a havi kia-
dás nem haladja meg azt az összeget, amit 
a családi ház tulajdonosok megspórolnak az 
energiahatékonysági beruházás által. Az ott-
honukat ilyen konstrukcióban fejlesztôk eb-
ben az esetben elôbb kamattörlesztés mellett 
elôtakarékosságot folytatnak, majd a meg-
takarítási idô letelte után a hitel törlesztik a 
rezsiben elért megtakarításból.

Szigetelés számtan

A fenti példa szerinti, 100 m2-es ház komplett 
hôszigetelése esetén kb. havi 15—20 ezer Ft-
ot tudunk megtakarítani fûtésköltségünk-
bôl az év minden hónapjára leosztva. Ha a 
megvalósításhoz szükséges 1,8 millió forintot 
lakástakarékkal kombinált hitellel fi nanszí-

rozzuk, akkor egyrészt 72 hónapon, azaz hat 
éven keresztül 8140 Ft-ot kell befi zetnünk a 
lakástakarékpénztárba, amelyhez az állam 
hozzátesz 30%-ot, másrészt ahhoz, hogy a 
teljes összeget azonnal fel tudjuk használni, 
ne pedig a megtakarítási idô végén álljon 
csak rendelkezésre, Áthidaló Kölcsön felvétele 
szükséges. Ennek a kölcsönnek a törlesztése 
havonta 9505 Ft, így az elsô hat évben ösz-
szesen havonta 17 645 Ft-ot kell fi zetnünk, 
ez fedezheti a 15—20 ezer forintos fûtési költ-
ség csökkenése. A hat év eltelte után további 
7 évig 15 780 Ft törlesztôrészlet fi zetendô 
még, a szerzôdéses összeg megtakarításon 
felüli részére, azaz a lakáskölcsönre. Ezáltal 
a család kiadásai lényegében változatlanok 
maradnak. 

Forrás: OTP Lakástakarék (1,8 millió forintos 
energiahatékonysági beruházás esetén)

„Épületeink energiahatékonyságát fejlesz-
teni, szigetelni, nyílászárót cserélni vagy 
gazdaságosabb kazánt vásárolni hitelbôl 
is megéri, mert a lakástakarékkal kombi-
nált hitel gyakorlatilag észrevétlenül tör-
leszthetô” — mondta Köntös Péter az OTP 
Lakástakarék vezérigazgató-helyettese. „Az 
ilyen kombinált konstrukciók nagy elônye, 
hogy a családnak csak annyit kell tör-
lesztésre fordítani, amit eddig amúgy is 
kifi zetett a rezsire, a hitel visszafi zetése 
után azonban az energetikai korszerûsí-
tés révén megtakarított összeg teljes mér-
tékben a családi kasszát gyarapítja akár 
a következô 40-50 évben” — tette hozzá 
a szakember.

A megfelelôen kivitelezett hôszigetelés és nyí-
lászárócsere elvégzésével az ingatlan energia-
hatékonysági besorolása akár 4 kategóriát is 
ugorhat, ami egy esetleges értékesítés során 
számít majd sokat, hiszen egy hôszigetelt 
családi ház átlagosan 15%-kal magasabb 
áron értékesíthetô.

SZIGETELNI HITELBÔL IS MEGÉRI
Knauf Insulation: önfi nanszírozó is lehet 
a családi házak hőszigetelése

*Ez Energiaklub meghatározása szerint azokat a háztartásokat 
tekintjük energiaszegénynek, amelyekben a következô három 
kritérium egyszerre áll fenn: 1. a háztartás éves összjövedelme 
elmarad a magyar háztartások jövedelmi mediánjának 60%-
tól, 2. a lakás 20 °C-ra történô fûtéséhez és a melegvíz elôál-
lításához elméletileg szükséges energia éves költsége és a ház-
tartás összjövedelmének aránya meghaladja az összes háztartás 
tényleges, bevallott adataiból képezett medián érték kétszeresét, 
azaz 34%-át, 3. az épület energetikai besorolása F-nél rosszabb.
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A SZÁLLÓPOR NEM CSAK FALVAK 
PROBLÉMÁJA
A téli fûtési szezonban jelentkezõ magas szál-
lópor koncentráció nem csak a falvak, de a 
nagyvárosok és Budapest agglomerációját is 
érinti, hiszen a levegõszennyezettségért leg-
nagyobb részben a lakossági fûtés a felelõs. 
A fosszilis tüzelõanyagok, elsõsorban a szén, 
elégetésével a levegõbe kerülõ, mikroszkopi-
kus méretû, 10 mikron átmérõjû, vagyis az 
emberi hajszál vastagságával azonos méretû 
szennyezõ részecskék bizonyos földrajzi és 
idõjárási körülmények mellett szmogot, azaz 
füst-ködöt idézhetnek elõ. A szmog leginkább 
szélcsendes idõjárás esetén, magas légnyo-
más és magas relatív páratartalom valamint, 
jellemzõen —3 és +5 °C közötti hõmérséklet 
mellett alakul ki. 

KOMOLY EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZAT
A szmog miatt sok esetben csak évek múlva 
jelentkezik egy súlyos betegség, például aszt-
ma, tüdõrák vagy szívinfarktus, de az Euró-
pai Környezetvédelmi Ügynökség adatai Ma-

gyarországon évente több mint 14 ezer ember 
hal meg, a levegõszennyezésre visszavezet-
hetõ okból. „A minden évben megjelenõ szál-
lópor probléma a bizonyítéka annak, hogy a 
szigetelés nem csak energiahatékonysági, de 
egyben szociális és egészségügyi kérdés is” — 
mondta a Kanyuk László, a Knauf Insulation 
Kft. szigetelési szakértõje. „A folyamatosan 
pályázható, komplex energetikai felújítási 
programok azért is példaértékûek, mert a 
támogatott családok házainak szigetelé-
sével nemcsak azok energiaigényét és fûtési 
költségét csökkenthetjük akár 40—50%-kal, 
de egyben az általuk kibocsájtott káros égés-
termékek mennyiségét is, amivel mind a tá-
mogatottak, mind a környék lakosságának 
egészségét védjük” — tette hozzá a szakember.

KICSIBEN MÉG MOST SEM KÉSŐ EL-
KEZDENI
A Knauf Insulation szakembereinek szá-
mításai szerint, ha az állam minden évben 
100-150 milliárd forinttal támogatná a kor-
szerûtlen családi házainak komplex energia-

hatékonysági felújítását — nyílászáró cseréjét, 
szigetelését és fûtési rendszerének korszerû-
sítését — akkor 10—15 éven belül jelentõsen 
javítható lenne a levegõminõség.
Kicsiben azonban még most sem késõ el-
kezdeni. Ha egy családiház tulajdonos csak 
annyit tesz, hogy üveggyapot szigetelõanya-
got terít végig háza padlásán, vagyis szigeteli 
annak födémjét, már azzal 25%-os energia 
és költségmegtakarítást érhet el, nem utolsó 
sorban pedig csökkentheti a szállópor kibo-
csátást is.

A családi házak szigetelésével 
a levegôminôség is javítható
KNAUF INSULATION: NEM CSAK ENERGIAHATÉKONYSÁGI, DE SZOCIÁLIS ÉS 
EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉS IS A SZIGETELÉS

Magyarországon a magas téli szállópor koncentráció egyik fõ oka az, hogy a csa-
ládi ház állomány 70%-a, azaz mintegy 1,8 millió lakóépület nem, vagy nem meg-
felelõen hõszigetelt, miközben a háztartások több mint harmada fosszilis energia fel-
használásával fût. A Knauf Insulation adatai szerint közel 800 ezer család szénnel, 
alacsony fûtõértékû lignittel, fával, rosszabb esetben pedig hulladékok elégetésével fûti 
energiapazarló otthonát. Megfelelõ szigeteléssel azonban ezen ingatlanok fûtési ener-
gia igénye, ezzel pedig a szállópor koncentráció is 40—50%-kal lenne csökkenthetõ.

LEVEGŐMINŐSÉG
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ENNEK JELLEMZŐJE, hogy a hõszigetelõ 
anyagot ragasztással és dûbellel közvetle-
nül a falfelületre vagy egyéb tartószerke-
zetre rögzítik.
A szigetelõanyag felületére ezt követõen 
üveg háló erõsítésû ágyazóhabarcs (alapré-
teg), majd a záróréteg kerül. A fogadófelü-
let lehet akár régi (pl. vakolt tégla, panel), 
akár új falszerkezet, amelyek hõátbocsátási 
tényezõje kiegészítõ hõszigetelõ réteg nélkül 
nem felel meg az érvényben lévõ elõírások-
nak.
Régi felületeket a szigetelés megkezdése elõtt 
portalanítani, tisztítani kell, hogy a ragasz-
tóhabarcs tapadása megfelelõ legyen. A laza, 
feltáskásodott vakolatrészeket el kell távolí-
tani. Az ezt követõen felhordott új vakolatré-
teggel megfelelõ síkpontosságú és teherbíró 
képességû felület alakítható ki.
A megfelelõ légtömörség elérése céljából a 
sima, egyenletes felületû, tehát a kontakt 
rendszer fogadására elvileg alkalmas új (pl. 
nútféderes üreges falazóblokk) falszerkezete-
ket is vakolni kell.
Betonfelületekrõl el kell távolítani a tapadást 
csökkentõ zsaluleválasztó szert.
Az ásványgyapot tábláknak megfelelõ nyo-
mó- és húzószilárdsággal kell bírniuk, hogy 
a használat közben fellépõ igénybevételek-
nek ellenálljanak. Az ásványgyapot táblákat 
úgynevezett perem-pont módszerrel ra-
gasztják a falfelületre, olyan módon, hogy a 

ragasztóréteg a táblák felületének legalább 
40%-át befedje.
Az ásványgyapot táblák elõnye, hogy szálas 
szerkezetük miatt nem akadályozzák a levegõ 
és pára mozgását.
A lazább, szálas szerkezet miatt az ásvány-
gyapot ragasztását az úgynevezett kérge-
sítés elõzi meg. Ennek során a ragasztó-
anyagot belesimítják a felületbe, így erõs, 
tapadóképes réteget hoznak létre. Erre kerül 
a kerület mentén és a tábla közepén a ragasz-
tó. Az FKD N Thermal típusú ásványgyapot 
egy- vagy kétoldalas gyári bevonattal is ké-
szül. Mindkét oldalon bevonatos C2 jelû táb-
lák esetén ez a munkafolyamat elhagyható, 
ami idõ- és anyagmegtakarítást is eredmé-
nyez. A hálózott oldalon C1 bevonat esetében 
szintén elmarad a kellôsítés. Egy mûveletben 
végezhetô el a hálózás és tapaszolás.
A ragasztó megszilárdulása után — a tulajdon-
ságaitól függõen kb. 24 óra múlva — helyez-
hetõ el a dûbel, mint kiegészítõ mechanikai 
rögzítõelem.
A dûbel teljes hossza a hõszigetelõ anyag vas-
tagságától és a rögzítési mélységtõl függ. Az 
utóbbit a falfelület anyaga, szerkezete, illetve 
a dûbel típusa határozza meg.
A dûbelek széles választékban készülnek. 
Ma már hõhídmentes kivitel is választható, 
amely megakadályozza a felület foltosodását. 
Ilyen pl. a homogén szerkezetû táblákhoz ké-
szülõ süllyesztett típus, amelyre elhelyezése 

után a dûbeltest okozta hõhidat megszüntetõ 
ásványgyapot korong kerül.
A repedésmentesség, ütésállóság, átszúródás 
elleni védelem javítására a hõszigetelésre ke-
rülõ ágyazórétegbe erősítő réteget (üveg-
hálót) helyeznek. Ennek lúgálló kivitelûnek 
kell lennie, hogy a vakolat és a ragasztó eset-
leges lúgos kémhatása ne károsíthassa. Meg-
felelõ fajlagos tömege révén megakadályoz-
ható a felület repedezése.
A záró (fedõ) réteg lehet simított, kapart stb. 
kivitelû. A színválasztás fokozott fi gyelmet 
igényel. A vakolatgyártók általában világo-
sabb szín választását javasolják, mivel a sötét 
színek nagyobb igénybevételt (hõterhelést, 
hõmozgást), ezzel fokozott repedésveszélyt 
jelentenek a hõszigetelõ rendszerre.
Az ásványgyapot szálas szerkezete miatt nem 
vízálló, emiatt lábazat szigetelésére, nedves-
séggel érintkezõ falfelületekre nem használ-
ható. Ilyen épületrészekre más anyag — XPS, 
formahabosított EPS — javasolt.

Kontakt homlokzatok

A homlokzatok hôszigetelésére alkalmazott leggyakoribb megoldás az úgynevezett 
kontakt rendszer.

PÁRA-
ÁTERESZTŐ
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A kõzetgyapot alapú homlokzati hõszigete-
lés többet nyújt a „hagyományos” polisztirol 
alapú megoldásokhoz képest:
•  fokozott tûzvédelem
•  fokozott hangszigetelés
•  a szerkezet páraegyensúlyának biztosítása.  

Költségviszonyok: a „kétszer annyiba 
kerül” sommás megállapítás csak féligaz-
ságokat tartalmaz. Ha elfogadjuk, hogy 
a hõszigetelés fönt a falon fog teljesíteni 
fölépített rendszerként (ragasztóval, háló-
val, dûbelekkel, színezve, állványozással, 
munkadíjjal, anyagmozgatással és a szük-
séges kiegészítôkkel stb.) kiegészülõ költ-
ségvonzataival együtt a teljes árkülönbség 
20-25% lesz, ennyivel kerül többe egy po-
lisztirol homlokzathoz képest.

Vakolható homlokzat

A homlokzatok legalább 25, de inkább 30-35  évre készülnek. Indokolt tehát hõ szi ge telésük 
gondos elvégzése. A hõtechnikai és tûzvédelmi elõírások teljesítéséhez az anyag választással 
kapcsolatban javasoljuk építész tervezõ, energetikai szakember megkeresését.

Homlokzatok hőszigetelése:
Javasolt anyagaink: FKD S Thermal / FKD N Thermal

Termék Vastagság 
(mm)

R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

FKD S Thermal

D = 0,035 

W/m·K
600 × 1000

FKD N Thermal

D = 0,034 

W/m·K
600 × 1000

50 1,40 / 1,45 4,2 / 4,8 117,6 / 1115,2

60 1,70 / 1,75 3,0 / 3,6 96,0 / 100,8

80 2,25 / 2,35 2,4 / 3,0 76,8 / 72,0

100 2,85 / 2,90 1,8 / 2,4 64,8 / 57,6

120 3,40 / 3,50 1,2 / 1,8 52,8 / 50,4

140 4,00 / 4,10 1,2 / 1,2 43,2 / 43,2

150 4,25 / 4,40 1,2 / 1,2 43,2 / 43,2

160 4,55 / 4,70 1,2 / 1,2 38,4 / 38,4

180 5,10 / 5,25 1,2 / 1,2 33,6 / 33,6

200 5,70 / 5,85 1,2 / 1,2 28,8 / 28,8

Kávaképzéshez:

Termék Vastagság 
(mm)

R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

FKD RS 

D = 0,037 

W/m·K
600 × 1000

20 0,50 7,2 144

30 0,80 4,8 96

40 1,05 3,6 158,4

PÁRA-
ÁTERESZTŐ
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AZ ÉPÜLETRE KNAUF INSULATION 
HŐSZIGETELŐ RENDSZER KERÜLT, a 
tulajdonos részérôl megfogalmazódott igé-
nyeknek megfelelôen, amelyek az alábbiak 
voltak: 
• Kiemelkedô zajcsillapítás
• A korlátozott szigetelhetôségi keresztmet-

szet miatt kimondottan jó hôszigetelô ké-
pesség: Alacsony deklarált hôvezetési té-
nyezô D = 0,034 W/mK 

• Tûzbiztonság: „A1” tûzvédelmi besorolás.
• Jó páraáteresztô képesség 
• Páradiffúziós ellenállási együttható μ = 1 

A KNAUF INSULATION SmartWall kon-
takt hőszigetelő rendszerek esetében 
elôzetes felületi elôkészítés igényelhetô a va-
kolható kôzetgyapot lapok felületére, amely 
egy speciális, szilikát alapú bevonatot jelent.

Tetszés szerint csak az egyik, vagy akár 
mindkét oldalra kérhetô a bevonat, az egy 
oldali bevonat a „C1” nevet kapta, míg a 
mindkét oldalon felhordott bevonat „C2” né-
ven rendelhetô. 
A bevonat speciális tapadóhídként viselkedik 
a szálas kôzetgyapot tábla és a felhordáskor 
képlékeny konzisztenciájú ragasztó között.

 A „C1/C2” bevonat a kôzetgyapot hôszige-
telô táblák megjelenését is megváltoztatja, 
hisz az eddig megszokott sárgás-zöld árnya-
lat helyett tört fehér színben találkozhatunk 
ezekkel a termékkel.  

ELŐNYÖK:

Gyorsabb kivitelezés
• A bevonatos felület (egyoldali/kétoldali) le-

hetôvé teszi a beépítési idô lerövidítését
Könnyebb kezelés
• Kisebb kiporzás
• Könnyebb anyagmozgatás
• Jobban vágható
• Kompakt felület = biztosabb fogás a kivi-

telezô számára
Idő- és pénzmegtakarítás
• A bevonatos termékek megôrzik a kôzet-

gyapot termékek összes elônyét, emellett 
sokkal kényelmesebb és gyorsabb kivitele-
zést garantálnak

• Csökken a kivitelezés költsége a kivitelezési 
idô akár 25%-ot is elérô rövidülésének kö-
szönhetôen! 

• Kisebb mennyiségû ragasztó/glett anyag-
ra van szükség! A megtakarítás elérheti 
a négyzetméterenkénti 4 kg-ot is!

Családi ház utólagos 
homlokzati hôszigetelése

Egy székesfehérvári családi ház kivitelezése kapcsán mutatjuk be SMARTwall N C2 
termékünket.  
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ETICS – időszükséglet:
Szigetelőanyag FKD S bevonat 

nélkül
FKD S C1 egyoldali 
bevonattal

FKD S C2 kétoldali 
bevonattal

Falszigetelés időszükséglete – 9,6 m2 (mért érték)

Felület: 9,6 m2 (min) 99,0 86,0 75,0

Időszükséglet az FKD S C2-höz viszonyítva 24,0 11,0 0,0

Falszigetelés fajlagos időszükséglete/1 m2 (számított érték)

Időszükséglet/m2 (min) 10,3 9,0 7,8

Időmegtakarítás/1 m2-re, az FKD S-hez viszonyítva (min) 1,4 3,6

Falszigetelés időszükséglete/300 m2 (számított érték)

Időszükséglet/300 m2 (h) 85,9 44,8 39,1

Időmegtakarítás/300 m2-re, az FKD S-hez viszonyítva (h) 6,8 17,9

Megtakarítás (%) 13,1 24,2

ETICS – ragasztószükséglet:
Szigetelőanyag FKD S bevonat 

nélkül
FKD S C1 egyoldali 
bevonattal

FKD S C2 kétoldali 
bevonattal

Falszigetelés teljes ragasztószükséglete – 9,6 m2 (mért mennyiség)

Felület: 9,6 m2 (kg) 109,3 79,5 70,5

Megtakarítás 9,6 m2-re, az FKD S-hez viszonyítva (kg) 29,8 38,8

Falszigetelés fajlagos ragasztószükséglete/1 m2 (számított mennyiség)

Ragasztószükséglet/m2 (kg) 11,4 8,3 7,3

Megtakarítás/m2 (kg) 3,1 4,0

Falszigetelés ragasztószükséglete/300 m2 (számított mennyiség)

Ragasztószükséglet/300 m2 (kg) 3415,6 2484,4 2203,1

Megtakarítás 300 m2-re, az FKD S-hez viszonyítva (kg) 0,0 931,3 1212,5
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A KÁVÁBAN KÉT TELJESEN KÜLÖN-
BÖZŐ FUNKCIÓJÚ ÉS FIZIKAI TULAJ-
DONSÁGÚ SZERKEZET TALÁLKOZIK.
Egy átlagos épület homlokzati felületéhez 
képest a káva felülete viszonylag kicsinek te-
kinthetõ, de nem elhanyagolandó 3-7%. A  
homlokzat hõszigetelési képességéhez képest a 
nyílászáró hõszigetelési képessége akár 10-szer 
rosszabb is lehet, viszont a nyílászárók felületi 
aránya a homlokzathoz képest csak 10%.
A teherhordó falszerkezet önmagában általá-
ban rossz hõszigetelési képességgel rendelke-
zik. Hõszigetelése a homlokzaton alkalmazva 
pár ritka kivételtõl (pl. mûemlék épület) elte-
kintve jól megoldható.  

A nyílászáró külön építési egység, 
ezért beépítése vagy cseréje egysze-
rűbben kivitelezhető. A két szerkezet — a 
fal és a nyílászáró — csatlakozása viszont 
gondos tervezést és kivitelezést igénylõ cso-
mópont.

A káva hôszigetelése

Az épületeink fenntartási költségeinek a csökkentése érdekében egyre jobb hõszigetelésre 
törekszünk, összefüggõ termikus burkot szeretnénk kialakítani. Viszont bizonyos szerke-
zeti elemeknél, problémás csomópontoknál kompromisszumot kell kötnünk. Ilyen csomó-
pont a nyílászáró és a fõfal csatlakozási pontja is, az úgynevezett káva hõszigetelése is.
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A káva hőszigetelése esetében külön 
kell választanunk az új szerkezet épí-
tésének esetét és az utólagos felújítá-
si megoldásokat. A felújítások esetében 
a káva hõszigetelési lehetõségét jelentõsen 
befolyásolja, hogy a nyílásban milyen po-
zíciót foglal el a nyílászáró. Amennyiben a 
nyílászáró a korábban elterjedt megoldás 
szerint, a falszerkezet közepére van beépítve 
és ez a pozíció nem is változik meg, akkor 
a nyílásba a hõszigetelõ anyag befordulásnál 
kialakul egy viszonylag kis szigetelendõ fal-
felület. Ennek a falfelületnek a hõszigetelé-
se jól megoldható, de korlátokba ütközik. A 
hõszigetelés hatásossága legnagyobb részt a 
vastagságától függ. Ez a paraméter az, ame-
lyet a káva hõszigetelése esetében behatárol-
nak a körülmények. A hõszigetelés a szabad 
falnyílás keresztmetszetét fogja lecsökkente-
ni, vagyis minél vastagabb hõszigetelést sze-
retnénk alkalmazni, annál jobban takarunk 
rá hõszigetelésünkkel a beépített nyílászáró-
tokra. 

A tokra ráforduló hőszigetelések ese-
tében két alapvető szempontot kell 
fi gyelembe venni. Az egyik, hogy a szár-
nyakat még akadálytalanul tudjuk mûköd-
tetni. A másik esztétikai probléma, mivel a 
tok keskenyedése a nyílászárónak szokatlan 
megjelenést ad. Ilyen esetben 20—40 mm-es 
káva hõszigetelést szoktak alkalmazni. Ez-
zel a megoldással annyival tudjuk javítani 
a falnyílásunk hõszigetelését, hogy a belsõ 
falvégek hõmérséklete a harmatpont fölé tud 
emelkedni, és a belsõ oldalon nem alakul ki 
páralecsapódás. Kisebb hõveszteséggel azon-
ban még ezen az a viszonylag kis felületen 
számolni kell.

Lényegesen jobb a helyzet, ha az új építés 
vagy a felújítás során a nyílászárót a kül-
sõ falsíkra helyezik ki. Ebben az esetben a 
hõszigetelendõ káva felülete megszûnik, mi-
vel a káva bekerül a hõburkon belüli fûtött 
térbe. A homlokzati hõszigetelés közvetlenül 
ráfekszik a tok külsõ síkjára, mivel az egy-
beesik a teherhordó falszerkezet külsõ sík-
jával.

Az ideális eset új építés esetén egysé-
ges termikus burok létrehozása! Ala-
csony energiájú házaknál tovább javíthat-
juk csomópontunk hõszigetelését, ha adott 
nyílászáró méretnél a nyílások szélességét 
tovább növeljük. Így a falvégek egy toktoldó 
vagy segédkeret elhelyezésével a homlokzati 

hõszigetelés alatt mélyebben helyezkednek el. 
Ebben az esetben a toktoldót vagy a segéd-
keretet a hõszigetelés teljesen el fogja takarni. 
Így a falvég már elég hõszigetelési vastagság-
gal lesz lefedve és egységes homlokzati hõ-
burkot tudunk létrehozni!
      

PÁRA-
ÁTERESZTŐ
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Az épületek építésénél, felújításánál minden-
képpen a hosszú távú szempontokat kell — ér-
demes — fi gyelembe venni. A felújítási ciklus 
Magyarországon kb. 30-40 év, homlokzati 
szigetelést pedig nem szokás csak úgy cserél-
getni, így egy hosszútávra szóló jó döntéssel 
komoly felújítási költséget is meg lehet taka-
rítani. A homlokzati szigetelô lapok jellemzô 
vastagsága ma 15-20 cm körül alakul, ami 
már nagyon jó értéknek mondaható, de még 
értelmesen, a költség-haszon elvet is fi gye-
lembe véve tovább fokozható. Az aktív ház 
szint eléréséhez ettôl vastagabb hôszigetelô 
táblák alkalmazása lehet indokolt, függôen 
a hôtechnikai méretezés eredményétôl, el-
éréséhez 30 cm körüli szigetelô lap vastagság 
szükséges a Knauf Insulation FKD-S Thermal 
ásványgyapot lemezeibôl, a termék D értéke 

Ismerõs a régi mondás? Mennyi? 30! Mi 30? Mi mennyi? A válasz természetesen a szige-
telés vastagsága, az a 30 cm. Ma még talán ritkábban fordul elõ, de a tendenciákat és az 
elõírásokat ismerve már biztosak lehetünk benne, hogy a nem túl távoli jövõben inkább ez 
lesz a jellemzõbb szám, mint a 20 cm alatti szigetelés vastagság. Külön szerencse, hogy 
a beépítésnél megjelenõ — a nagyobb vastagság miatti — magasabb beruházási költség 
kiszámíthatóan megtérül, sõt, a szigetelés vastagságának növekedésével csökken a szer-
kezet U [W/m2K] értéke, ami által a beruházás, felújítás megtérülése a felhasznált energia 
mennyiségének csökkenésével még gyorsabb lesz.

Irhabundát a házakra? 
30 cm vastag hõszigetelés 
a homlokzaton…
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kifejezetten jó érték, 0,035 W/m.K! Ez a vas-
tagság már több egyéb kérdést is felvet, mivel 
a gyártható maximális vastagság 24,5 cm, ill. 
a kivitelezésben is alkalmazkodni kell ezekhez 
a növekvô méretekhez.
Az egri Eszterházy Károly Egyetem Közösségi 
Épületének felújításakor mindezen kérdések-
re sikerült választ adni. A homlokzat energe-
tikai célú felújításának célja, hogy a végered-
mény aktív ház szintû épület legyen, amihez 
30 cm vastagságú szigetelô lapok beépítésére 
volt szükség. Ennek típusa a kritikus épületré-
szeken — nyílászárók körül, egyes kiugró épü-
letrészeknél — a katasztrófavédelem elôírásai 
szerint a tûzterjedés megakadályozására csak 
A1 tûzvédelmi osztályba sorolt anyag lehet, 
tehát ásványgyapot. A szükséges 30 cm vas-
tag lapokat a Knauf Insulation egy rétegben 
tudta leszállítani, ezzel is hozzájárulva az idô 
és költségtakarékos kivitelezéshez:
•  a szigetelô lapokat egy rétegben kellett fel-

ragasztani, ez komoly idô és ragasztóanyag 
megtakarítást jelentett

•  a lapok közé nem került ragasztóréteg, ami 
a páratechnikát kedvezôtlenül befolyásolná

•  egyszerûbb, biztonságosabb a dûbelezés, 
a dûbelkiosztás a lapok látható elhelyezése 
miatt pontosabban tervezhetô

•  a nehezen hozzáférhetô épületrészeken a 
szigetelés egy menetben megoldható volt, 
ami szintén könnyítette, gyorsította a kivi-
telezô munkáját.

A végeredmény egy modern, színes, energia ta-
ka ré kos épület, amelynek a passzívház szin tû 

energetikai minôsítéséhez a 3 rétegû nyílászá-
rók, napkollektorok is hozzájárultak. A 30 cm 
vastagságú lemezek rögzítéséhez a Fischer 
Hun gá ria és az EJOT Hungária által aján-
lott minôségi dûbelek, a vízszintes felületeken 
a biztonság fokozása érdekében a dûbelekhez 
110 mm-es szigeteléstartó tányérok kerültek 
beépítésre.
A homlokzati hôszigetelô rendszerek kiválasz-
tásánál fontos szempont, hogy olyan rendszer-

gazdát válasszunk, akik a felmerülô kényes/
különleges részletekre is megfelelô, garantált 
megoldásokat tudnak adni. A szigetelô lapok 
méretnövekedése és a szabályozások szigoro-
dása miatt ez egyre fokozottabb szempont kell 
legyen. A példában szereplô épületnél a Bástya 
Építész Iroda tervei alapján az ERTAMIL Kft. 
végezte a homlokzat szigetelését, a rendszer 
szakmailag helyes beépítését a Sto Építôanyag 
Kft. mint rendszergazda felügyelte.
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A CSEPELI 15 EMELETES LAKÓHÁZ
nemcsak a panelrengetegbõl emelkedik ki, de 
magassága miatt a felújításhoz használt szige-
telõ anyagoknak is különleges követelmények-
nek kellett megfelelniük. Az építõanyagok és 
épületszerkezetek tûzvédelmi követelményeit 
szabályozó 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet — az 
új OTSZ — részletesen leírja az alkalmazható 
szigetelõanyagok minõsítéseit. Az épület ún. 
magas épület (a legfelsõ építményszint szint-
magassága meghaladja a 30 métert), emiatt 
MK — magas kockázati — osztályba tartozik, 
így a homlokzat szigetelésére csak A1 — nem 
éghetõ — tûzvédelmi osztályba sorolt szige-
telõanyag használható, amely megfelel az 
RE 180 perces tûzállósági teljesítménynek. 
A felújításnál mindezeken felül külön kiemelt 
fi gyelem irányult az állványozásra (a teljes 
épületmagasság több mint 50 m!) és  a dûbe-
lezésre is (30 m felett 12 db/m2 a sarkoknál). 
A felújítás sikeres lebonyolításához nagy szük-
ség volt összehangolt logisztikára (helyszínre 

szállítás, függõleges anyagmozgatás), az ÉMI 
által minõsített, tapasztalt kivitelezõk gyakor-
latára, és a gyártók rendszeres ellenõrzésére, 
ami biztosította az anyagok szakszerû beépí-
tését. A képen is láthatóan az épület nem csak 
energetikailag újult meg, de az építésziroda 
által készített színterv eredményeképpen vá-
rosképileg is üdítõ színfoltja lett Csepelnek. 
Megjegyezzük, hogy a 80 mm vastagságú 
Nobasil FKD-S ásványgyapot szigeteléssel a 
ház lakói — hála a szigorú tûzvédelmi elõírá-
soknak — tulajdonképpen ingyen kapták a 
hangszigetelést a felújítással, ami a forgalmas 
fõút mellett nagyszerû ajándék mindenkinek. 
Az ásványgyapot szigetelõlapok használatával 
az épületek hõszigetelése mellett a hangszige-
telés is lényegesen javul. Az átadás utáni kor-
szerû, szép állapotot garantálhatja a Grayt-
herm MW rendszer öntisztuló, UV álló szilikon 
vakolata, amely páratechnikailag is jól al-
kalmazkodik az ásványgyapothoz, ezzel is 
biztosítva a „lélegzõ” homlokzat kialakítását.

A Nobasil FKD S ásványgyapottal a hõ- és 
hangszigetelés is lényegesen javult

A magasház tetszetõs új vakolatával 
Csepel üdítõ színfoltja lett
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A FEJLESZTÉS LÉNYEGE, hogy gyártás-
kor a táblák egyik oldala speciális bevona-
tot kap (C1 jelölés). Hazánkban elsõ ízben 
egy panelépület hõszigetelése során mutat-
tuk be az anyagot, az egyik végfal készült 
FKD-S C1 felhasználásával, az állványon 
dolgozó szakemberek  kedvezõ fogadtatása 
mellett. 

Az FKD-S C1 előnyeit az alábbiak sze-
rint foglalták össze:
• kisebb a kiporzása
• érezhetõen kevesebb ragasztót igényel
• gyorsabban végezhetõ a glettelési mûvelet.

Fenti észrevételek egybecsengenek a gyá-
ri körülmények között végzett mérésekkel, 
tesztekkel és a külföldi tapasztalatokkal 
egyaránt. Ha csak a ragasztófelhaszná-
lás mennyiségi csökkenésébõl indulunk ki, 
1000 m2 felületenként 1,5 sõt inkább 2 ton-
na száraz anyaggal kevesebbet kell a hely-
színre szállítani, elkeverni és feljuttatni a 
megfelelõ állványszintekre. Következéskép-
pen ugyanezt az anyagmennyiséget nem 
kell a felületen eldolgozni sem. Közelebbrõl 
vizsgálva az ásványgyapot szigetelõ táb-
lák felszínét, azonnal észrevehetõ, hogy az 
eddig megszokott bordásság (a gyári von-
szoló lánctalp lenyomata) nagy mértékben 

eltûnik a felületrõl. Ez is a magyarázata a 
kisebb anyagszükségletnek. A glettanyag 
szükséglet gyártó ajánlások szerint általá-
ban 1,5 kg/m2/mm (szemeloszlástól füg-
gôen), míg a klasszikus cementkötésû simí-
tóvakolatok anyagszükséglete 3-4 kg/m2. 
Természetesen az FKD-S C1 is rendelkezik 
CE tanúsítvánnyal, és a környezõ országok-
ban már évek óta alkalmazzák a homlokza-
tok hõszigetelése során.

Továbbfejlesztett
       hôszigetelés

Az utóbbi idõben örvendetesen növekszik azon homlokzatok száma, amelyek (a vál la la-
tunk által gyártott) FKD S/N Thermal  ásványgyapot hõszigetelést kapnak. A hôszigetelô 
anyag továbbfejlesztett változata a C1 jelölésû anyag.

Különleges megoldás termékkínálatunkban a bevonatos hőszigetelő lemez. 

C1 jelöléssel egyik (a hálózandó) oldalán különleges bevonattal ellátva készül. 

A bevonat nem befolyásolja a λD értékeit.

Alkalmazása esetén:

• csökken a ragasztó anyagigénye

• nincs felületi kiporzás

• rövidül a kivitelezés ideje (műveleti és technológiai idő). 

A C1 bevonatos termékek jelölése:

• FKD RS C1 kávaképzéshez,

• Smartwall N C1 (FKD N Thermal egyoldali bevonattal) a mezők hőszigeteléséhez.
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A  HŐSZIGETELŐ RENDSZERT A 
KNAUF INSULATION SZÁLLÍTOTTA.  
A szigetelés FKD N  Thermal jelû kôzetgya-
pot lemezekbôl készült, 15 cm alkalmazott 
vastagságban.
Ezen szigetelô anyag napjainkban a kategó-
ria legjobbjának számít — közölt (deklarált) 
hôvezetési tényezôje = 0,034 W/mK. A rend-
szer többi elemét egy jó nevû magyar vakolat 
és festékgyártó szállítja, a Poli-Farbe Kft.
A rendszer ragasztója, egyben ágyazó tapa-
sza önmagában A1 tűzvédelmi besorolással 
rendelkezik (a minôsítés száma: A-48/2014). 
A teljes rendszer tûzvédelmi osztálya A2-s1, d0.
A felületképzés KI szilikon vakolat, kapart 
hatású 1,5 mm vagy gördülôszemcsés 2 mm 
struktúrákban, a rendszer alapozójával együtt 
(a mm adat a legnagyobb szemcseméretet je-
löli), a színválaszték 199 színárnyalat, a Co-
lor box Harmony színkártya alapján.
A ragasztáson túl elengedhetetlen rögzítés 
dûbelek beépítésével valósul meg. A kombi-
nált acélszöges rögzítôelem típusa Thermoz 

CNPlus, a Fischer Hungary szállítja a rend-
szerhez. 
Természetesen a kivitelezéshez szükséges 
egyéb kiegészítôk, hálók, profi lok, sínek is 
elérhetôek. Ez a technológia már hazánkban 
is hosszú évtizedek óta ismert és alkalmazott 

módszer az energetikailag korszerûtlen hom-
lokzatok felújítása során.
A rendszer megfelelôségét az A-28/1/2014 
sorszámú Nemzeti Mûszaki Értékelés igazol-
ja, a komponensek megfelelôségét a gyártók 
teljesítménynyilatkozatai tanúsítják. 

Tûzbiztos homlokzat
KNAUF INSULATION KONTAKT HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Bemutatjuk társaságunk saját márkás hôszigetelô rendszerét. Jelen épület esetében 
(újfehértói általános iskola) az energetikai korszerûsítése során a nyílászárók cserélésén 
kívül a homlokzat is megújult, egyben hôszigetelést is kapott.
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MAGYARORSZÁGON KÖRÜLBELÜL 
798 EZER IPARI TECHNOLÓGIÁVAL 
KÉSZÜLT (PANEL) ÉPÜLET VAN. Ennek 
alig harmadát, 250-300 ezret újították fel 
eddig, és ezeknek is csak 50 százaléka kapott 
teljes homlokzati szigetelést. A panel felújítási 
programban résztvevõ épületek fele Buda-
pesten, további 35 százalékuk pedig Debre-
cenben, Kecskeméten, Miskolcon és Pécsett 
található. 
A Knauf Insulation szakembereinek számí-
tásai szerint, egy panelház teljes homlokzati 
szigetelése — anyagköltségekkel és munkadí-
jakkal számított — négyzetméterenkénti** be-
kerülése a jelenlegi árakkal és paraméterekkel 
számolva nagyjából 30 ezer forint. A szigo-
rítás bevezetése után ez a költség csaknem 
a duplájára nõhet, mert a most bevezetésre 
kerülõ szabályozás szerint az eddigi átlagos 
15-16 cm helyett már 25-30 cm vastagságú 
szigetelést kell használni ahhoz, hogy az épü-
let adott szerkezeti eleme teljesítse a szigo-
rúbb hõátbocsátási értéket. Ebben a költség-
növekedésben még nincs benne az építõipari 
kapacitáshiány miatti árnövekedés, illetve a 
szigetelõanyag árának esetleges emelkedése 
sem. 
Számítások szerint a panel felújítási prog-
ramban résztvevõ lakóházak esetében a fûtési 

költségek 30 százalékkal csökkentek a szige-
telés után. Abban az esetben, ha az ingatlan-
ban nyílászáró korszerûsítés is történt, akár 
50 százalékot, vagy ennél többet is megtaka-
ríthatnak az ott élõk a rezsiköltségen.
Egy „panelfelújítás” több részterületbõl áll és 
több szakaszban is megvalósítható. A Knauf 
Insulation szerint a legcélszerûbb a teljes 
energetikai rekonstrukció, amelynek legfon-
tosabb része a hõszigetelés, beleértve a pince 
illetve az elsõ emeleti lakások födémszigetelé-
sét, valamint a homlokzat és a tetõszigetelést 
is. A külsõ nyílászárók cseréje a lépcsõházi 
nyílászárókkal együtt, valamint a fûtéskor-
szerûsítés is szerves része a teljes felújítás-
nak. Az így kialakuló hõburok növeli a lakók 
komfortérzetet is. A tapasztalat azonban az, 
hogy ez így együtt a legritkább esetben va-
lósul meg. A legelterjedtebb a társasházak 
homlokzati szigetelése. Szerencsés esetben 
a teljes homlokzatot szigetelik, de kényszer-
helyzetben gyakran csak az úgynevezett vég-
falak kapnak borítást ott, ahol a legnagyobb 
az épület hõvesztesége.
„A 2021-ben életbe lépõ szabályozásban a 
legfontosabb változás a hõátbocsátási té-
nyezõ további csökkentése, vagyis, hogy a 
felhasznált hõ minél kisebb része jusson ki 
az épületekbõl a falakon, födémeken, ablako-

kon keresztül” — mondta el Aszódy Tamás, a 
Knauf Insulation Kft. ügyvezetõ igazgatója. 
A közgyûlésen jelenlévõk felének plusz egy 
embernek a szavazata ugyan elég az elhatá-
rozáshoz, gyakorlatban azonban akkor való-
sulhat meg a felújítás, ha az összes voksolásra 
jogosult kétharmada hozzájárul a munkála-
tokhoz.
„Érdemes tehát minél hamarabb hozzákezde-
nie a lakóközösségeknek az energiahatékony-
sági felújítás elõkészítéséhez, tervezéséhez, a 
szükséges összegek elkülönítéséhez, ha még a 
közelgõ szigorítás elõtt be akarják fejezni a 
korszerûsítést. A közös képviselõk, intézõ bi-
zottságok és lakóközösségek számára megéri 
szigetelni, mert fele rezsi költséggel fenntart-
ható, energiahatékony lakóházat kapnak”
— mondta Czabarka Mihály, a társasház-fel-
újítások teljeskörû lebonyolításával foglalkozó 
Projectdoctor Kft. ügyvezetõje. 

* (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai 
jellemzõinek meghatározásáról
** Megjegyzés: a négyzetméter nem a lakások alapterü-
letére értendõ, hanem a lakást körülvevõ külsõ homlok-
zatra

Duplájára nôhet az energiahatékonysági felújítási költsége annak a mintegy 
590 ezer még nem szigetelt panelháznak, amelyek nem lépnek idôben. Ugyanis 
2020. december 31-e után* már csak a „közel nulla energiaigény” feltételeinek 
teljesítésével végezhetnek energetikai célú felújítást.

Rengeteget spórolhatnak a társas-
házak, ha még most szigeteltetnek 
2021-TŐL SZIGORODNAK AZ ÉPÜLETENERGETIKAI ELŐÍRÁSOK, 
ÉS EZ KÖZEL 50%-KAL CSÖKKENTI A GÁZSZÁMLÁT
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KÉPEINK EGY PANELFELÚJÍTÁS hely-
színén készültek. A képek ugyan nehezen 
tudják visszaadni, de tény, hogy a készülõ 
homlokzat kõzetgyapot szigetelése több al-
kalommal is bõrig ázott azalatt a néhány 
hét alatt, amíg a ragasztás után a végsõ 
bevonatot megkapta. Véleményünk szerint 
ilyen esetekben vétkes könnyelmûség az 
állványozás mellõzése, a függõhídról tör-
ténõ homlokzatszigetelés. A kõzetgyapot 
ugyan hidrofób, de nem vízálló. A bejutó 
nedvesség nehezen vagy egyáltalán nem fog 
tudni távozni a szerkezetbõl, ami draszti-
kus hõszigetelõ-képesség csökkenést és a 
szilárdsági jellemzõk romlását is okozza. 
Mindez elkerülhetõ lett volna, ha állványo-
zással készül ez a homlokzat is. Az állvány 
ugyanis az elõírás szerinti állványhálózással 
és attika felõli teljes fólia takarással tökéle-
tesen megvédi a készülõ homlokzatot a víz-
terheléstõl. Lehet, hogy olcsóbb a függõhíd 
alkalmazása? Mennyit nyerünk a réven? Ki 
fogja ugyanezt megfi zetni a vámon? Ugyan-
itt készültek az alsó képek. A szigetelés ún. 
„kétrétegû” inhomogén kõzetgyapot le-
mezzel készül. Ez az anyag számos nagyon 
elõnyös tulajdonsága mellett rendelkezik 
olyan adottságokkal is, melyek a kivitelezés 
oldaláról fokozottabb odafi gyelést igényel-
nének. Ilyen például a dûbelek túlütésének 

veszélye/lehetõsége. Mint jól látható, a dû-
beltárcsák a fokozott beütõerõ hatására a 
kemény felsõ réteget átszakítva, a puhább 
alsó rétegbe hatolva itt-ott egészen a falsíkig 
is beszaladnak. Ez a túlütött dûbel bizony 
nem dûbel. Az elvárt mechanikai követel-
ményeknek nem tesz eleget, a szerkezetet is 
gyengíti, sõt azt hõhidassá is teszi. Itt jegyez-
zük meg, hogy a Knauf Insulation által gyár-
tott Nobasil FKD-S Thermal termékcsalád 
alkalmazása esetén ez a hiba nem fordulhat 
elõ. Az FKD-S Thermal ugyanis „egyrétegû, 
homogén szerkezetû” technológiával készül, 
egységes a szilárdsága, tehát a túlütött dû-
belek alatt nem beszakad, hanem zömül az 

anyag, még fokozottabb ellenállást fejtve ki 
a behatolni készülõ tárcsával szemben. A ké-
pek készítésekor csak a talajszinten az el-
végzett dûbelezés jelentôs hányada volt túl-
ütve. Költõi a kérdés: magasabb szinteken, 
ahol már a mûszaki ellenõr sem látja, sõt a 
hídon egyensúlyozva, ahol az ütõerõ pozí-
cionálása még nehézkesebb... no, ott vajon 
milyen lesz ez az arány? Meg gyõzõdésünk, 
hogy igényes anyagok, igényes technoló-
gia alkalmazása — még ha iparszerû is a 
kivitelezés volumene — ennél komolyabb 
odafi gyelést érdemelne a kivitelezés során. 
A téli hónapokban érdemes lesz a hõkamerát 
is meghívni egy bejárásra?

     Igénytelen 
kivitelezôi gyakorlat

A homlokzatképzési szezonban, különösen a tavaszi és nyári idôszakban gyakran 
trópusi jellegû esôzéseket tapasztalunk. Kôzetgyapot-gyártóként nem mehetünk el szó 
nélkül amellett az igénytelen kivitelezôi gyakorlat mellett, amirôl a képek is árulkodnak.
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TISZTA LEVEGŐ — KÖRNYEZETBARÁT 
HŐSZIGETELÉS
A Budakeszi határában található, tüdôgon-
dozásra szakosodott Országos Korányi 
Tbc és Pulmonológiai Intézet „A” épülete 
1901 óta fogadja rendületlenül betegeit.
A sok szolgálatért cserébe, a felújításra szo-
rult épület 2015 karácsonyára megkapta a 
kiérdemelt új külsôjét, mely nemcsak eszté-
tikájában, hanem mûszaki paramétereiben is 
megfelel a mai kor elvárásainak. 
Az épület pincefödéme, homlokzata és lapos-
tetôje kapott teljes hôszigetelést és új nyílás-
zárókat. Ennek eredményeképp éves szinten 
112 tonna CO2 kibocsátás csökkenést és kö-
zel 6,5 millió forint költségcsökkentést várnak 
az épület beruházói. 
A befektetéssel várhatóan 53% energia-meg-
takarítás érhetô el, mely 100%-ban pályázati 
összegbôl valósult meg 150 millió forint ér-
tékben.
Egy speciálisan tüdôgondozással foglalkozó 
intézmény esetében a szobák (és a környezet) 
tiszta levegôje elengedhetetlen fontosságú! 
A Knauf Insulation kôzetgyapot termékei az 
egészségvédelmi, páraáteresztési és tûzvédel-
mi elvárások tekintetében kaptak lehetôséget 
a bizonyításra.
Ennek eredményeként esett a választás a 
Knauf Insulation Nobasil FKD-N Thermal
kôzetgyapot szigetelôlapjára. 
A Korányi Intézet 3400 m2 homlokzati szi-
getelése esetén 14 cm vastagságban került 
beépítésre a D=0,034 W/mK hôvezetési té-
nyezôjû anyagunk. 
Tájékoztatásul a homlokzati falak elvárt 
hôátbocsátási tényezôje közintézmények ese-
tén (ez 2018-tól minden épületre kötelezô 
érvényû):

Érdemes pár szóban beszélnünk a dűbe-
lezésről is, mivel nem megfelelô választás 
esetén komoly pénzeket dobunk ki, még ha 
kiváló szigetelést választottunk is.

A nem megfelelô alapanyagokból készülõ, 
hõhídhatás-csökkentõ megoldás nélküli ter-
mékek jelentõs mértékben rontják a rendsze-
rek hatékonyságát. Az általánosan elfogadott 
négyzetméterenkénti 6 db dûbel használata 
esetén — akár 20%-os hatásfokcsökkenés-
sel is számolni lehet. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy egy 100 mm vastagságú rend-
szerbõl — a hõhidakat képezõ dûbelek miatt 
— 20 mm-t elveszítünk. Egy szélszívásnak ki-
tett, magas épület esetén a nagyszámú (több 
mint 10 db/m2) dûbelezés akár 25—30%-kal 
is ronthatja a falszerkezet hôátbocsátási té-
nyezôjét! 
Az európai szabványok a dûbelek pontszerû 
hõátbocsátási tényezõjét egy úgynevezett 
 (chi) értékkel jelzik, melynek mértékegy-
sége a W/K. A vonatkozó európai irányelvek 
szerint ez az érték — nemzeti szabályozás hiá-
nyában — maximum 0,004 W/K lehet. (Ez az 

érték minél kisebb annál megfelelôbb a rög-
zítô elemünk.) Az ilyen jellemzôvel bíró dûbe-
lek használata esetén biztosak lehetünk, hogy 
jól választottunk.
Az Intézet homlokzatán kívül a tetôn eltávozó 
35% hôveszteség is elegendô indoknak bizo-
nyult, hogy az 1000 m2 felületû lapostetô ese-
tében, további két új termékünket válasszák.
Felsô réteg esetében 60 mm SmartRoof Top 
70 kPa D = 0,038 [W/mK] alsó réteg eseté-
ben 100 mm SmartRoof Thermal 50 kPa 

D = 0,036 [W/mK] lépésálló kôzetgyapot szi-
getelôanyagok kerültek beépítésre. A te tô szi-
ge te lé sek esetén a két réteg biztosítja a szer-
kezet hôhídmentességét. 
Az új „ SmartRoof”  név új termékeket is je-
lent, hiszen a fejlesztésekbôl adódó gyártás-
technológiának köszönhetôen lapostetôs ter-
mékeink esetében is jobb lett a hôszigetelési 
képesség. A kisebb hôvezetési tényezô pedig 
kisebb vastagságokat és ebbôl adódó kisebb 
súlyt eredményez a felhasználóinak. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen spe-
ciális és fontos épület esetében részt vehet-
tünk az állagmegóvás és a gazdaságossági 
mutatók javításában!
További jó szigetelést kívánunk! — Knauf In-
sulation Kft.

Épülethatároló szerkezetek Um W/m2 K

1. Homlokzati fal 0,24

2. Lapostető 0,17

3. Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,17

4. Padlás és búvótér alatti födém 0,17

5.Árkád és áthajtó feletti födém 0,17

6. Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,26
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Nobasil FKD S Thermal, FKD N Thermal, Smartwall S C1, Smartwall N C1:
Fekvőszálas, vakolható, külső falak hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére vakolt felületképzéssel alkalmazandó kőzetgyapot tábla. 

Teljes keresztmetszetében hidrofobizált (víztaszító), páraáteresztő, megfelelő merevséggel és testsűrűséggel rendelkezik, húzó-

szilárdsága 15 kPa. Páradiffúziós ellenállási szám: 1 (μ) — A táblázat a jelenlegi energetikai előírások teljesítéséhez szükséges 

szigetelőréteg-vastagságokat mutatja, hőhidas dűbelek alkalmazása mellett.

Falszerkezet

Eredeti falszerkezet  Kiegészítő hőszigetelés 
vastagsága — 2015 

Vakolatlan fal 
vastagsága

Vakolt fal hőát-
bocsátási ellenál-
lása (m2·K/W)

Vakolt fal hőát-
bocsá tási ténye-
zője (W/m2·K)

FKD S 
Thermal
(cm)

FKD N
Thermal
(cm)

vasbeton fal 12 3,59 0,28 17 17

vasbeton fal 20 3,03 0,33 17 17

vasbeton fal 25 2,76 0,36 17 16

No-fi nes betonfal 30 1,49 0,67 16 15

nagyméretű tömör tégla 44 1,29 0,78 15 15

nagyméretű tömör tégla 59 1,04 0,96 14 14

kisméretű tömör tégla 38 1,43 0,70 15 15

kisméretű tömör tégla 51 1,16 0,86 15 14

kevéslyukú téglafal 38 1,33 0,75 15 15

kevéslyukú téglafal 51 1,07 0,93 14 14

soklyukú téglafal 38 1,03 0,97 14 14

soklyukú téglafal 51 0,82 1,22 13 13

B30-as blokktégla 30 1,47 0,68 15 15

Alfa blokktégla 30 1,08 0,93 14 14

Rába blokktégla 25 1,20 0,83 15 15

Rába blokktégla 38 0,78 1,28 13 13

Uniform blokktégla 12/19 30 1,16 0,86 15 14

Poroton PF-30/29 blokktégla 30 0,85 1,18 13 13

Poroton PF-45/19, 29 blokktégla 30 0,85 1,18 13 13

Mátratherm 30 N+F 30 0,68 1,47 12 12

Mátratherm 38 N+F 38 0,52 1,92 10 10

Unipor 38 38 0,54 1,85 10 10

Porotherm 30 30 0,69 1,45 12 12

Porotherm 30 N+F 30 0,58 1,72 11 11

Porotherm 38 N+F 38 0,49 2,04 10 9

Porotherm 44 N+F 44 0,36 2,78 6 6

Ytong P2-05 NF+GT 25 0,47 2,13 9 9

Ytong P2-05 NF+GT 30 0,40 2,50 8 8

Ytong P2-05 NF+GT 37,5 0,32 3,13 5 5

kohósalakbeton blokkfal 25 1,55 0,65 16 15

kohósalakbeton blokkfal 29 1,40 0,71 15 15

Borsod GB 550/2 gázbeton 30 0,61 1,64 11 11

Mátra GM 700/2 gázbeton 30 0,76 1,32 13 12

1 dűbel keresztmetszete Ad m2: 0,000019625 

FKD S Thermal hőszigetelés eredő lambda, 7 db/m2 hőhidas dűbellel: 0,044

FKD N Thermal hőszigetelés eredő lambda, 7 db/m2 hőhidas dűbellel: 0,043

Forrás: dr. Osztroluczky Miklós 2014

Jól látható,hogy hőhidas dűbelek alkalmazása 20-25% vastagságnövelést igényel az energetikai előírások teljesítéséhez. Másként 

fogalmazva ezek a dűbelek 20-25%-kal rontják a hőszigetelés hatékonyságát.
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A TERMÉK EGY LAMELLÁZOTT ÁS-
VÁNYGYAPOT TÁBLA 200 × 1000 mm 
befoglaló méretekkel, különbözô elérhetô  
vastagságokkal. A táblák látszó oldala kü-
lönleges bevonattal rendelkezik (C1) csatla-
kozásuk pedig fózolt élek mentén történik. 
Ez az illesztési mód elrejti a födém esetleges 
síkpontossági hibáít, egyenetlenségeit. A be-
építés csak ragasztással történik, kiegészítô 
rögzítésre (pl. dûbelezés) nincs szükség. A fo-
gadó felülettel szemben is csak az általános 
követelményeket támasztja CLT C1 Ther-
mal. Legyen a födém stabil, mozgás és zsu-
gorodásmentes, száraz és elválasztó rétegtôl 
mentes. Felület elôkészítésre az esetleges 
portalanításon túl nincs szükség. 
A képeken látható garázsok mennyezet szi-
getelése egy miskolci társasház építkezésen 
készült.
A kivitelezô cég szakemberei szerint végtele-
nül egyszerû, és szapora a beépítés. A meny-
nyezetet kell ásványgyapot ragasztóval 
ellátni (fogazott glettvas) és az így készült 
ragasztó ágyba a lamellákat fölragasztani. 
A táblák azonnal készre ragadnak, sem alá-
támasztás, sem egyéb várakozási idô nincs.
Az anyag nagyon könnyen alakítható, sze-

letelhetô, vágható, a gépészeti szerelvények 
kikerülése, körbeszigetelése pontosan elvé-
gezhetô. Ha a táblákat egymáshoz képest 
eltolással rögzítjük, kifejezetten esztétikus 
látszó felületet hozhatunk létre.
A gyakorlat szerint az átlagos felületû födém 
esetén a ragasztószükséglet 2-3 kg/m2, az 
elkészült felület egy „tisztasági” festéssel 
(szórás) igény szerint tovább alakítható. 

A festés során arra kell csak ügyelni, hogy 
a felület változatlanul porózus maradjon, 
a fokozott hangelnyelô-képesség megôrzése 
érdekében.
CLT C1 Thermal alkalmazásával telje-
sít hetô elvárások: tûzbiztonság, hô- és 
hang szigetelés, gazdaságosság, esztétikus 
megjelenés, gyors és a végletekig egyszerû 
kivitelezés.

ALULRÓL HŰLŐ FÖDÉMEK

Alulról hûlô födém szigetelése: 
CLT C1 Thermal

A Knauf Insulation többféle megoldást kínál a fûtetlen terek mennyezetének (alulról hûlô 
födémek) szigetelésére. Ezen különféle megoldások esetében egyformán alapvetô és fontos 
szempont a tûzbiztonság, a megfelelô hô- és hangszigetelési teljesítmény. További fontos 
szempont a gazdaságosság, az esztétikus megjelenés és a gyors egyszerû kivitelezhetôség is. 
A fentebb felsorolt követelményeknek megfelelve mutatjuk be új termékünket: CLT C1 Thermal.
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Vastagság
(mm)

Szélesség
(mm)

Hosszúság
(mm)

Deklarált hővezetési tényező
λD (W/mK)

Hővezetési ellenállás
R (m2K/W)

50 200 1000 0,037 1,35

60 200 1000 0,037 1,60

80 200 1000 0,037 2,15

100 200 1000 0,037 2,70

120 200 1000 0,037 3,20

140 200 1000 0,037 3,75

150 200 1000 0,037 4,05

160 200 1000 0,037 4,30

180 200 1000 0,037 4,85

200 200 1000 0,037 5,40

220 200 1000 0,037 5,90

240 200 1000 0,037 6,45

Műszaki tulajdonságok Jel Érték Szabvány

Deklarált hővezetési tényező λD 0,037 W/mK EN 12 667

Tűzvédelmi osztály – A1 EN 13 501-1

Vastagsági tűrés – T5 EN 13 162

Hosszú idejű vízfelvétel WL(P) ≤ 3 kg/m2 EN 12 087

Rövid idejű vízfelvétel WS ≤ 1 kg/m2 EN 1609

Felületre merőleges irányú 

húzószilárdság
TR 40 kPa EN 1607

Nyomószilárdság (10% össze-

nyomódásnál)
CS 20 kPa EN 826

Egészségvédelem – lásd biztonsági adatlap 460/2005 MPO direktíva

EK tanúsítvány száma – 0751-CPR-146.0-01 –

CE jelölési kód – MW-EN 13162-T5-CS(10)20-TR40-WS-WL(P) EN 13 162

Teljesítménynyilatkozat

(DoP) száma
– R4308JPCPR –
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MEGDUPLÁZÓDOTT A CSALÁDI HÁ-
ZAKRA KERÜLŐ SZIGETELÉSEK VAS-
TAGSÁGA AZ ELMÚLT HÉT ÉVBEN.
A Knauf Insulation adatai szerint az új, illet-
ve felújított családi házak homlokzatán ma 
már általános a 15-20 cm vastag hôszigete-
lés. A javulás egyrészt energiatudatosságunk 
erôsödésének, másrészt az év elején életbe lé-
pett TNM rendeletnek köszönhetô. Ez nem-
csak a családok pénztárcáját kíméli, hiszen 
fûtési költségeik akár 50%-kal is csökken-
hetnek, de egyes országrészekben akár 5-6 
millió forinttal is növelheti az ingatlanok 
árát. A Knauf Insulation szakemberei szerint 
azonban már most érdemes elôre tekinteni és 
jobb minôségû szigetelôanyagot választani, 
mert az unióban 2019-tôl tovább szigorod-
nak az épület energiahatékonysági elôírások.

MA MÁR ENERGIAHATÉKONY 
CSALÁDI HÁZAK ÉPÜLNEK
A KSH szerint az idén 7%-kal több, össze-
sen 10.078 családi ház épül, miközben ennek 
többszörösét, mintegy 25-30 ezer otthont 
újítanak fel tulajdonosaik. Ezeknek az in-
gatlanoknak már meg kell felelniük a 2018. 

január 1-tôl hatályos, épületszerkezeti elemek 
hôátbocsátási tényezôjére vonatkozó szabá-
lyozásnak.
A rendelkezés értelmében az épülethomlok-
zatok hôátbocsátási tényezôje (U-érték) nem 
lehet nagyobb, mint 0,24 W/m2, ami a koráb-
binál jellemzôen vastagabb, falszerkezettôl 
függôen 10-15 cm-es homlokzati hôszigetelô 
rendszer (ETICS) alkalmazásával érhetô el.

EURÓPAI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN IS 
EGYRE ENERGIAHATÉKONYABBAK 
AZ OTTHONAINK
A szabályozás eredményeként az új építésû 
magyar családi házak tulajdonosainak im-
már energiahatékonyabb és jobban szige-
telt falszerkezeteket kell építeni, mint pél dául 
a szerb és a horvát (U=0.30), a szlovén 
(U=0.28), a cseh (U=0.25) vagy akár az 

Hazánkban az összes felhasznált energia több mint 40%-át fordítjuk épület állo mányunk 
energiaigényének fedezésére. Kézenfekvô tehát az épületszerkezetek, így a külsô térhatároló 
falak fokozott hôszigetelése, javítva ezzel az adott épület energiahatékony fenntartását.  

Kevesebb pénzünk szökik el 
a falakon keresztül
KNAUF INSULATION: 
MÁR MOST ÉRDEMES A KÖZEL NULLA 
ENERGIAFOGYASZTÁSI SZINTRE SZIGETELNI
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osztrák (U=0.35), illetve a német (U=0.28) 
családi házak építtetôinek. Ezzel együtt a 
most épülô magyar családi házak energia-
hatékonysága még jócskán elmarad svéd és 
norvég (U=0.18), fi nn (U=0.17), vagy akár 
a szlovák (U=0.22) otthonok energiahaté-
konyságától.
„Egy napjainkban átadott, megfelelôen 
szigetelt családi ház fûtési célú energiafel-
használása már akár 40-50%-kal is ki-
sebb lehet, mint egy hasonló, de nem szi-
getelt otthoné” — mondta Aszódy Tamás, a 
Knauf Insulation Kft. ügyvezetô igazgatója. 
„A szigetelés emellett a ház értékét is növeli. 
A Knauf Insulation korábbi felmérése szerint 
egy professzionális hôszigetelési rendszer-
rel ellátott családi ház minimum 10%-kal, 
de az ország egyes területein akár 6 millió 
Ft-tal is magasabb áron értékesíthetô, mint 
egy nem szigetelt ingatlan” — tette hozzá a 
szakember.

2020 UTÁN MÉG FONTOSABB LESZ 
A SZIGETELÉS
Épületeink energiahatékonyságának javulá-
sa örvendetes tény, de ezzel még korántsem 
lehetünk elégedettek, hiszen az unió végsô 
célja az, hogy új az épületek nulla, vagy kö-
zel nulla energiaigényû épületek legyenek, 
vagyis fûtésükhöz ne kelljen primer energiát 
használni. 
Ebbe az irányba mutat az is, hogy az Unió 
éppen a közelmúltban szigorított a 2016-ban 
elfogadott közös, uniós energia-megtakarítá-

si célon. E szerint 2030-ra, a tagállamoknak 
uniós szinten immár nem 30%-os, hanem 
32,5%-os energiamegtakarást kell elérniük, 
amely csak úgy lehetséges, hogy az összes 
energiafelhasználás 40%-áért felelôs épüle-
tek fûtési célú energiafelhasználását, draszti-
kusan, 10-12 éven belül szinte nullára csök-
kentjük.
Már szinte minden EU tagállam rendelkezik 
nemzeti tervvel a nulla és közel nulla ener-
giaigény szint eléréséhez szükséges építési 
szabályok bevezetésére, számos tagország 
pedig már be is vezette az unió Épület Ener-
giahatékonysági Irányelvének erre vonatkozó 
ajánlásait. Az irányelv szerint, ezekben az 

országokban 2018. december 31. után már 
csak közel nulla energiaigényû középüle-
tek építhetôek, 2020. december 31. után át-
adott minden épületnek teljesítenie kell ezt az 
energiahatékonysági szintet.
Ez, a korszerû nyílászárók és gépészet, vala-
mint a megújuló energiaforrások — napelem, 
napkollektor, hôszivattyú — használata mel-
lett, a Knauf Insulation szakembereinek szá-
mításai szerint, a jelenleginél is jobb minô-
ségû, a falazattól függôen 25-30-35 cm 
vastagságú homlokzati szigetelôanyagok al-
kalmazásával lesz elérhetô, vagyis a szigetelés 
szerepe a következô években és évtizedekben 
még jobban felértékelôdik majd.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ELŐNYÖK
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KEDVEZŐ TULAJDONSÁGAIK:
•  megbízható páratechnikai viselkedés:  

a falszerkezeten átjutó pára vagy a szerelt  
homlokzat hézagain bekerülõ nedvesség  
az átszellõztetett légrésnek köszönhetõen  
egyszerûen, hatékonyan eltávolítható,

•  a nyári hõterhelés hatékony csillapítása:
kellõen méretezett hõszigetelés esetén nincs  
szükség nyári légkondicionálásra, 

•  tartós, felújítást nem igénylõ szerkezetek.
Az átszellõztetett homlokzatok elterjedését csak 
az összetett szerkezet drágább szerelési-, illet-
ve anyagköltsége hátráltatja.

A RENDSZER ELŐNYEI:  
•  szinte tetszõleges szerkezeti (és hõszigetelé-

si) vastagság érhetõ el, 
•  könnyebb homlokzatburkoló elemek esetén 

egyszerûbb, olcsóbb tartószerkezet választ-
ható.

A mozgó levegõ által okozott hõveszteség 
csökkentésére páraáteresztõ tulajdonságú, 
kasírozott hõszigetelõ táblák alkalmazását 
javasoljuk.

Átszellôztetett homlokzatok
A mai hõszigetelési követelményeknek az egyhéjú, egy- vagy többrétegû falak gyakran nem 
felelnek meg. A 2012 januárjától tervezett (de életbe nem léptetett) szigorú elõírások csökkentették 
volna a hôátbocsátási tényezôt (külsõ falakra 0,45 W/m2·K helyett 0,30 W/m2·K). Ez már 
indokolttá tette volna a kéthéjú, többrétegû falszerkezetek alkalmazását. A képen látható 
miskolci épület 2011 ôszén kapott hôszigetelést és új homlokzatot. 2018 januárjától a hô-
átbocsátási tényezô (U) követelmény értéke tovább szigorodott, 0,24 W/m2·K-re csökkent.
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A hõszigetelõ táblák elhelyezéséhez csak 
mechanikus rögzítõelemeket használnak. 
A dûbelek anyaga rozsdamentes fém, szá-
muk táblánként legalább 3 darab. A beütõs 
szárrészt 80 mm átmérõjû tányér zárja kí-
vülrõl.
A burkolatot szerelt vázra építik, légrés ki-
hagyásával. A burkolat és a légrés tervezése 
és méretezése hõtechnikai, és szerkezet ki-
alakítási szempontból építésztervezõi fela-
dat. A hõszigetelõ táblákat a gyártás során 
üvegfátyol kasírozással látjuk el. Ez a réteg 
csökkenti a cirkulációs hõveszteséget, és 
meggátolja a hõszigetelés kibolyhosodását.
A kasírozó bevonat harmonikusan illeszke-
dik a hõszigetelés anyagához, és csak A1 ég-
hetetlen tûzvédelmi besorolású lehet (natúr 
vagy fekete üvegfátyol).

Szerelt, átszellőztetett homlokzatok

Javasolt anyagaink:

Termék Vastagság (mm) R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

TP 435 B

D = 0,034 W/mK

600 × 1250

50 1,45 7,50 150,00

60 1,75 6,00 120,00

80 2,35 4,50 90,00

100 2,90 3,75 75,00

120 3,50 3,00 60,00

140 4,10 2,25 45,00

160 4,70 2,25 45,00

180 5,15 2,25 45,00

200 5,90 2,25 45,00

PÁRA-
ÁTERESZTŐ

A szerelt homlokzatok kialakítása mind új építés, mind pedig felújítás során és többnyire 
középületek esetében alkalmazott eljárás.
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HŐSZIGETELÉS EGY ÉLETRE — ÁTSZEL-
LŐZTETETT HOMLOKZATTAL
Ma már talán nem kérdés, hogy a lakóépüle-
tek építésénél, felújításánál az épületenergeti-
kának dobogós helyezése van a legfontosabb 
szempontok között.

A szigorodó hôtechnikai követelményértékek 
ráadásul a lakók érdekeit is képviselik, hiszen 
az épület fûtése-hûtése folyamatos feladat, 
folyamatos költség. A külsô falakra vonatko-
zó hôátbocsátási tényezô követelményértéke 
2018. január 1-jétôl 0,24 W/m2K, ami majd-
nem 50%-os szigorodást jelent a korábbi ér-
tékhez képest. 
Egy ennek megfelelô falszerkezet már je-
lentôs csökkenést eredményez az üzemelteté-
si költségekben is, emellett a lakókomfort is 
lényegesen javul. Az elérhetô, illetve a valós 
csökkenés mértékét természetesen az egyéb 
határoló szerkezetek is befolyásolják. 

A jelen bemutatóban hivatkozott la-
kóház átszellőztetett homlokzattal ké-
szült, amelynél a kasírozott TP 435B 
üveggyapot szigetelés az alábbi elő-
nyöket biztosítja:
• a 20 cm vastagságban alkalmazott TP 

435B hôvezetési tényezôje 0,034 W/mK, így 
a falszerkezet U értéke 0,17 W/m2K >>> 
30%-kal jobb érték, mint a követelmény

• akusztikai értékek javulása >>> akár 10 
dB zajcsökkentés érhetô el

• kiváló páratechnika >>> a páradiffúziós 
ellenállási tényezô μ=1

• az anyag rugalmassága miatt az illeszté-
seknél könnyen biztosítható a hôhídmentes 
táblacsatlakozás

• A1 tûzvédelmi osztályba sorolás >>> ja-
vul az épület tûzvédelme

• ECOSE® technológia >>> a szigetelô-
anyag csak természetes kötôanyagot tar-
talmaz, így hozzájárul az épített környezet 
fenntarthatóságához 

• könnyen vágható, minimális porképzôdés 
a beépítésnél.

Az átszellőztetett homlokzat további 
előnyei, a jelen épületnél alkalmazott 
StoVentec (forgalmazó a Sto Építő-
anyag Kft.) rendszerben:
• a hôszigetelés vastagsága passzívház kate-

góriáig növelhetô
• 3 cm légrés kialakítása >>> az átszellôzés 

miatt javul a nyári hôvédelem
• hôhídmentesített vázrendszer 
• az épület fokozott mechanikai védelme
• a rendszer teljes körû UV-védelmet biztosít 

az épületnek
• az épület megjelenése a rendszerhez tar-

tozó vakolatokkal, egyéb burkolatokkal 
változatosan tervezhetô.

Az épület kiváló energetikai paraméterei-
hez és az alacsony üzemeltetési költségek-

hez nagyban hozzájárultak még a három-
ré tegû ablakok, a méretezett lapostetô 
szi getelés, valamint a homlokzatot kivitelezô
ECO-FRONT Kft. precíz munkája is.



50 MINERAL PLUS

Mineral Plus 035
Társaságunk a közelmúltban vezette be a piacra a termékcsaládot. Tökéletes választás professzionális kivitelezők számára.

Előnyök a kivitelezés során:

•  környezetbarát Ecose technológia,

•  nem szúr, nem porzik,

•  tömörített csomagolás (kompresszió közel 1:4 arány);

emiatt negyede szállítási, tárolási, anyagmozgatási igénnyel,

•  A hőszigetelő táblák rugalmasak, ön- és alaktartóak, roskadásmentesek.

Lényeges műszaki jellemzők:

•  A1 nem éghető tűzvédelmi besorolás,

•  hidrofóbitás teljes keresztmetszetben,

•  tökéletes páraátbocsátás (μ=1), és hangelnyelés (90–100% között).

(A termék 2018 közepétôl új csomagolást kapott.)
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Mineral Plus 035

Javasolt anyagaink:

Termék Vastagság (mm) R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Mineral Plus 035

D = 0,035 W/mK

600 × 1250

40 1,15 12,00 240

60 1,70 7,50 150

80 2,30 6,00 120

100 2,85 4,50 90

120 3,45 3,75 75

140 4,00 3,00 60

160 4,60 3,00 60

180 5,15 2,25 45

200 5,70 2,25 45
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A Knauf Insulation Kft. 2016-ban vezette be 
a piacra a Mineral Plus márkanevet. A ter-
mék már ismerôs lehetett a magyar közön-
ség számára, hiszen 2013-tól kezdôdôen ez 
a terméktípus elérhetô volt Magyarorszá-
gon, FactPlus márkanév alatt. Akkor még ez 
a termékkoncepció tesztfázisban volt, és az 
egyik tesztpiac éppen hazánk lett. Az itthon 
és Törökországban elért sikerek alapján dön-
tött úgy a Knauf Insulation vezetése, hogy a 
terméket az egész világon bevezetik, Mineral 
Plus márkanév alatt.
A Mineral Plus elsôsorban kazettás fal-
szerkezetek, válaszfalak, padlásfödémek 
hô szigetelésére szolgáló ásványgyapot hô-
szi ge telô anyag. Elsô nagyszabású bemu-
tatkozása ezzel a márkanévvel Jászfény-
szarun történt, ahol a Thyssen Krupp új 
ipari létesítményének hôszigetelésében ka-
pott szerepet, mely kivitelezés fôvállalkozója 
a Grabarics Kft.
Az épületkomplexum hôszigetelésére össze-
sen 35  000 m2  Knauf Insulation terméket 
használtak fel, ebbôl 25  000 m2 lapostetô 
hôszigetelés a már jól ismert SmartRoof ter-
mékcsaláddal, és 10  000 m2 oldalfal, amit 
Mineral Plus ásványgyapot és FRE-P kôzet-

Acélvázas szerkezetek 
hõszigetelése
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gyapot rétegrend kombinációjával végeztek, 
összesen 20 cm vastagságban.
A lapostetô teljes hôszigetelô rétegvastagsága 
24 cm, ebbôl 8 cm vastag Thermal 50 kPa, 
és 2×8 cm vastagságú, Top 70 kPa nyomó-
szilárdságú SmartRoof kôzetgyapot lapos-

tetô hôszigetelô anyag került felhasználásra. 
Ezekkel a rétegrendekkel és termékminôsé-
gekkel a lehetô legszigorúbb hôátbocsátási 
követelményértékeknek is megfelelnek az 
épületek, melyek átadására 2016 decembe-
rében került sor.

ACÉLVÁZAS SZERKEZETEK HŐSZIGETELÉSE
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A FENNTARTHATÓSÁG egyik alappillé-
re és egyben követelménye az, hogy a gyártó 
a termék elõállításához megújuló forrásból 
származó vagy újrahasznosított nyersanya-
got használjon. Ennek a törekvésnek része 
az, hogy a Knauf Insulation gyárai a legszi-
gorúbb európai környezetvédelmi szabvá-
nyoknak megfelelõ módon, döntõ arányban 
újrahasznosított alapanyagokból gyártják 
üveggyapot termékeiket.
A szigetelõanyag elõállításához természetesen 
szükség van energiára, ennek mértéke azon-
ban messze elmarad attól az energiamennyi-
ségtõl, melyet épületeink szigetelésével meg-
takaríthatunk. A Knauf Insulation számításai 
szerint ugyanis, megfelelõ szigetelõanyaggal, 
egy épület életciklusa alatt akár 400-szor 
több energiát meg lehet takarítani, mint 
amennyire annak elõállításához, szállításá-
hoz, beépítéséhez szükség volt. Talán nincs 
is az építôiparban több ilyen termék, ami 
hasonló mutatóval büszkélkedhetne. Erre 
bizonyíték az Ecose Technology-val gyár-
tott ásványgyapot is, hiszen ez a világ talán 
egyetlen hõszigetelõ anyaga, amely nem tar-
talmaz hozzáadott vegyi kötõanyagot vagy 
mesterséges színezéket.
A Társaság minden évben a Fenntarthatósá-
gi Jelentés címû kiadványában ismerteti, mi-
lyen — a normákat és szabályokat meghaladó 
mértékû — kötelezettségeket vállal annak ér-
dekében, hogy gyártóként minél kisebb öko-
lógia lábnyomot hagyjon maga után. 
A globálisan felhasznált összes energia több 
mint 40%-a otthonaink/épületeink fenntar-
tására megy el. Ennek jelentõs része megfe-
lelõ hõszigeteléssel megspórolható lenne, így 
nem meglepetés, hogy termékfejlesztéseink 
során a mûszaki innovációkon túl a környe-
zettudatosság is nagyon fontos vezérlõ elv. 
Ennek a kutató és fejlesztõ munkának leg-
újabb eredménye a Mineral Plus termékcsa-
lád, melynek megismerésére létrehoztunk egy 
külön weblapot is a www.mineralplus.hu cím 
alatt. Ezen az oldalon a termék összes fontos 
mûszaki paramétere, felhasználási területe és 
viszonteladói hálózata is megtalálható.

Csarnokrendszerű épületek acélfalainak 
hőszigetelése:

Speciális épületszerkezetek hőtechnikailag megfelelő hőszigeteléséhez javaslatunk 

a hőtechnikai méretezés után:

Mineral Plus 035  600 × 1250 táblaméretben. 

Jellemzők: A1 éghetetlen, hidrofóbizált, alaktartó, roskadásmentes hőszigetelő tábla.

Többfunkciós, kasírozatlan, teljes keresztmetszetében hidrofóbizált üveggyapot hő- 

és hangszigetelő tábla. Elsősorban fa- és fémszerkezetű vázas épületek, valamint 

mennyezetek, álmennyezetek, nem járható padlásfödémek hő- és hangszigetelésére 

ajánljuk.

Páradiffúziós ellenállási szám: 1
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Műszaki tulajdonságok Jel Érték Szabvány

Deklarált hővezetési tényező λD 0,035 W/mK EN 12 667

Tűzvédelmi osztály — A1 EN 13 501-1

Szakítószilárdság — > tömegének kétszerese EN 1608

Hosszúság l ± 2% EN 822

Szélesség b ± 2% EN 822

Vastagsági tűrés T T2 EN 823

Rövid idejű vízfelvétel WS  ≤ 1 kg/m2 EN 1609

Hosszú idejű vízfelvétel WL(P)  ≤ 3 kg/m2 EN 12 087

Páradiffúziós ellenállási szám μ 1 EN 12 086

CE jelölési kód — MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 EN 13 162

EK tanúsítvány száma 0764-CPR-0248 —

AZ OLDALFAL HŐSZIGETELÉSE SO-
RÁN AZ ÉPÍTŐK SEGÍTSÉGÉRE VOLT
AZ ANYAG TÖMÖRÍTETT CSOMAGO-
LÁSA mind a szállítás, anyagmozgatás mind 
pedig a beépítés során. A Mineral Plus
nagyfokú rugalmassága miatt könnyen illesz-
kedett a profi lok közé.

Érdekesség, hogy a rossz idő közeled-
tével (ôszi esôs napok) a kivitelezés fordított 
sorrendben készült. Elôször a külsô burkolat 
került rögzítésre. Ezt követte a hôszigetelés 
készítése és a falak bezárása a már fedett, 
tetôszigetelt csarnokban.

További érdekessége a kivitelezésnek a 
C profi lok kiosztása. Nem a 600 mm tábla-
szélességhez igazodott, hanem az állított táb-
la 1250 mm méretéhez, így fele annyi profi lra 
volt szükség, és fele annyi elméleti hôhíd ke-
rült a falszerkezetbe.
Állékonyság szempontjából a Mineral Plus álló 
beépítéssel is megfelelt. 

A kivitelező cég szakemberei elége-
dettek voltak a hőszigetelő anyaggal,
„nem porzik, nem szúr, rugalmas, könnyû 
vele dolgozni”. 

Ráadásul köszönhetôen a már jól ismert 
Ecose® gyártási technológiának, az emberi 
szervezetre gyakorolt irritatív hatások föl sem 
merültek.

ACÉLVÁZAS SZERKEZETEK HŐSZIGETELÉSE

Debrecenben a Thermo Dam kft. épülô csarnokának hôszigetelése készült a Knauf Insulation 
különbözô hôszigetelô anyagaival. A lapostetô 14 cm SmartRoof Base és 6 cm SmartRoof 
Top felhasználásával, míg az oldalfal (falkazetta) Mineral Plus 039* 15 cm beépítésével 
valósult meg.

Acélfalak hôszigetelése 
csarnok rendszerû épületeknél
Mineral Plus

* 2018 közepétôl Mineral Plus 035
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A TERVEZŐ — LÁTVA A HERAKLITH LA-
POKBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEKET — A 
KNAUF INSULATION KFT. MÉRNÖKE-
INEK TÁMOGATÁSÁVAL EGY MERŐ-
BEN ÚJ, A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐ 
HOMLOKZATKIALAKÍTÁST VÁLASZ-
TOTT. A merész kezdeményezés során a 
szerelt jellegû homlokzatszigetelést a fagya-
pot lapok kötõanyagának — fehér és szürke 

cement — megfelelõ fedõfestékkel bevont 
Heraklith táblákkal zárta le.
A fehér és szürke cementtel készült lapokból 
egy változatos, játékos, nehezen felejthetõ fe-
lület alakult ki.

„…Az iskolaépület tervezett homlokzatkép-
zésének fi nom játékos árnyalatváltása nem 
idegen hazai építészetünkben: a XIX-XX. 

század fordulója nagyvolumenû tanintézeti 
építkezéseinél mindennapos volt a nyerstégla 
homlokzat ritmikus, eltérõ árnyalatú tég-
lával történõ falazása. Ezt a hagyományt 
folytatja a fehérgyarmati új iskola tervezõje 
intuitív tehetséggel egy igen korszerû hom-
lokzati hõszigetelõ-burkoló elem játékos rit-
musú árnyalatváltakozásával.
A szûkebb szakmai érdekességen túl nem 
elhanyagolható hozadéka a tervezett hom-
lokzati megjelenésnek az, hogy az innen 
kikerülõ diákok a kiváló pedagógia mellett 
egy szerethetõ iskolaépület megjegyezhetõ 
emlékképét is magukkal viszik majd.”

Janáky Gyögy

Ybl díjas építész
A Magyar Érdemrend középkeresztje 

birtokosa, építészkamarai küldött

„…Sajó Imre általános iskolájának hom-
lokzata az egyénekbõl építkezõ közösséget, 
annak erejét, összekapaszkodását repre-
zentálja, mint sok kis Lego elem épít új, erõs 
tudásvárat. Szerelt könnyedsége oldja a mé-

A SAJÓ DESIGN Bt. tervezésében, Sajó Imre építômûvész, vezetô tervezô irányításával 
készült tervek alapján szerelt homlokzatszigetelésben Heraklith táblák felhasználásával 
épül Fehérgyarmaton a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola.

Rendhagyó homlokzatszigeteléssel 
készül egy iskola Fehérgyarmaton

KÜLÖNLEGES FAGYAPOT HOMLOKZATOK
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retes épületet, segíti annak lépték lebontását, 
egyedisége megkülönböztetõ jel az itt tanu-
lók számára.”

Kálmán Ernõ DLA 

Ybl díjas építész
MMA Köztestületi Tagja

Pesthidegkúti Presbiter
V4 Építészeti Alapítvány kuratóriumi Elnöke

„A Kölcsey Ferenc Iskola különleges, kétarcú 
épület: elsõre úgy tûnik, hogy mást mutat a 
nagy forma és mást mutatnak a részletek. 
De ez a kétarcúság nem hiba, hanem erény: 
pont a következetessége és a kidolgozottsá-
ga folytán tud erénnyé válni. … Az építész 
összehangolja a részeket, harmóniára tö-
rekszik, ügyel a részletezettség mértékére és 
eloszlására. Ha ebben sikert ér el, a tervhez 
nem lehet hozzátenni, sem elvenni belõle 
anélkül, hogy az ne károsodna.”

Jancsó Miklós DLA

egyetemi docens, tanszékvezetõ helyettes
BME Építészmérnöki Kar, 

Lakóépülettervezési Tanszék

Az épületre a Knauf Insulation Kft a tervezõi 
elvárásoknak megfelelõ egyedi lapokat gyár-
tott. A nem éghetõ, 25 mm vastag fehér ce-
menttel — Heraklith A2 25x500x2000 mm —, 

valamint a szintén nem éghetõ szürke cement-
tel — Heraklith A2 C 25x500x2000 mm — ké-
szült lapok megnövelt testsûrûséggel kerültek 
legyártásra. Az élképzett, gyalult lapokat Sto 
Kft. Hydrogrund alapozójával kezeltük és a 

lap színének megfelelõ Sto Color Lotusan fes-
tékkel festettük le.

A homlokzatburkolat a Garage Kft kivitelezé-
sében kerül beépítésre.

KÜLÖNLEGES FAGYAPOT HOMLOKZATOK
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EZEN TETŐK SZIGETELÉSÉNEK jelentõs 
hányadát a Knauf Insulation szállítja, Noba-
sil kőzetgyapot márkanéven futó DDP… 
sorozatú termékcsaládjából, melynek   meg-
nevezése  2015 év második felétôl Smart-
Roof-ra változott. A termékválaszték 30 kPa 
nyomószilárdságtól egészen az extrém 80 kPa 
értékig terjed.
Jelenlegi termékpalettánkat az egyrétegû, 
homogén összetételû ún. „mono density” 
technológiával készülõ szigetelõanyagok ad-
ják. Ennek lényege, hogy mind az alsó réteg, 
mind pedig a felsõ réteg önmagában teljes 
keresztmetszetében homogén összetételû, így 
mind a hõtechnikai, mind pedig a szilárdsági 
jellemzõk konstansok az adott rétegen belül.
Alsó rétegként mindig egy kisebb nyomó-
szilárdsággal, jobb hõvezetési tényezõvel 
rendelkezõ és vastagabb réteget ajánlunk, 
míg a felsõ  vékonyabb réteg relatíve rosz-
szabb hõtechnikai tulajdonsággal, de na-
gyobb (akár kétszeres) nyomószilárdsággal 
rendelkezik. 
Ezen tetõk tervezését mind hõtechnikai, 
mind pedig tûzvédelemi szempontból pontos 
és egzakt módon meghatározott szabványok 
írják elõ. A kivitelezésre is szigorú szabályok 

vonatkoznak, gondolunk itt a lejtéskorrek ció-
ra, héjalási vastagságra, mechanikai rögzí-
tésre stb.
A kõzetgyapot hõszigetelés, mely ökölsza-
bály alapján korábban 16 cm vastagságban 
elégséges volt egy trapézlemez födémen, a 

szigorúbb U érték 0,17W/m2K miatt 
napjainkra több mint 22 cm vastag-
ságúra növekedett. Ez a növekmény sú-
lyos tonnákban mérhetõ, ami szükségszerûen 
magával kell hogy hozza a teherhordó 
szerkezetek megerősítését is.

LAPOSTETŐK SZIGETELÉSE

Csak hazánkban évente több 100 000 m2 azon tetõfelület, mely a csarnokrendszerû 
épületek létesítése során megépül. Ezek egyenes rétegrendû, lágy héjalású, nem járható 
lapostetõk a pontos terminológia szerint. Csarnokrendszerû építmények esetében ez döntõ 
többségében trapézlemezes fedést jelent.

Lapostetôk szigetelése

Élelmiszeripari gyártóóriás csarnokainak tetôszigetelése I—VI. ütem 2010—2017
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SmartRoof:

Társaságunk 2015 második félévétől folyamatosan bevezette a lapostető hőszigetelések piacára a SmartRoof családot — felváltva 

a korábban megszokott DDP sorozatú anyagokat.  

Az alsó réteg SmartRoof Thermal vagy SmartRoof Base. Kiemelkedő hőszigetelő képességük (λD = 0,035/0,036) és megfelelő 

mechanikai tulajdonságaik következtében alkalmasak alsó rétegként a kivitelezés során fellépő igénybevételek viselésére és a 

hőszigetelés nagyobb hányadának biztosítására.

Termék Vast.
(mm)

Szél.
(mm)

Hossz.
(mm)

R
(m2K/W) db/raklap m2/raklap m3/raklap

SmartRoof Base 035/Thermal 036 100 1200 2000 2,85 / 2,75 13 31,2 / 31,2 3,12

SmartRoof Base 035/Thermal 036 120 1200 2000 3,40 / 3,30 11 26,4 / 26,4 3,16

SmartRoof Base 035/Thermal 036 140 1200 2000 4,00 / 3,85 9 21,6 / 21,6 3,02

SmartRoof Base 035/Thermal 036 150 1200 2000 4,25 / 4,15 8 19,2 / 19,2 2,88

SmartRoof Base 035/Thermal 036 160 1200 2000 4,55 / 4,40 8 19,2 / 19,2 3,07

SmartRoof Base 035/Thermal 036 180 1200 2000 5,10 / 5,00 7 16,8 / 16,8 3,024

A felső réteg SmartRoof Top vagy SmartRoof Norm. Szintén kiváló hőszigetelő képességük (λD = 0,037/0,038) és mechanikai tulaj-

donságaik (nyomószilárdságuk 10% összenyomódásnál 60/70 kPa) teszik alkalmassá arra, hogy felső rétegként a kivitelezés során 

fellépő igénybevételnek ellenálljanak, továbbá a hőszigetelésben is jelentős hányadot képviseljenek.

Termék Vast.
(mm)

Szél.
(mm)

Hossz.
(mm)

R
(m2K/W) db/raklap m2/raklap m3/raklap

SmartRoof Top 038 / Norm 037 40 1200 2000 1,05 / 1,05 32 76,8 3,07

SmartRoof Top 038 / Norm 037 50 1200 2000 1,30 / 1,35 26 62,4 3,12

SmartRoof Top 038 / Norm 037 60 1200 2000 1,55 / 1,60 22 52,8 3,16

SmartRoof Top 038 / Norm 037 70 1200 2000 1,80 / 1,85 19 45,6 3,19

SmartRoof Top 038 / Norm 037 80 1200 2000 2,10 / 2,15 16 38,4 3,07

SmartRoof Top 038 / Norm 037 100 1200 2000 2,60 / 2,70 13 31,2 3,12

SmartRoof Top 038 / Norm 037 120 1200 2000 3,15 / 3,20 26,4

Itt érdemes megjegyeznünk, hogy a SmartRoof termékcsalád optimalizált testsűrűségével nem jelent többletterhet a tető számára.

Az U=0,17 értéket többek között a Thermal/160 mm és Top/60 mm vagy a Base/150 m és Norm 60 mm rétegek rétegek teljesítik, 

összesen 21 vagy 22 cm vastagságban, a ver senytárs termékek ezt az U értéket csak 24 cm vastagságban tudják teljesíteni. Hőátbo-

csátási tényező közelítő értéke: 1/R = 1/5,95 = 0,168 W/m2.K

SmartRoof termékek

Top Norm Thermal Base

Műszaki tulajdonságok Jel Érték Szabvány

Deklarált hővezetési tényező λD 0,038 W/mK 0,037 W/mK 0,036 W/mK 0,035 W/mK EN 12667

Tűzvédelmi osztály — A1 A1 A1 A1 EN 13501-1

Vastagsági tűrés osztálya — T5 T5 T5 T5 EN 13162

Rövid idejű vízfelvétel WS ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2 EN 1609

Hosszú idejű vízfelvétel WL(P) ≤ 3 kg/m2 ≤ 3 kg/m2 ≤ 3 kg/m2 ≤ 3 kg/m2 EN 12087

Felületre merőleges irányú húzószilárdság TR > 10 kPa > 10 kPa > 10 kPa > 7,5 kPa EN 1607

Pontszerű terhelés (5 mm összenyomódásnál) PL > 650 N > 550 N > 500 N > 300 N EN 12430

Nyomószilárdság (10% összenyomódásnál) CS > 70 kPa > 60 kPa > 50 kPa > 30 kPa EN 1607

CE jelölési kód MW-EN 

13162-T5-

CS(10)70-

TR10-

PL(5)650-WS-

WL(P)

MW-EN 

13162-T5-

CS(10)60-

TR10-

PL(5)550-

WS-WL(P)

MW-EN 

13162-T5-

CS(10)50-

TR10-

PL(5)500-WS-

WL(P)

MW-EN 

13162-T5-

CS(10)30-

TR7,5-

PL(5)300-

WS-WL(P)
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A közismert, világszerte is meghatározó 
üdítôital gyártó vállalat 2010 óta folyama-
tosan bôvíti Szikszó (BAZ megye) közelében 
található gyártó bázisát. Számos csarnok, 
gyártó egység, raktár, logisztikai raktár, 
dobozgyártó üzem stb. létesült az elmúlt kö-
zel egy évtized alatt. Az össz tetôfelület csak 
ezen fejlesztések során közelíti a 100 ezer m2 
nagyságrendet. A Megbízó kérésének meg-
felelôen mindegyik csarnok 30/70-es tetô-
kombinációból készült 20 cm vastagságban. 
Az évek alatt elkészült hôszigetelés minden-
ben  teljesítette az elvárt követelményeket. 
A kiadvány megjelenésekor épülô automata 
magas raktár is a már megszokott szigete-
lést kapja cca 6000 m2 felületen. Kivitelezô 
mindegyik tetô esetében a Víz-Stop Kft. Ge-
nerál kivitelezés: Peka Bau 2000 Kft.
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EGYRE GYAKRABBAN ELŐFORDULÓ 
TERVEZÉSI FELADAT, hogy a szerkezeti 
lejtéssel nem rendelkezô tetôszerkezet teljes 
felületû lejtését kell megoldani kôzetgyapot 
lejtésképzô elemek segítségével.
A kôzetgyapot lejtésképzés elônyei:
• a lejtésképzés hôszigetelô anyaga részt vesz 

a szerkezet hôszigetelésében
• a tetô lejtésképzése a mellékelt fektetési 

terv alapján rövid idô alatt ki-
vitelezhetô

• a lejtésképzés tömege minimális 
többletterhet jelent a szerkezet-
nek

• az elemek kézi fûrésszel köny-
nyen vághatóak

• a jól megtervezett és kivitelezett 
lejtésképzésnek köszönhetôen 
elkerülhetôk a káros vízmegál-
lásból eredô problémák (eltérô 
hôfeszültség a szigetelésben, 
szennyezôdés felhalmozódása, 
növényzet megtelepedése)

A TELJES FELÜLETŰ LEJTÉS-
KÉPZÉS ELVI MEGOLDÁ-
SAI:
1.  Szabályosan, sorban elhe-

lyezkedő lefolyók esetén
készíthetünk a szerkezeten 
egy  irányba lejtô ékelemek-
bôl alaplejtést a lefolyók vo-
nalára, ami egy vonal menti 
vápát biztosít. A lefolyóközö-
ket két irányba lejtô, úgyne-
vezett pontra lejtô elemsorral 
töltjük fel, ami megakadá-
lyozza a vonal menti vápában 
a — pl. szerkezeti lehajlásból — 
eredô káros vízmegállást (1. 
és 2. ábra).

• a rendszer elônye, hogy — fôleg 
egész, páros méterre lévô lefo-
lyók esetén — gyorsan, hulladék-
mentesen beépíthetô

• hátránya, hogy többféle típusú — vonalra és 
pontra lejtô — és méretû elem legyártása és 
beépítése szükséges

2.  Vannak helyzetek, amikor a lej-
tésképzést a teljes felületen egy 
irányba lejtő ékelemekből célszerű 
kialakítani. Ilyen esetben a kialakítan-
dó vápát a helyszínen kell összevágni a 

kikonszignált ékelemekbôl. A lejtésképzés 
jellemzôen két vagy három vágott elem-
bôl és a kilépcsôzést szolgáló alátétle-
mezbôl épül fel (3. ábra).

• a rendszer elônye, hogy a lejtésképzés vi-
szonylag kevés vágott elembôl épül fel

• hátránya, hogy a vápákat ékelemekbôl kell 
kialakítani, ami minden esetben helyszíni 
vágással jár.

épül fel.

Teljes felületû lejtésképzés 
vízszintes födémszerkezet esetén
Egyre gyakrabban elôforduló tervezési feladat, hogy a szerkezeti lejtéssel nem rendelkezô 
tetôszerkezet teljes felületû lejtését kell megoldani kôzetgyapot lejtésképzô elemek 
segítségével.

�

�

�
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MAGAS MINŐSÉGŰ TERMÉKPORTFO-
LIÓNKBAN AZ ALÁBBI TERMÉKKÖ-
RÖKET KÜLÖNBÖZTETJÜK MEG:

• drótfonatos paplan,
• lamell,
• csôhéj,
• tûzálló tábla,
• ömlesztett anyagok.

A felsorolt termékeket különbözô testsûrû-
ségben, vastagságban, hosszban és kasíro-
zással tudjuk elôállítani. A szigetelô anyagok 
elsôdleges feladata az energiamegtakarítás. 
Ezek a termékek akár önálló fûtôegységek, 
kémények, épületgépészeti vagy ipari be-
rendezések hô-és hangszigetelését látják el. 
Számos alkalmazási területen pl.: az ipari 
és kereskedelmi létesítményekben fûtési-hû-
tési-légtechnikai-tárolási folyamatok haté-
konyságának növelésére, illetve az épület és 
a benne található személyek, mûszaki beren-
dezések tûzbiztonságának növelésére szolgál-
nak. Kôzetgyapotunk a legbiztonságosabb 
nem éghetô A1 tûzvédelmi osztályba tartozik. 
(Kivételt képezhetnek ez alól a kasírozással 
ellátott termékeink.)

Minden termékünk teljes keresztmet-
szetében víztaszító réteggel lett el-
látva. Termékeink folyamatos fejlesz-
tésének köszönhetôen, az elmúlt évek 
során számos újítással álltunk 
elô, amellyel további elô-
nyöket biztosíthattunk a 
kivitelezôk számára. Ezek 
közül néhányat részlete-
sebben is kifejtünk a kö-
vetkezô oldalakon.

A Knauf Insulation termékpalettáján külön csoportot képviselnek a mûszaki szigetelô 
anyagok. Elônyük a hatékony megoldás nyújtásában rejlik, az egyszerû alkalmaz-
hatóság mellett. Felhasználhatóságuk --50 °C-tól +800 °C-ig terjed. Termékeinket 
szinte az egész világon alkalmazzák. Alapanyaguk a földön nagy mennyiségben 
megtalálható bazalt kôzet, ezért a megmunkált anyagot kôzetgyapotnak hívják.

Mûszaki 
szigetelés

k teljes keresztmet-
réteggel lett el-

olyamatos fejlesz-
az elmúlt évek 
álltunk 
elô-
k a 

Ezek 
ete-
kö-
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ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK
Hôvezetési tényezô
λ50°C = 0,040 W/m·K
Tûzvédelmi osztály
A1

ELŐNYÖK
•  alacsony hôvezetési tényezô — kitûnô 

hôszigetelési tulajdonság 

•  nem éghetô — A1 — növeli az épület tûz-
biztonságát 

•  kiváló akusztikus jellemzôk 
•  ellenáll a mikroorganizmusoknak, rág-

csálóknak 
•  kémiailag semleges — nem lép reakcióba 

környezete anyagaival 
•  tömegét és alakját hômérsékletváltozás 

esetén is megtartja 

Power-Tek 
WM 640 GGN

Power-Tek 
WM 660 GGN

A Power-Tek WM 640 GGN és Power-Tek WM 660 GGN mûgyanta kötésû, teljes kereszt-
metszetében hidro fobizált, gombaölô adalékszer hozzáadásával készülô ásvány gyapot 
hôszigetelô paplan, egyik oldalán horganyzott huzallal tûzött hatszögletû horgany-
zott hálóval

Műszaki jellemzők

Vastagság Szélesség Hosszúság Deklarált hő-
vezetési tényező

mm mm mm λ50°C  (W/m · K)

40 500 5500 0,040

50 500 4000 0,040

60 500 3500 0,040

80 500 3000 0,040

100 500 2500 0,040

120 500 2000 0,040
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•  igazítható a különbözô szerkezeti elemekhez 
•  könnyen alakítható különbözô méretekre 

és formákra

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Power-Tek WM 640 GGN és WM 660 GGN 
huzalfonatos paplan mûszaki szerkezetek 
hô-, hang- és tûzvédelmi szigetelésre készül-
nek. Csôvezetékek, hôtávvezetékek, füstel-

vezetô csatornák, tartályok és más mûszaki 
berendezések szigetelésére használható, kü-
lönösen olyan területeken, ahol követelmény 
a fokozott hôállóság. A termék As minôsítés-
sel rendelkezik+.

CSOMAGOLÁS
A terméket tekercsekben forgalmazzuk, cso-
magolási egységenként átlátszó PE zsugor-

fóliába csomagolva. A csomagoláson jól 
látható Knauf Insulation céglogó és címke 
van elhelyezve, utóbbi tartalmazza a termék 
alapvetô jellemzôit.

A Power-Tek WM 640 GGN és Power-Tek WM 660 GGN hővezetési tényezői ma-
gasabb hőmérsékleteken, a DIN EN 12 667 szerint mérve

Hőmérséklet °C 50 100 200 300 400 500 600 650

Power-Tek WM 640 

GGN  λ (W/m·K)
0,040 0,046 0,063 0,085 0,112 0,146 0,192 —

Power-Tek WM 640 

GGN  λ (W/m·K)
0,040 0,046 0,061 0,080 0,104 0,134 0,167 0,205

Power-Tek WM 640 GGN és Power-Tek WM 660 GGN

Tulajdonság Jelölés Leírás / 
Adatok

Mértékegység Vizsgálati módszer / 
szabványok

Deklarált hővezetési tényező 

száraz állapotban, t = 50 °C 

hőmérsékleten

λD 0,040 W/m·K DIN EN 12 667

Tűzvédelmi osztály – A1 – EN 13 501-1

Hangelnyelési osztály – A – ISO 354

Maximális üzemi hőmérséklet * t 640 / 660 °C EN 14 706

Páradiffúziós ellenállási szám μ 1 – EN 14 303

Egészségvédelem –
ld. biztonsági 

adatlap

460/2005 MPO 

direktíva

EK tanúsítvány száma 1301-CPD-0706

CE jelölési kód –

MW EN14303-T2-

ST(+)640-WS1-CL10

MW EN14303-T2-

ST(+)660-WS1-CL10
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ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK
Tûzvédelmi osztály
A1

ELŐNYÖK
•  alacsony hôvezetési tényezô — kitûnô 

hôszigetelô képesség 
•  nem éghetô — A1 — növeli az épület tûz-

biztonságát 
•  kiváló akusztikus jellemzôk ellenáll a 

mikro organizmusoknak, rágcsálóknak 
•  kémiailag semleges — nem lép reakcióba 

környezete anyagaival 
•  tömegét és alakját hômérsékletváltozás 

esetén is megtartja 
•  könnyen alakítható különbözô méretekre 

és formákra
•  teljes keresztmetszetében víztaszító

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Power-Tek BD táblák sík és íves felületû 
ipari és erômûvi berendezések (tartályok, 
kazánok, csôvezetékek stb.) hô-, hang- és 
tûzvédelmi szigetelésére készülnek.
A termékek zajvédô szerkezetek hangszige-
telô elemeiként is alkalmazhatóak.

CSOMAGOLÁS
A terméket táblákban forgalmazzuk, cso-
magolási egységenként átlátszó PE zsugor-

fóliába csomagolva. A csomagoláson jól lát-
ható Knauf Insulation céglogó és címke van 
elhelyezve, utóbbi tartalmazza a termék 
alapvetô jellemzôit.

A Knauf Insulation rendelkezik az EN ISO 
9001:2008 szerinti minôségtanúsítással.
A teljes gyártási folyamatot a Knauf Insulation 
saját minôség-ellenôrzési részlege felügyeli, 
szigorú ellenôrizve a károsanyag kibocsátás-
ra vonatkozó határértékek betartását.

Műszaki jellemzők

Vastagság Szélesség Hosszúság Deklarált hővezetési 
tényező

mm mm mm λ10°C  (W/m · K)

30—180 500 1000 0,034–0,039

A Thermo-Tek BD 030—180 mûgyanta kötésû, teljes keresztmetszetében hidrofobizált, 
gombaölô adalékszer hozzáadásával készülô ásványgyapot hôszigetelô tábla.

1188000 mmûûûggyyyaannttta kkööttééssûû, tteelljjjeess kkeerreesszztttmme
áá áávvaalll kkéésszzüüllôô áásvvááánnyygg a

Thermo-Tek BD 030—180
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Hossz × szélesség × vastagság (mm) m2/csom. egység csomag/raklap m2/raklap

1200 × 625 × 30 10,50 252 189,00

1200 × 625 × 50 7,50 150 112,50

1200 × 625 × 100 3,75 75 56,25

2000 × 1200 × 30 196,80 82 196,80

2000 × 1200 × 50 124,80 52 124,80

2000 × 1200 × 100 62,40 26 62,40

Tulajdonságok Jelölés Adatok Mértékegység Vizsgálati módszer/
szabvány

Tűzvédelmi osztály — A1 — EN 13501-1

Maximális üzemi hőmérséklet ST(+) 250 (ajánlott) °C –

AS minőség — ≤ 10 ppm EN 13468

Rövid idejű vízfelvétel Wp ≤ 1.0 kg/m2 EN 1609

Páradiffúziós ellenállási szám  1 — EN 13162

Szálak olvadáspontja — ≥ 1000 °C EN 4102-17

Fajhő — 1030 J/kgK EN ISO 10456

Szilikonmentes ásványi szálak —
A termék szilikonolaj hozzáadása 

nélkül készül
— —

A műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Kérjük ellenőrizze a termék műszaki adatlapját az aktuális értékek vonatkozásában.

Thermo-teK Hővezetési 
tényező 10 °C 

fokon, W/(m·K) 
a DIN EN 12667 

szerint

Hővezetési 
tényező 40 °C 
fokon, W/(m·K
a DIN EN 12667 

szerint

EN1602 
szabvány 

szerinti 
testsűrűség 

kg/m3

CE jelölési kód Teljesítmény-
nyilatkozat 

száma.
www.dopki.com

BD 030 0,039 0,043 30 MW-EN13162-T5-WS-AF5 R4305IPCPR

BD 035 0,039 0,043 35 MW-EN13162-T5-WS-AF5 R4305IPCPR

BD 040 0,037 0,041 40 MW-EN13162-T5-WS-AF5 R4305JPCPR

BD 050 0,035 0,038 50 MW-EN13162-T5-WS-AF10 R4305LPCPR

BD 060 0,035 0,038 60 MW-EN13162-T5-WS-AF15 R4305LPCPR

BD 070 0,034 0,038 70 MW-EN13162-T5-WS-AF15 R4305MPCPR

BD 080 0,034 0,038 80 MW-EN13162-T5-WS-AF15 R4305MPCPR

BD 090 0,035 0,038 90 MW-EN13162-T5-WS-AF25 R4305LPCPR

BD 100 0,035 0,038 100 MW-EN13162-T5-WS-AF25 R4305LPCPR

BD 110 0,035 0,038 110 MW-EN13162-T5-WS-AF30 R4305LPCPR

BD 120 0,036 0,039 120 MW-EN13162-T5-WS-AF30 R4305KPCPR

BD 140 0,036 0,039 140 MW-EN13162-T5-WS-AF50 R4305KPCPR

BD 150 0,036 0,039 150 MW-EN13162-T5-WS-AF60 R4305KPCPR

BD 180 0,039 0,043 180 MW-EN13162-T5-WS-AF60 R4305HPCPR
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ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK
Hôvezetési tényezô
λ10° C = 0,037 W/m·K

Tûzvédelmi osztály
A1, kivétel a 20 mm-es vastagság.

A Thermo-Tek LM ECO Alu ívesre alakítható, egyik oldalán üvegszövet erôsítésû 
alumínium fóliával kasírozott, teljes keresztmetszetében Ecose kötôanyaggal elô-
állított, hidrofobizált ásványgyapot lamell, a felületre merôleges irányú szálakkal.

Thermo-Tek LM ECO Alu

Műszaki jellemzők

Vastagság Szélesség Hosszúság Deklarált hő-
vezetési tényező

mm mm mm λ10 °C  (W/m · K)

20 1000 (2×500) 10000 0,037

30 1000 (2×500) 8000 0,037

40 1000 (2×500) 6000 0,037

50 1000 (2×500) 5000 0,037

60 1000 (2×500) 4000 0,037

80 1000 (2×500) 3000 0,037

100 1000 (2×500) 2500 0,037
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ELŐNYÖK
•  alacsony hôvezetési tényezô — kitûnô 

hôszigetelô képesség
•  kiváló akusztikus jellemzôk
•  ellenálló a felületre merôleges terheléssel 

szemben, adott nyomás esetén megtartja 
szabványos vastagságát

•  ellenáll a mikroorganizmusoknak, rág-
csálóknak

•  kémiailag semleges — nem lép reakcióba 
környezete anyagaival

•  tömegét és alakját hômérsékletváltozás 
esetén is megtartja

•  akár 600 °C-ig ellenálló a magas hô-
mérséklettel szemben (az ásványgyapot 
felületen)

•  igazítható a különbözô szerkezeti ele-
mekhez

•  könnyen alakítható különbözô méretekre 
és formákra

•  teljes keresztmetszetében víztaszító

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Thermo-Tek LM ECO Alu alumínium 
fóliával kasírozott ásványgyapot lamellás 
paplan melegvizes csôvezetékek, szellôzô- és 
klímacsatornák, és kiegészítô szerelvények, 
valamint ipari berendezések hô-, hang- és 
tûzvédelmi szigetelésére használható.

CSOMAGOLÁS
A terméket tekercsekben forgalmazzuk, cso-
magolási egységenként átlátszó PE zsugorfó-
liába csomagolva. A csomagoláson jól látható 
Knauf Insulation céglogó és címke van elhe-
lyezve, utóbbi tartalmazza a termék alapvetô 
jellemzôit.

Thermo-Tek LM ECO Alu

Tulajdonság Jelölés Adatok Mértékegység Vizsgálatimódszer/
szabványok

Deklarált hőveze-

tési tényező száraz 

állapotban, t = 10°C 

hőmérsékleten

λD 0,037 W/m·K EN 12 667

Tűzvédelmi osztály — A1* — EN 13 501-1

Hangelnyelési osztály B ISO 354

Rövid idejű vízfelvétel WS max. 1 kg/m2 EN 1609+AC

Maximális üzemi 

hőmérséklet
t 600 °C EN 14 706

Nyomószilárdság 

10%-os össze-

nyomódás mellett

—

min 2; LMF AluR

min 5; LMF 5 AluR

min 10; LMF 10 AluR

min 15; LMF 15 AluR

kPa EN 826

Egészségvédelem ld. biztonsági adatlap
460/2005 MPO 

direktíva

CE jelölési kód
MW–EN14303–T4–ST(+)250–

WS1–MV1–CL10

* Kivéve a 20 mm vastag termék.

A THERMO-TEK LM ECO ALU HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐI MAGASABB HŐMÉRSÉKLETEKEN A DIN EN 12 667 SZERINT MÉRVE

Hőmérséklet °C 10 50 100 150 200 250
Thermo-Tek LM ECO Alu 0,037 0,044 0,056 0,070 0,088 0,109
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ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK
Tûzvédelmi osztály A1
Hôvezetési tényezô
50 °C = 0,041 W/m·K
Maximális üzemi hômérséklet 660 °C

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az Power LW STD M elsôsorban légtech-
nikai egységek, kazánok, kemencék, hô-
cserélôk és turbinák szigetelésére ajánlott 
kötôanyagmentes ömlesztett kôzetgyapot. 
Elônye, hogy lehetôvé teszi a nehezen meg-
közelíthetô helyek szigetelését is, vágás nél-
kül. Zsákokban kerül forgalomba, ennek 
köszönhetôen egyszerû a termék mozgatása 
és tárolása.

ELŐNYÖK
• rugalmasan alkalmazható
• nem éghetô
• magas hômérséklettel szemben ellenálló
• víztaszító
• hangelnyelô

CSOMAGOLÁS
A termék tekercselt fi lc formájában, PE 
zsákba csomagolva, raklapon kerül for-
galomba. Egy zsák tömege 10 kg. Kôzet-
gyapot fi lc vastagsága:  20 mm (jellem-
zôen 40 mm) — T1 osztály (az EN 14303

szerint). Kôzetgyapot fi lc hossza:  2000 mm 
(jellemzôen 2500—3500 mm).
A csomagoláson jól látható Knauf Insula-
tion céglogó és címke van elhelyezve, utóbbi 
tartalmazza a termék alapvetô jellemzôit.

MINŐSÉG
A Knauf Insulation rendelkezik az EN ISO 
9001:2008 szerinti minôségtanúsítással. 
A teljes gyártási folyamatot a Knauf Insula-
tion saját minôségellenôrzési részlege felügye-
li, szigorú ellenôrizve a károsanyag kibocsá-
tásra vonatkozó határértékek betartását.

A Power LW STD M 660 °C üzemi hômérsékletig használható kötôanyagmentes, hô-, 
hang- és tûzvédelmi szigetelésre alkalmazható, nem éghetô, ömlesztett kôzetgyapot. 
A termék rugalmassága lehetôvé teszi alkalmazását olyan szabálytalan alakú szer-
kezetek és üregek kitöltésére, amelyek szigeteléséhez nem lehet kötôanyagot tar talmazó 
terméket alkalmazni.

Power-Tek
LW STD M 
kötôanyag nélküli 
ömlesztett kôzetgyapot
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Power-Tek LW STD M ömlesztett kőzetgyapot

Tulajdonság Jelölés Adatok Mérték-
egység Szabványok

Maximális üzemi

hőmérséklet 
ST(+) 660* ºC EN 14706

Hővezetési tényező a hőmérséklet 

függvényében

θ 50 100 200 300 400 450 600 ºC EN 12667

λD 0,041 0,049 0,067 0,090 0,120 0,156 0,205 W/m·K EN 12667

Névleges testsűrűség ρ ~100 kg/m3 EN 1602

AS minőség <10 mg/kg EN 13468

Tűzvédelmi osztály — A1 — EN 13 501-1

Szálak olvadáspontja tt ≥1000 ºC EN 4102-17

Páradiffúziós ellenállási szám μ 1 — EN 12 086

Szilikon tartalom A termék szilikonolaj hozzáadása nélkül készül.

A Power-Tek LW STD M ömlesztett kôzetgyapot felhasználása nagyon sokrétû
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A CÉG 100%-BAN MAGYAR TULAJ-
DONBAN VAN, és a magyarországi érté-
kesítés mellett a nemzetközi kereskedelem 
legmagasabb igényeinek is eleget téve látja 
el termékeivel a gom ba pia cot. Ehhez iga-
zodva 13 db új laskagomba termesztô egy-
séget építettek.
Mutsy Attilával, a cég tulajdonosával több 
elôzetes egyeztetés alkalmával igyekeztünk 
megtalálni a legmegfelelôbb terméket, amely 
képes  egy fóliasátor hôszigetelését ellátni.
A sátrak esetében a „fôfal” tulajdonképpen 
a vázszerkezetre (lásd 1. kép) épített hôszi-
getelés, két réteg speciális fólia között. Így 
gyakorlatilag olyan termékre volt szükség, 
amely azon kívül, hogy kellôképpen hôszige-
tel, ellenálló a folyamatos nyomófeszültséggel 
szemben, azaz roskadásmentesen megállja a 
helyét. A beépítési körülményeket ezen kívül  
a nagyon magas páratartalom és a beépítési 

nehézségek jellemzik (lásd 2. kép). Így esett 
a választás a tekercses kiszerelésben készülô 
hidrofóbizált Unifi t 032 szigetelésünkre. Mint 
az összes üveggyapot termékünk — 2010 
óta — ez is a teljesen természetes, keményítô 
alapú, biológiailag semleges ECOSE® tech-
nológiájú kötôanyaggal készül. 
A Bio Fungi Kft. a Classic 032 szigetelést 
választotta, amely kel lően rugalmas 
ahhoz hogy felvegye a sátrak ívét, 
ugyanakkor megfelelô merevséggel rendelke-
zik, a roskadás elkerülésére két rétegben, ösz-
szesen 20 cm vastagságban építették be.
Így a bio elvekkel azonosulva jó választás a 
Bio-Fungi Kft. telepére.
Az ásványgyapot ECOSE® Technology- 
val a fenntarthatóság legmagasabb 
szintjét biztosítja…
•  Bio-alapú technológiával készült kötôanyag
•  Hozzájárul az épületek belsô levegôjének 

javításához (a hagyományos ásványgya-
pothoz viszonyítva) 

•  Elôsegíti a fenntartható épületek létrehozását
•  Csökkenti a munkahelyi káros hatá-

sok mértékét és a gyártás során a szeny-
nyezôanyag kibocsátást

•  Nem tartalmaz fenolt, fenol-formaldehidet 
és akrilt, azaz egészségre káros anyagokat

A felhasználói előnyök:
—  Puhább tapintású
—  Kisebb a porképzôdés
—  Szagtalan
—  Könnyen vágható

A 0,032 W/mK hôvezetési tényezô (amely az 
ásványgyapotok között az egyik legjobb ér-
ték) ebben a vastagságban kiválóan biztosít-
ja a hosszútávú és megfelelô hôszigetelést, így 
bátran ajánljuk hasonló beépítési területekre.

ÉRDEKESSÉGEK

2014 decemberében Magyarország legnagyobb gombatermelô üzemében, a Bio-Fungi Kft. 
ócsai telephelyén szigeteltünk.

— avagy a fóliasátrak új generációja

2. kép1. kép

Az ásványgyapot hôszigetelés 
mezôgazdasági alkalmazása  
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ERRE A CÉLRA SPECIÁLIS, AZ IGÉ-
NYEK SZERINT ÁTALAKÍTOTT VAGO-
NOKAT HASZNÁLNAK, amelyek nappal 
irodák és raktárak, éjszaka pedig szállást 
nyújtanak a munkát végzôknek. 

Az elhasználódott, korszerűtlen va-
gonok felújítása során kiemelt szem-
pont lett a vagonok hőszigetelése. Ez 
egyrészt a használók komfortérzete miatt, 
másrészt pedig a használat sajátosságai mi-

att fontos. A különbözô építési helyszíneken 
eltérô a rendelkezésre álló villamos teljesít-
mény, amibôl a jelentkezô összes igényt ki 
kell elégíteni. A kocsik hûtés-fûtésére el-
használt energia mennyisége — mint a la-
kóépületeknél is — jelentôs mértékû a teljes 
felhasználáson belül, így a beépített szige-
telés hatékonysága elsôrendû fontosságú. 
A Unifi t 032 [D=0,032 W/mK] ECOSE®

kötôanyagú, tekercses hôszigetelô anyag vá-
lasztásának fôbb szempontjai: 10 cm szer-
kezeti vastagság mellett maximális hôszi-
getelô képesség, könnyû bedolgozhatóság, 
legyen éghetetlen A1, de ne tartalmazzon 
egészségre káros anyagot, a változó felület-
nagyságok mellett minimális, inkább nulla 
hulladék keletkezése. Az egészségre káros 
hatások kizárása mind a beépítés során, 
mind pedig a helyiségek használatakor, a 
dolgozók egészségvédelme érdekében, ami 
a relatíve kis légköbméterû helyiségekben 
kiemelt jelentôségû.

Az első így készült vagonok már jól 
vizsgáztak a gyakorlatban. Nyári teszt-
idôszakban 1 hetes tartós 34—35 °C nap-
pali hômérséklet mellett a belsô térben 
26—27 °C-ot mértek a lezárt vagonokban, 
klímahasználat nélkül. Hidegben, —1°C kül-

ÉRDEKESSÉGEK

A vasúti pályaépítésben, pályakarbantartásban általános gyakorlat, hogy a kivitelezést 
végzô szakemberek hetekre, hónapokra „kiköltöznek” a munkahelyre. Változó a munkahely, 
így folyamatosan költözni kell a munkát végzôk kiszolgálását biztosító iroda—szállás—
raktár komplexumnak is. 

Guruló (majdnem) 
passzív házak a vasútnál
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sô hômérséklet mellett a mindössze 1500 W 
teljesítményû fûtôtest a kb. 100 lm3-es helyi-
ségben ½ óránként kb. 5 perces mûködéssel 
stabilan, egyenletesen tartotta a beállított 
21 °C-ot. Ezekkel az eredményekkel telje-
sültek az elektromos energia felhasználással 
kapcsolatos elvárások is. Az újabb kocsik 
tetôinél, mivel a hely engedi, már 16 cm 
vastag (Unifi t 032) kerül beépítésre, hogy a 
maximumot lehessen kihozni egy olyan épí-
tési feladatból, ahol minimális, illetve csak 
korlátozott tér áll rendelkezésre.
A vagonok eltérô funkciójú helyiségei közötti 
válaszfalakba a jó hangszigetelô képességû, 
táblás, 50 mm vastag Ekoboard anyag ke-
rült beépítésre, hogy a pihenés és a munka 
békés egymás mellett élése is biztosítható 
legyen. 
A kifejezetten jó szigetelési minôség az el-
érhetô legjobb hôvezetési tényezôjû szige-
telôanyagnak és a szakszerû, jó minôségû 
beépítésnek köszönhetô. Mind a hô, mind 

pedig a hangszigetelés készítésénél kiemel-
ten fontos az anyagok szoros illesztése, a 
hézagmentes beépítés, mivel az „ottfelejtett” 
hô- vagy hanghidak jelentôsen rontják a 
végeredményt. A szigetelések pára elleni vé-
delmét párazáró fólia biztosítja, míg a tûz-
védelemrôl a szigetelôanyag A1 minôsítése 
gondoskodik.
A kiválasztott anyagok mindegyike ren-
delkezik az Európában a lehetô legmaga-
sabbnak számító Indoor Air Quality [Beltéri 
Levegôminôség] szabvány Gold minôsítésé-
vel, ami a szerkezet teljes élettartama alatt 
garantálja a használók egészségének védel-
mét. 

A megrendelô igényei szerint a projektet a 
Módos Property Zrt. bonyolította, a terve-
zéstôl a komplett kivitelezésig. Véleményük 
szerint a kiválasztott anyagok jól vizsgáztak: 
jó volt vele dolgozni, minimális volt a por-
képzôdés, az anyag szagtalan, könnyen vág-
ható illetve beépíthetô, nem roskad.
A különbözô tervezési szempontok optimá-
lis összehangolásával, jó minôségû, korszerû 
anyagok beépítésével sikerült egy új kocsi be-
szerzési árának töredékébôl a projektet meg-
valósítani. A végeredmény magáért beszél, a 
Classic 032 és az Ekoboard szigetelôanyagok 
pedig láthatatlanul végzik a feladatukat, 
szolgálják a használókat a mindennapokban.

MPN Plus 037
AZ ÁSVÁNYGYAPOT SZIGETELÉSEK ÚJ GENERÁCIÓJA:

A LEGMAGASABB TŰZVÉDELMI MINŐSÍTÉS:
A1 NEM ÉGHETŐ

KIEMELKEDŐ HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉG

ZAJVÉDELEM ÉS HANGELNYELÉS: A OSZTÁLY

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT 
ARANY FOKOZAT

ÚJRAHASZNOSÍTOTT NYERSANYAGBÓL KÉSZÜL

KÖNNYEN KEZELHETŐ

RUGALMAS ÉS TARTÓS, 
NEHEZEN SÉRÜL

ALACSONY KIPORZÁS

JÓL ILLESZKEDIK

A SZIGETELÉS SOHASEM VOLT 
MÉG ILYEN EGYSZERŰ...

Az MPN Plus 037 általános 

felhasználású ásványgyapot, többek 

között alkalmas álmennyezetek, belső 

falak, válaszfalak, mennyezetek, 

magastetők és faszerkezetes épületek 

hatékony hang- és hőszigetelésére. 

Az MPN Plus 037 ásványgyapot 

termék rugalmasságának köszönhetően 

megkönnyíti a kivitelezést, öntartó 

képessége révén nincs szükség 

kiegészítő mechanikai rögzítésére.

HŐSZIGETELÉS 
KÖNNYEDÉN

ROSKADÁSMENTES

ŐSÍTÉÍÍ S:

G

SZTZZ ÁTT LYLL

ÓL KÉL SZÜL

KÖNNYEN KEZELHETŐ

RUGALMAS ÉS TATT RTÓS, 
NEHEZEN SÉRÜL

ALALL CSONY KIPORZÁS

JÓL ILLESZKEDIK

S
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AZT IS MEGTUDHATTUK, HOGY NEM 
CSUPÁN KOMFORTOSABBAK ÉS KÖR-
NYEZETKÍMÉLŐBBEK AZ ENERGIATA-
KARÉKOS ÖKO-IRODÁK, de bérleti díjuk 
a piacon átlagosan harmadával magasabb a 
hagyományos, kevésbé környezetkímélõekhez 
képest. Két azonos paraméterekkel rendelkezõ 
iroda közül többségében a zöldebb irodát vá-
lasztják a cégek akkor is, ha az drágább, mert 
hosszú távon jóval kedvezõbb az üzemeltetési 
költségük.

A Knauf Insulation és az Otthontérkép Cso-
port egyik tagja, az irodahaz.info felméré-
se rávilágít arra, hogy az irodaingatlanok 
energiahatékonysága közötti különbségek a 
bérleti és üzemeltetési díjakban is megmu-
tatkoznak. A nem energiahatékony irodák 
bérleti díja négyzetméterenként 10-12 euró 
körül alakul, miközben a kifejezetten zöld-
ként megjelölt épületekben lévõ irodaterüle-
teket átlagosan 13-16 eurós négyzetméterá-
ron kínálják. Természetesen átlagokról van 
szó, de a trendeket jól mutatja ez a 30 száza-
lékos árkülönbség.

A fõvárosi irodapiacon jelentõs felárat kérnek az energiatakarékos irodákért — derült 
ki az Otthontérkép Csoport és a Knauf Insulation friss felmérésébõl. A kutatásból az 
is kirajzolódik, hogy az energiahatékony — más néven „zöld” — irodakínálat 39%-a 
jellemzõen a budai kerületekben található.

Jobbak, élhetôbbek, 
kelendôbbek
30%-KAL TÖBBET ÉRNEK A PIACON A SZIGETELT, ZÖLD IRODÁK

ÉRDEKESSÉGEK
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Az augusztus végi adatfelvételből ki -
derült, hogy az oldalra frissen feltöl-
tött budapesti irodák területi meg-
oszlása is érdekes tendenciát mutat. 
A budapesti új építésû, „A” kategóriás irodák 
80-90 százaléka zöld, és 74 százalékuk há-
rom budapesti kerületre koncentrálódik. Az 
elmúlt 12 hónapban a XI. kerület 39 százalé-
kos, a XIII. kerület 20 százalékos, a XIV. ke-
rület pedig bõ 15 százalékos aránnyal vezeti 
a zöldiroda kínálati listát.
Az adatbányászati módszerekkel nyert, ano-
nimizált adatok a várakozásnak megfelelõen 
magasabb árakat mutattak. Az elmúlt 12 
hónapban felkerült, kiadó irodák — az át-
lagolt adatok alapján — négyzetméterenként 
32,1 százalékkal voltak drágábbak, mint 
a szigetelés nélküli, kevésbé környezetkí-
mélõek. Az irodapiaci irányárak sajátossága, 
hogy a négyzetméterre esõ nettó költségek 
is jelentõs különbséget mutatnak. Egyrészt 
aszerint, hogy kisebb, pár száz, közepes, 
vagy éppen több ezer négyzetmétert bérel-e 
az adott bérlõ — utóbbi esetben ugyanis szû-
kös az irodakínálat, hiszen kevés 2-3 ezer 
négyzetméter feletti, egybefüggõ irodaépület 
van a piacon.
Éppen ezek miatt az irodaházaknál is sávo-
san határozzák meg az árakat, de sok múlik 
az iroda hõtechnikai tényezõin és komfortfo-
kozatán is. Egy megfelelõen szigetelt iroda-
épület üzemeltetési költsége akár 40 száza-
lékkal is kevesebb lehet.

„Az irodaépületek kiválasztásakor egyre 
fontosabb szempont az ingatlan energia-
hatékonysága, hiszen nem mindegy, hogy 
az bérlõik mennyit költenek annak üzemel-
tetésére. Egy korszerû, homlokzatán illetve 
gyorsan hûlõ szerkezeti elemein is 15 cm 
vastagságú kõzetgyapot szigetelésû iroda —, 
melynek „zöld teteje” is van — a legszigorúbb 
energiahatékonysági normáknak szintén 
megfelel” — mondta Aszódy Tamás, a Knauf 
Insulation Kft. ügyvezetõ igazgatója. „Egy 
megfelelõen szigetelt, és akusztikailag is jól 
megtervezett irodaépületben a munkaválla-
lók komfortosabb és kellemesebb környezet-
ben dolgozhatnak, és sokszor a vállalkozás 
sikeressége is múlhat a munkakörülménye-
ken” — tette hozzá a szakember.

A vásárlók egy iroda választásakor a  
kézzelfogható tulajdonságokra fi gyel-
nek. Ilyenek — a bérleti díjon túl — a téli-nyá-
ri rezsiköltségek, fûtés-hûtés költségei, a zöld 
tetõterasz, a napelemes és napkollektoros 
kialakítás vagy éppen a hangszigetelés. Ez 
utóbbi is egyre fontosabb szempont, amikor 
a munkaadók irodahelyszínt keresnek, hi-
szen fontos hogy a dolgozókra jutó zajterhelés 
minél kisebb legyen. Tíz, interneten indított 
irodakeresésbõl 3-4 alkalommal felbukkan 
valamelyik „öko” szempont is a feltételek 
között. Az intelligens világítás, az épület-
vezérlés, valamint a szigeteltség mértéke is 
egyre gyakrabban szerepel az irodakeresõk 

alapvetõ igényei között. Az elsõdleges feltétel 
mégis az ár, a lokáció és az épület minõsége, 
avagy látványa marad.

„Mivel jelentõs konkurenciával kell számol-
niuk, az építtetõknek az új irodaházak esetén 
sokkal környezettudatosabb megoldásokban 
gondolkoznak. Ezek például a XI. kerület 
irodaterületei vagy a XIII. kerület Váci úti 
irodafolyosója, illetve a XIV kerület Hungá-
ria körúti része. Ezeken a területeken sok új 
irodaház épül, és a magas kínálat piaci ver-
senyt generál” — mondta el dr. Halaska Gá-
bor, az Otthontérkép Csoport vezetõ elem-
zõje. „Az az irodaház építtetõ jut elõnyhöz, 
amelyik környezetbarát és energiatakarékos 
irodát kínál bérlésre. A nagyobb vállalatok-
nál marketing és munkavállalókat megtartó 
szerepe is van annak, hogy az irodaterülete-
ik mennyire csökkentik a környezetterhelést” 
— tette hozzá a szakember.

Egy-egy iroda kiválasztásánál tehát 
a legfontosabb szempont annak ára, és 
a lokáció, — vagyis hol található az épü-
let —, illetve milyen közel van a poten-
ciá lis ügyfelekhez. A többi kritérium csak 
két azonos paraméterekkel rendelkezõ iroda 
esetén lehet a mérleg nyelve. Azt is érdemes tud-
ni, hogy egy nagyvállalat mindig rugalmasab-
ban költözik és dönt irodaválasztáskor, mert itt 
nincsenek szubjektív — személyes szempontok 
— állítja az Otthontérkép Csoport szakembere.

ÉRDEKESSÉGEK
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A GIPSZKARTON FALSZERKEZET 
ELŐNYEI:
•  Környezetbarát, mivel összetevõi a gipsz 

és a víz természetes anyagok. Sem elõál-
lításuk, sem beépítésük nem szennyezi a 
környezetet. Sõt, a keletkezõ hulladék kör-
nyezetkímélõ elhelyezése sem okoz gondot. 

•  Építése gazdaságos, tiszta és gyors, épí-
tés-biológiailag kedvezõ. 

•  A gipszmag nagy mennyiségû párát ké-
pes befogadni, ezzel csökkentve a nyári 
idõszakban a lakóhelyiségek páratartal-
mát. Ugyanakkor a téli, száraz fûtési sze-
zonban a párát visszaengedi a helyiség le-
vegõjébe, amitõl hõérzetünk javul. 

•  Átveszi és tartja a belsõ tér hõmérsékletét, 
vagyis felülete nem sugároz hideget, így a 
helyiséget nem érezzük hidegebbnek, mint 
amit a szobai hõmérõ mutat.

HANGGÁTLÁS:
A kartonfalak mint szerkezetek jó hanggátlási 
tulajdonságúak. A gipszkarton válaszfalak és 
álmennyezetek, valamint a bennük elhelye-
zett Knauf Insulation ásványgyapot szigete-
lések segítségével jól gátolható a léghangok 
terjedése.

Az egyéb — pl.teherhordó szerkezetektõl — 
hanglágy anyaggal elválasztott válaszfalak a 
testhangok okozta rezgéseket sem továbbít-
ják. A szerkezet hõszigetelésével fûtött és fû-
tetlen terek elválasztása is megoldható. Épí-
tése gazdaságos, gyors, a szerkezet teherbíró.
Válaszfalak szigetelése esetén a speciális kivé-
telektõl eltekintve valójában  két szomszédos 

beltér (vagy szoba) hanghatásainak a csök-
kentése, vagyis a hanggátlás a feladatunk.
Néhány alapinformáció és adat a könnyebb 
érthetõség kedvéért.
Decibel: a hang erõsségét jellemzõ érték. Az 
emberi hallás tartománya 0—130 dB.
Amikor falakat építünk hanggátlás céljából, 
ezeket a mérõszámokat adjuk meg (pl. egy 

Az utóbbi évtizedek a térelhatárolásra kiválóan alkalmazható szerelt válaszfalak rohamos 
elterjedését hozták. A beépített mennyiségek hazánkban több millió m2-t tesznek ki évente.

Szárazépítés, szerelt válaszfalak 
és szigetelésük

Az A1 tűzvédelmi osztályú EKOBOARD ásvány-
gyapot a válaszfalszigetelés megfelelő terméke:
• Könnyen és gyorsan beépíthető

• Hidrofobizált, ellenáll a párás körülményeknek

• A1  tűzvédelmi osztályú, azaz nem éghető

• ECOSE kötőanyagú, nem tartalmaz káros vegyi anyagokat

• Nem roskad össze a falszerkezetben 

• Van vizsgálati eredménye áramlási ellenállásra (AFr = 5 kPa·s/m2)

• Mérettartományában minden kartontípushoz igazodik

Ekoboard ásványgyapot szigetelőlap kiszerelési egységei:

Ekoboard 600 × 1250 R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Ekoboard  50  1,25 12,00 432,00

Ekoboard  75  1,90 7,50 270,00

Ekoboard  100  2,55 6,00 216,00
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50 dB hangszigetelésû fal egy vendéglõ mo-
rajlását szûri meg a szomszédos helységtõl).
•  194 dB: Elméleti határ, hanghullám ese-

tén, 1 atmoszféra környezeti nyomásnál
•  150 dB: repülõgép sugárhajtómûve 30 mé-

terrõl
•  140 dB: pisztolylövés 1 méterrõl
•  120 dB: fájdalomküszöb; vonat kürt 10 mé-

terrõl, dobhártya már sérülhet
•  100 dB: légkalapács 2 méterrõl; diszkó 

belül
•  90 dB: üzemi zaj, kamion 1 méterrõl,  rend-

szeresen hallgatva károsodást okoz

FOKOZOTT TŰZGÁTLÁS KÜLÖNLEGES 
SZERKEZETEKHEZ:
Ajánlott termékünk a Nobasil MPE kőzetgyapot tábla, melynek kiszerelési egységei:

Nobasil MPE 600 × 1000 mm R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Nobasil MPE  50 1,40 6 ,00 120,00

Nobasil MPE  80 2,25 3,60 72,00

Nobasil MPE  100 2,85 3 ,00 60,00

Nobasil MPE 625 × 1000 mm R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Nobasil MPE  50 1,40 7,50 120,00

Nobasil MPE  80 2,25 3,12 75,00

Nobasil MPE  100 2,85 3,75 60,00

ÁLLÉKONYSÁG:
Üveggyapot esetében:

• Akustikboard

• Decibel 

• Ekoboard termékeink. 

Kőzetgyapot termékek esetében:

• Nobasil MPE

A szigetelőanyagokat falak esetében úgy építsük be, hogy homogén felületet kap-

junk, az illesztések mentén is folytonos legyen a felület és ne maradjanak rések! 

Vastagabb szigetelésekhez két, átfedéssel beépített réteg alkalmazását javasoljuk!

Decibel termékünk kiszerelési egységei:

Decibel  625 R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

50 × 625 × 8000 mm (× 4) 1,30 2x10 480,00

75 × 625 × 10600 mm (× 2) 1,95 2x6,62 318,00

100 × 625 × 7000 mm 2,60 2x5 240,00

Akustik Board termékünk kiszerelési egységei:

Akustik Board R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

50 × 600 × 1250 mm 1,35 12,00 384,00

50 × 625 × 1250 mm 2,00 7,50 240,00

60 × 625 × 1250 mm 2,70 6,00 192,00

75 × 600 × 1250 mm 1,35 12,50 400,00

80 × 625 × 1250 mm 2,15 7,81 250,00

100 × 600 × 1250 mm 2,70 6,25 192,00

100 × 625 × 1250 mm 2,70 6,25 200,00

A szerelt válaszfalakban, álmennyezetek felett alkalmazandó/alkalmazható szige-

telésekről bővebben érdeklődjön területileg illetékes szaktanácsadó kollégáinknál. 

Elérhetőségeiket megtalálja a www.knaufi nsulation.hu oldalon és kiadványunk végén.

•  80 dB: porszívó 1 méterrõl, zaj forgalmas 
utca járdáján

•  70 dB: erõs forgalom 5 méterrõl
•  60 dB: iroda vagy vendéglõ belül
•  50 dB: beszédzaj, csendes vendéglõ belül
•  40 dB: lakóterület éjjel
•  30 dB: színházi csend
•  10 dB: emberi lélegzet 3 méterrõl
•  0 dB: egészséges emberi fül hallásküszöbe; 

egy szúnyog repülésének hangja 3 méterrõl
(forrás: Wikipédia)
Ha 10 cm vastag falat építünk, az alapanya-
gától függõen az alábbi hangszigetelési érté-

keket teljesíti: (minél nagyobb a mérõszám, 
annál jobb a fal hangszigetelése)
• Porotherm téglafal 40 dB
• Ytong pórusbeton fal  41 dB
• Ytong Silka mészhomok fal 43 db  
•  2 × 1 réteg gipszkarton fal, 

7,5 cm Ekoboard üregkitöltés 45 dB
(forrás: csaladihaztervezes.hu)

A hangszigetelést az alkalmazott szálas szi-
getelések és kartonfalak esetében a vastagság 
növelésével lehet hatékonyan javítani, míg a 
testsûrûség növelésével a hangszigetelés ha-
tásfoka nem egyenesen arányos. Ezért minél 
vastagabb falat építünk,  teljes keresztmet-
szetében szigetelõanyaggal kitöltve, annál 
jobb lesz a fal hangszigetelése.

TŰZGÁTLÁS:
Jó hanggátlási tulajdonsága mellett a gipsz-
karton-szerkezet tûzgátlási képességgel is bír. 
A gipszkarton nem éghetõ anyag, tûzvédel-
mi osztálya A2. Tûz esetén a gipszmagban 
kristályos formában megkötött víz „beépített 
tûzoltóként viselkedik”, elpárolog a gipsz-
magból, és az így keletkezô vízgôz lassítja a 
szerkezet mentén a tûzterjedést. A tûzvédelmi 
szabályozás szigorodó feltételeihez a Knauf 
Insulation szigetelések tökéletes hátteret biz-
tosítanak, ugyanis az összes kõzetgyapot és 
ásványgyapot termék A1-es, nem éghetõ 
kategóriát képvisel. A különbözõ tûzgátlási 
elõírások különféle szerkezeteket igényelnek, 
amelyekhez termékeinket nagyon szigorú 
vizsgálatoknak vetettük alá, hogy az elõírt 
követelményeket mindenképpen teljesítsék.

ÁLLÉKONYSÁG:
Az elõtétfalas szerkezetek és a válaszfalak ese-
tében fontos követelmény az alkalmazandó 
szigetelés állékonysága és öntartó képessége. 
Ez az elvárás arra szolgál, hogy megelõzhes-
sük a rossz minõségû hang- és hõhidas szer-
kezetek kialakítását.
Ezt az igényt kiválóan kiszolgálják a Knauf 
Insulation által válaszfalakhoz ajánlott teker-
cses és táblás termékek. A Knauf Insulation 
egyaránt gyárt kõzetgyapot és ásványgyapot 
szi ge te lô anya go kat, amelyek megfelelõ áram-
lási ellenállással és állékonysággal rendelkez-
nek, hogy hosszú távon biztosítsák a lakások, 
irodák nyugodt életterét.
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SZOMORÚ TÉNY, hogy legtöbb esetben 
a lakástulajdonosok nem tudják megmon-
dani miért is szigeteljük a térelválasztó fa-
lakat. Az pedig, hogy mi is lenne a megfe-
lelõ választás,  (amely ár-érték arányaiban 
is fontos kérdés) sok esetben a kivitelezõk-
nek sem egyértelmû. Pedig valójában a két 
beltér (vagy szoba) hanghatásainak a csök-
kentése; a szomszédos helyiségbe átjutó zaj 
mérséklése — azaz a hanggátlás a fel-
adatuk.

Családi házak hangszigetelt falaiba a meg-
felelõ döntés termékeink közül az Ekoboard 
szigetelés alkalmazása.

MIVEL A HANGSZIGETELÉST nem a 
testsûrûség, hanem a vastagság növelésével 
lehet javítani, minél vastagabb falat építünk 
teljes keresztmetszetében kitöltve, annál 
jobb lesz a fal hangszigetelése.

Miért az EKOBOARD a válaszfalszige-
telés megfelelő terméke?

•  Hidrofobizált, ellenáll a párás körülmé-
nyeknek

•  Kiváló tûzállóságú, A1 tûzvédelmi osztá-
lyú

•  ECOSE kötõanyagú, nem tartalmaz hoz-
záadott vegyi anyagokat

•  Nem roskad össze a falszerkezetben

•  Van áramlási ellenállási vizsgálata 
(AFr =5 kPa·s/m2)

•  Mérettartományában minden kartontípus-
hoz igazodik.

Az épületeken belüli elválasztó falak a mai kor igényei alapján általában anyagaik szerint 
tégla-, beton-, gipsz- vagy könnyûszerkezetûek lehetnek. Esetünkben a gipszkarton 
falakban ideálisan alkalmazandó szigetelések kiválasztását igyekszünk elôsegíteni.

Gipszkarton válaszfalak szigetelése: 
a valódi cél a hanggátlás

PÁRA-
ÁTERESZTŐ

VÁLASZFALAK SZIGETELÉSE
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A SZÁRAZÉPÍTÉS FŐBB RENDSZEREI:
• szerelt határoló (külsõ) falak
• szerelt válaszfalak
• elõtétfalak
• szárazpadló vagy álpadló rendszerek
• álmennyezetek és
• tetõtér beépítési rendszerek

A fenti rendszerek szinte kivétel nélkül ak-
kor alkotnak jól mûködõ egységet, ha a 
gipszkarton lapok között, alatt vagy felett 
megfelelő minőségű szigetelõ anyagot 
alkalmazunk. Ezeknek a rendszereknek 
többnyire a tér el vá lasz tás funkcióján kívül, 
több feladatot kell még betölteniük. Ilyenek  
a hõszigetelés, hanggátlás és esetenként a 
tûzgátlás. Ezen funkcióknak az ellátásához 
a tervezett falrendszerbe méretében illesz-
kedő és minőségében megfelelő szálas 
szigeteléseket célszerû választanunk, melyek 
a kívánt cél érdekében lehetnek kõzet- vagy 
üveggyapot, összefoglaló néven ásványgyapot 
szigetelések.
Gipszkarton rendszerek gyakori fel-
használási területei:
1. Mennyezetek
2. Válaszfalak, elõtétfalak

1. Mennyezeti rendszerek esetében a 
szigetelõanyag mindig vízszintesen kerül 
elhelyezésre, aminek következtében a ren-
delkezésre álló hely, azaz a vastagság fon-
tos szempont. Ha lehetõségünk van akár 
20-30 cm szigetelés elhelyezésére, tegyünk 
így, mert a nagyobb vastagság jobb hô- és 
hangszigetelési tulajdonságokat fog ered-
ményezni. Üvegfátyollal kasírozott anyag 
használata nem szükséges. Ez alól kivétel az 
akusztikai álmennyezetek esetében haszná-
landó üvegfátyol kasírozású szigetelõanyag 
(pl. TP 425B, vagy FRK).

2. Az előtétfalak és válaszfalak ese-
tében fontos követelmény az alkalmazandó 
szigetelés testsûrûsége, mind a hanggátlás 
(áramlási ellenállás), mind pedig az öntar-
tás, azaz az állékonyság miatt. Nem alkal-
masak azok a termékek, amelyek összeros-
kadhatnak. Kiadványunkban jelöljük azon 
üveggyapot termékeinket, amik roskadás-
mentesek. A fentiek következménye elõtét-
falak esetében a hõhíd, belsõ válaszfaknál 
pedig a hanghíd kialakulása. Megoldás: 
a megfelelő testsűrűségű és áramlási 
ellenállású szigetelés alkalmazása. Ilyenek 

pl. az Akustik Board vagy a Decibel termé-
keink. A szigetelõanyagokat falak esetében 
úgy építsük be, hogy homogén felületet kap-
junk, az illesztések mentén is folytonos le-
gyen a felület, ne maradjanak rések!

VÉGÜL EGY KIS ÉRDEKESSÉG a hang-
csillapítás tekintetében:
Független vizsgálatok kimutatták, hogy a 
szálas szigetelõanyagok mint hangelnyelõ 
anyagok testsûrûsége egy adott sûrûség fö-
lött nem játszik szerepet az üregen áthaladó 
hanghullámok csillapításában, sokkal in-
kább a vastagság és az áramlási ellenállás 
mérvadó. Általában 1 cm szigetelésnöveke-
dés a válaszfalba építhetõ anyagokból (pl. 
Decibel — TI 140 dB), 1 decibel léghanggát-
lás növekedést jelent. Minél nagyobb a lég-
hanggátlási szám (decibel érték), annál jobb 
a szerkezet hangszigetelési képessége.

Ritkán foglalkozunk a környezeti zajok egészségre káros hatásaival, pedig viszonylag 
egyszerûen és praktikusan ez az ártalom jelentôsen csökkenthetô hôszigetelô anyagok 
segítségével

Szárazépítés
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Mindennapjainkban a pihenéshez ugyanúgy, mint a jó munkavégzéshez szükség van 
a csendre. A járkálásból vagy pl. takarításból adódó zajkeltést azonban nem tudjuk elkerülni.

Termékajánló: 
Nobasil PTN, PTE, PTS

Terhelhető hő- és hangszigetelő tábla, elsősorban úsztatott padlószerkezetek lépés-

hang-szigetelésére: közbenső födémek  akusztikai és tűzvédelmi szigeteléseként (min. 

50 mm-es vastagságban), alulról hűlő födémek hőszigeteléseként  (Heraklith-C-vel). 

Összenyomódás: max. 5 mm

Termék Vastagság 
(mm)

R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Nobasil PTN

D = 0,035 W/mK

600 × 1000 

20 0,55 9,6 115,2

30 0,85 6 96

40 1,10 4,8 76,8

50 1,40 3 60

Nobasil PTE

D = 0,036 W/mK

600 × 1000 

20 0,55 9,6 115,2

30 0,80 6 96

40 1,10 4,8 76,8

50 1,35 3 60

60 1,65 3 48

Nobasil PTS

D = 0,036 W/mK

600 × 1000 

20 0,55 7,2 144

30 0,80 4,8 96

40 1,10 4,8 76,8

50 1,35 3 60

60 1,65 3 48

Úsztatott aljzatok
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ÚSZTATOTT PADLÓ AKUSZTIKAI 
SZIGETELÉSE
Úsztatott padlók alkalmazása esetén fõként 
a lépéshangszigetelés elõírásainak betartása 
a feladat, a léghangszigetelés javítása csak 
kiegészítõ tulajdonsága az ilyen szerkezetnek.

A Knauf Insulation a padlószigetelé-
sekhez 4 különböző terméket gyárt.
Mi a megfelelõ választás?
A kérdésre alapelvekkel tudunk válaszolni, 
mert az MSZ 15601-1:2007 szabvány kö-
vetelmény esetén, mint iroda, vagy középület 
esetén, sõt helyiségenként is megkülönbözte-
ti a szükséges lépéshangszigetelés mértékét. 
(Lnw — lépéshangnyomásszint, decibel)

AZ ÚSZTATÓRÉTEG KIVÁLASZTÁSÁ-
NAK ALAPVETŐ SZEMPONTJAI:
A lépéshang elleni szigetelés javítása:
Ezt a célt az úsztatóréteg fajlagos dina-
mikai merevségének csökkentésével,
azaz lágyabb rugó alkalmazásával illetve 
az úsztatott aljzat tömegének növelé-

sével, azaz nehezebb anyag vagy nagyobb 
rétegvastagság alkalmazásával érhetjük el.
A lépéshangszigetelés annál jobb, minél ru-
galmasabb a hangszigetelõ anyag, hiszen így 
tudja legjobban felvenni a rezgéseket.
Vagyis a hangszigetelésre jellemzõ mérõszám, 
a — DINAMIKAI MEREVSÉG — minél ki-
sebb értéket mutat, annál jobb a lépéshang-
szigetelésünk.
A dinamikai merevség jele: SD — mértékegy-
sége: MN/m3

Másik szempont a szigetelés terhelhe-
tősége:
Ezt a szigetelõanyag összenyomhatóságára 
jellemzõ érték mutatja, amelyet CP-vel jelö-
lünk.
E tekintetben arra kell törekednünk, hogy 
minél kevésbé legyen összenyomható a szige-
telés, amit azzal érünk el, hogy minél véko-
nyabb lemezt választunk, ez esetben viszont 
nõ a dinamikai merevség, ami rosszabb 
hanggátlást eredményez. Egy szigetelõlemez 
akkor építhetõ be úsztatott padozatba, ha a 
terhelés alatti összenyomódása 5 mm.

RÖVID KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ: 

•  Gyakori hiba hogy az úsztatórétegben (a 
szigetelésben) vezetik a gépészetet, ami 
hanghidak kialakulásához vezet!  

•  Olyan rétegrendet javasolunk, ahol a csõ-
vezetékek felsõ síkjáig száraz kitöltés, ki-
töltõ esztrich stb. készül. Az így létrejött 
egyenletes, sík felületre kerülhet rá a lépés-
hangszigetelõ réteg, majd erre az esztrich 
réteg és a burkolat. 

•  Az úsztatóréteg kialakítását a peremszi-
geteléssel kezdjük, amelynek magassága 
nyúljon a kész esztrich szintje fölé. Ezt 
követõen rakjuk le a födémre a táblákat, 
amelyek így megtartják a peremszigetelõ 
sávot. Az esztrich megszilárdulása és ki-
egyenlítése után a kilógó peremszigetelés 
levágható. 

•  Sose felejtsünk el technológiai elválasztó 
rétegként fóliát teríteni a szálas szigetelés-
re! Ha befolyik a cementlé a szálak közé, 
nagymértékben rontja szigetelõanyagunk 
szigetelési képességét.

A nyugalom alapfeltétele 
a CSEND!

Többszintes épületekben, a közbensô födémek megfelelô hangszigetelésével, a gyakor-
latban elsôsorban úsztatott padlók kialakításával sokat tehetünk a zajok okozta kel-
lemetlenségek elkerülése érdekében.
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Knauf Insulation padlószigetelések műszaki adatai

Lépéshangszigetelő réteg Nobasil PTN Nobasil PTE Nobasil PTS Nobasil PVT

Maximális terhelés, Pmax 3 kPa (300 kg/m2) 4 kPa (400 kg/m2) 5 kPa (500 kg/m2)

10% összenyomó-

dáshoz tartozó érték: 

60 kPa (6000 kg/m2)

Terheléshez tartozó maximális 

összenyomódás, CP:
4 mm 3 mm 2 mm NA

Mérettartomány: 20—70 mm 20—70 mm 20—80 mm 40—60 mm

Dinamikai merevség a  vastagság 

függvényében, SD  (ahogy nő  a 

vastagság, úgy csökken az érték):

25—10 MN/m3 30—10 MN/m3 35—15 MN/m3 NA

Felhasználási terület:
Alacsony terhelésű 

úsztatott padlók

Közepes terhelésű 

úsztatott padlók

Nagy terhelésű 

úsztatott padlók

Extra terhelésű 

úsztatott padlók

Végül is milyen mértékben tudjuk javítani az ún. referenciafödémünk adott 
hangszigetelési (Lnw — lépéshangnyomásszint) értékeit?

Szerkezet Vastagság, cm m, kg/m2 Lnw, dB

Porotherm profi panel, legalább 13 cm felbetonnal legalább 18 405 73

Porotherm födémrendszer 45 cm tengelytávolsággal 21 300 87

Monolit vasbeton szerkezet 12 288 80

Monolit vasbeton szerkezet 15 360 76

E gerendás, Bj jelű béléstestes födém, alulról vakolva, felülről 5 cm felbetonnal 25 372 80

Forrás: Reis Frigyes — Az épületakusztika alapjai

Minél jobban sikerül javítani a referenciafödém hangszigetelését, annál kisebb 

a lépéshangnyomás szintje a födém alatti helyiségben, ami a ráfektetett úszópadló 

hatékonyságát mutatja (azaz a kisebb érték a jobb).

A nyers (referencia) födém lépéshangnyomásszintjéhez képest a lépéshangcsillapí-

tás szálas szigetelés alkalmazása esetén 25-35 dB-el változhat (csökken), 

vagyis egy úsztatott padlószerkezet lépéshangnyomásszint javító (csökkentő) hatása 

(ΔLnw) 25—35 dB.

A legjobb érték természetesen kis dinamikai merevségű, 20–30 mm vastag, 

lépéshanggátló ásványgyapot anyagú szigetelésekkel és 8–10 cm összvastagságú 

úszópadlókkal érhető el.

Szerkezet Megjegyzés ΔLnw, dB

Úszópadló általában az úsztatott aljzat 5 cm-nél vastagabb ≈ 25

Jobb minőségű úszópadló az úsztatott aljzat 5 cm-nél vastagabb ≈ 30

Úszópadló vastag úsztatórétegen az úsztatott aljzat 5 cm-nél vastagabb ≈ 35
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AZ ÁTFOGÓBB, SZÉLESEBB KÖRŰ
fenntarthatóság kialakítása mellett nem sza-
bad elfeledkezni arról, hogy életciklusukat 
tekintve, minden épület környezetre gyako-
rolt hatása a használata során elfogyasztott 
energiából, a megújuló energiaforrásokból 
és a fenntartható anyagok felhasználásából 
adódik össze.

A ZÖLDTETŐK TÚLMUTATNAK a kor-
társ építészet fogalmán és új értéket adnak az 
épületek várostervezésen belüli szerepéhez. 
Céljuk nemcsak az, hogy visszahozzák a ter-
mészetet a városi környezetbe, de olyan fon-
tos kérdésekre is megoldást kívánnak nyúj-
tani, mint a városi hõszigetelõ hatás vagy a  
záporesõk kezelése.

Miért jó a zöldtetô?

Az évek során az épületek tervezése ugyan fejlõdött, de az épületek funkciója változatlan 
maradt: védelem, kényelem, télen meleg és nyáron hûvös lakókörülmények létrehozása. 
Az utóbbi években azonban az épületek környezetre gyakorolt hatása és a zöldtetõs meg-
oldá sok is kezdenek egyre fontosabbá válni.
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Urbanscape Sedum-mix vegetációs réteg

Urbanscape Green Roll kőzetgyapot paplan 

Urbanscape felületszivárgó

Urbanscape  gyökérálló fólia

Vízzáró alátétfólia

A tető alapszerkezete

Az Urbanscape innovatív, könnyû, kiváló vízvisszatartó képességgel rendelkezõ és 
könnyen kivitelezhetõ rendszer, amelyet kifejezetten városi környezetben található lakó-, 
nem lakáscélú és ipari épületek zöldtetõ rendszereihez terveztek.

AZ URBANSCAPE GREEN ROOF  komp-
lett zöldtetõ rendszer, amely gyökérálló fóli-
ából, vízmegtartó képességgel vagy anélküli 

felületszivárgó, ültetõközegbõl — egyedülálló, 
szabadalmaztatott kõzetgyapot paplanból — 
és vegetációs rétegbõl áll. 

Az öntözõrendszert a helyi éghajlati viszo-
nyoktól függõen kell kialakítani.

Tetőtípusok:
Az Urbanscape Green Roof zöldtető rendszer bármilyen típusú tetőszerkezeten elhelyezhető: beton vagy acél födémen, fordított 

rétegrendű tetőn illetve minden egyéb, tetőn használt anyagtípuson. A zöldtető elemei minden esetben ugyanazok, csak a szigete-

lési igények és a vízzáró réteg helyzete változik. 

Melegtető beton födémen Melegtető acél födémen Fordított rétegrendű tető
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A VÁROSI HŐSZIGETHATÁS CSÖKKEN-
TÉSE
A városi levegõ hõmérséklet csökkentésének egyik 
leghatékonyabb módja a zöldtetõk alkalmazása. 
Nyáron a hõmérséklet a városokban az épületek és 
utak hõelnyelése miatt mintegy 5—7 ºC-kal maga-
sabb, mint vidéken, és a hőmérséklet egy ha-
gyományos tetőn akár 40ºC-kal is magasabb 
lehet, mint egy zöldtetőn. A Tyndall Klímavál-
tozás-kutató Központ kutatása szerint a városokban 
10%-kal több zöldfelületre lenne szükség a városi 
hõszigethatás ellensúlyozására. 

CSAPADÉKVÍZ VISSZATARTÁSA
      A zöldtetõk legnagyobb elõnye a lehullott záporesõk 
lefolyásának csökkentése, amely nyári időszakban 
a csatornahálózat leterheltségét 70–95%-kal 
is  csökkentheti. A zöldtetõk a költségcsökkentésre 
is hatással vannak, mivel a záporesõk tárolására al-
kalmazott esõvízfelfogó ciszternák és hasonló beren-
dezések közül csak kevésre vagy semennyire nincs  
szükség. A csapadékvíz-visszatartó képesség segít a 
heves esõzések okozta károk mérséklésében. 

 
CSAPADÉKVÍZ TISZTÍTÁS
A zöldtetõk természetes bioszûrésükkel megakadá-
lyozzák, hogy a szennyezõdések és a méreganyagok a 
természetes folyóvizekbe és a vízelvezetõ csatornák-
ba juthassanak. Egy 1990-es Kohler & Schmidt ku-
tatás szerint az esővízzel érkező ólom, réz és 
kadmium-szulfi d 95%-a és a cink 19%-a a 
zöldtető termőközegében marad, ami javítja a 
helyi vízminõséget.

CO2 CSÖKKENTÉS
A zöldtetõk segítik a globális felmelegedés egyik leg-
fontosabb okozója, a levegõbe jutó CO2 mennyisé-
gének csökkentését. 1 m2 zöldtető évente 5 kg 
CO2-ot képes megkötni. Az energiafelhasználás 
csökkentése miatt pedig további 3,2 kg-mal csökken 
a szén-dioxid-kibocsátás évente.* Összehasonlítás-
ként: 1 m2 zöldtetõ ugyanannyi szén-dioxidot képes 
elnyelni, amennyit egy hagyományos gépkocsi egy 80 
km-es autóút során kibocsát. 

TISZTÁBB LEVEGŐ
A zöldtetõkön lévõ növények segítenek a környezõ le-
vegõbõl olyan levegõben lebegõ részecskéket is meg-
kötni, mint a szmog, nehézfémek és illékony szerves 
vegyületek, ez pedig pozitív hatással van a levegõ 
minõségére és a lakosság egészségére. Kutatók 
becslése szerint 1 m2 zöldtető évente 0,2 kg 
levegőben lévő részecskét köthet meg**.

TERMÉSZETES ÉLŐHELY
Az urbanizáció növekedésével a helyi önkormányza-
tokkal szemben támasztott egyik legfontosabb köve-
telmény a biológiai sokféleség biztosítása. A zöldtetõk 
különbözõ fajok számára biztosítanak élõhelyet és 
helyreállítják a városi infrastruktúra által megboly-
gatott ökológiai körforgást.

Melyek a zöldtetô fôbb elônyei?
Környezeti előnyök
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 MEGNÖVEKEDETT TETŐÉLETTARTAM
 Kimutatták, hogy a zöldtetõk megháromszoroz-
zák a tető várható élettartamát. A zöldtetõ 
megóvja a tetõ anyagait a mechanikai sérülésektõl, 
ultraibolya sugárzástól és a szélsõséges hõmérsék-
lettõl, ezáltal csökkennek a karbantartási és felújítási 
költségek. 

ENERGIAHATÉKONYSÁG
       A zöldtetõ hozzájárul az energiafelhasználás csök-
kentéséhez, a fűtésnél 25%-kal, a hűtésnél 
pedig 75%-kal.* Az emelkedõ energiaárak mellett 
egyre vonzóbbá válnak az alacsonyabb fûtési és hûtési 
költségek.

 
 ZAJCSÖKKENTÉS 
A zöldtetõ rendszer jó hangszigetelõ, a lakótér számá-
ra nagyobb csendet biztosít  és kellemesebb környe-
zetet teremt a városi területeken. Nagyvárosokban, 
közeli iparterületeken és repülõtereken is hozzájárul 
a zajcsökkentéshez.

TERMÉSZETES MEGJELENÉS
A   zöldtetõk természetes jellege enyhíti a városi kör-
nyezet betonszerkezetes megjelenését, és alapvetõ vál-
tozást hoz a modern építészetbe. Tanulmányok szerint 
a zöld területek jelenlétének nyugtató pszichológiai 
hatása van, segíti csökkenteni a vérnyomást és csök-
kentik a szívverések számát is. Számos elõnye miatt a 
zöldtetõ a lakossági és kereskedelmi ingatlanok értékét 
jelentõsen megnöveli.

HASZNÁLHATÓ ZÖLDTERÜLET
 A zöldtetõk a korlátozott, nyitott térrel rendelkezõ 
városi környezetben segítik további zöld területek 
kialakítását, és megnövelik az épületek értékét. A jól 
megközelíthetõ tetõkön közösségi kertek, számos fel-
használási lehetõséget nyújtó kereskedelmi helyszí-
nek vagy rekreációs területek alakíthatóak ki.

VÁROSI MEZŐGAZDASÁG
A zöldtetõk lehetõséget teremtenek a városi mezõ-
gazdaság számára is. A helyi élelmiszerrendszer lét-
rehozásának és az önálló-önellátó élelmiszerforrások 
biztosításának köszönhetõen csökkenthetõ velük egy 
közösség ökológiai lábnyoma.

 
Források:

*  National Research Council of Canada 
(Kanadai Nemzeti Kutatási Tanács)

**United States Environmental Protection Agency 
EPA — Reducing UHI: Compendium of Strategies 

(Amerikai Környezetvédelmi Hivatal — 
Hõsziget-csökkentés: Stratégiai összefoglaló)

Gazdasági előnyök Társadalmi előnyök
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A zöldtetők fontosabb ismérvei:
Jellemzők Extenzív Intenzív

Növényzet varjúháj, fű, gyógy- és fűszernövények fű, díszcserjék, fák

A teljes rendszer vastagsága <15 cm 25–100 cm

Öntözés többnyire nem szükséges minden esetben szükséges

A teljes rendszer tömege/m2 50–150 kg/m2 250–1000 kg/m2

Járhatóság nem/korlátozottan járható járható

Vízmegtartó réteg 7–20 mm 25–100 mm

Tető teherbíró képessége rendszerint elegendő nagy teherbírású tetőszerkezetet igényel 

Ápolás, gondozás nagyon csekély mértékű átlagos, normál kerthez hasonló módon 

Tető dőlésszög 45º-ig 0–2°

 A zöldtetőknek két fő típusuk van 

 Extenzív zöldtető

Az extenzív zöldtetõkön vékony a talajréteg (jellemzõen 7—10 cm). 
Varjúháj (Sedum), moha, gyógy- és fûszernövények, fûfajták nõ-
hetnek rajta, valamint olyan egyéb növényzet, amelyek nem vagy 
csak csekély értékben igényelnek gondozást. Ezek a legkönnyebb 
zöldtetõ típusok. Az extenzív zöldtetõk mutatós védelmet biztosíta-
nak a vízálló alátétfólia számára és jelentõs mértékben csökkentik 
a víz lefolyását. Miután egy zöldtetõ telepítése befejezõdik, évente 
csak egyszer vagy kétszer kell ellenõrizni. A növényzet megfelelõ és 
eredményes növekedésének biztosítása érdekében rendszeres mûtrá-
gyázás szükséges évente egyszer, õsszel vagy kora tavasszal.

Öntözõrendszerre nincs szükség, kivéve akkor, ha jellemzõek a rend-
kívül hosszú ideig tartó száraz idõjárási körülmények. 
Az extenzív zöldtetõk nem igényelnek rendszeres gondozást.

Intenzív zöldtető

Az intenzív zöldtetõknél nagyobb a talajréteg vastagsága (leg alább 
15 cm) és a pázsitféléktõl a díszcserjékig és korosabb fákig nö-
vénytípusok szélesebb köre telepíthetõ rá. A beültetés típusa hatá-
rozza meg a szükséges talajvastagságot, az öntözõrendszer szük-
ségességét, valamint az ápolás, gondozás szintjét. Az ilyen típusú 
zöldtetõk esetében általában biztosítják a tetõ rendszeres elérhetõ-
ségét, ezért burkolt felületek, falak, sõt még vizes létesítmények is 
részei lehetnek a kialakításnak.

A zöldtetôk típusai
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Az Urbanscape Green Roof zöldtető rendszer az alábbiakat garantálja:

 KOMPLETT MEGOLDÁS

Az Urbanscape Green Roof zöldtetõ komplett, köny-
nyen, rétegenként kivitelezhetõ rendszer, közvetlenül 
a vevõhöz szállítva. Az új, innovatív Urbanscape Gre-
en Roll kõzetgyapot paplannak köszönhetõen a kivi-
telezéshez és a karbantartáshoz semmilyen speciális 
felszerelés nem szükséges.

KÖNNYŰ

Az Urbanscape Green Roof zöldtetõ rendszer magját 
alkotó Urbanscape Green Roll kõzetgyapot paplan a 
többi hagyományos talajkeverékkel összehasonlítva 
könnyebb, és szinte valamennyi épületszerkezeten 
használható, anélkül, hogy a szerkezet stabilitását 
veszélyeztetné. Az Urbanscape Green Roll kõzetgya-
pot paplan átlagosan 8-10-szer könnyebb, és a tér-
fogatához képest akár 3-4-szer több vizet is képes 
megtartani, mint az egyéb hasonló, zöldtetõkben 
alkalmazott anyagok.

HATÉKONY KIVITELEZÉS

Az Urbanscape Green Roll kõzetgyapot paplan lénye-
gesen alacsonyabb munkaigényû. A megfelelõ vízfel-
vevõ képesség eléréséhez egy 1000 négyzetméternyi 
zöldtetõ-vegetáció számára megfelelõ termõközeg 
kialakításához 2-5 tonna Urbanscape Green Roll 
kõzetgyapot paplan szükséges, szemben a 100 tonna 
hagyományos zöldtetõ termõközeggel.

FENNTARTHATÓ MEGOLDÁS

Az Urbanscape Green Roll kõzetgyapot paplan kü-
lönbözõ, a természetben széles körben rendelkezésre 
álló kõzetek keverékébõl készül. Az alapréteg könnyû, 
nyitott szerkezete kedvez a gyökérzet szétterjedésének 
és elõsegíti a növények növekedését. 

 KIEMELKEDŐ VÍZFELVEVÕ KÉPESSÉG

Az Urbanscape Green Roll közeg gondoskodik a 
gyors és hosszú távon stabil vízfelvételrõl és bizto-
sítja a vízmegtartó teljesítményt. Éghajlati zónáktól 
függõen különbözõ típusú Urbanscape Green Roll 
kõzetgyapot paplanok használatosak.

KIEMELKEDŐ VÍZELOSZLÁS

Az Urbanscape rendszer öntözõrendszerként is funk-
cionál és gondoskodik a vegetációs réteg és az Ur-
banscape Green Roll paplan közötti tökéletes vízel-
oszlásról. Ennek az elõnye az, hogy vizet spórolhat 
a növényzetet felülrõl öntözõ berendezésekhez viszo-
nyítva.

JÓ HŐTECHNIKAI KÉPESSÉG 

Az Urbanscape rendszer hosszan tartó hûtõ hatást 
biztosít magas vízmegtartó képességének köszön-
hetõen. Az Urbanscape rendszerû tetõk a vegetáció 
nélküli tetõkkel szemben csökkentik a hõnyereséget a 
zöldtetõ rendszerekhez társuló hõmennyiség, többlet 
hõszigetelés, és párolgás (evapotranszpiráció) miatt.

KIVÁLÓ TŰZÁLLÓSÁG 

Az Urbanscape Green Roll kõzetgyapot paplan 
Euro class osztályozás szerinti besorolása A1, nem 
éghetõ. Az EN 13501-1 szerint az A1 osztályú termé-
kek nem járulnak hozzá a tûz kifejlõdéséhez annak 
semelyik szakaszában, a teljesen szétterjedt tüzet is 
beleértve.

KIVÁLÓ AKUSZTIKAI TELJESÍTMÉNY 

Az Urbanscape Green Roof zöldtetõ rendszer a fel-
színi zajelnyelés révén csökkenti a zajszennyezést, és 
mérsékli a városi lakosság egészségét, biztonságát és 
közérzetét érintõ és befolyásoló elfogadhatatlan zaj-
szintet.

Miért éppen Urbanscape?
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Cementkötésû, 2 mm-es szálvastagságú homogén fagyapot lap, közismert nevén: 

Heraklith C és A2-C lemezek:
A fagyapot lemezek természetes módon tartósak, élettartamuk pedig megegyezik 

annak az épületnek az élettartamával, amelyben felhasználásra kerülnek. A fagya-

pot alapú építőelemek többcélú beépítést kínálnak a magasépítészetben, fi gyelembe 

véve a mechanikai, hőtechnikai, tűzvédelmi, akusztikai és esztétikai elvárásokat is.

Heraklith C / A2-C R, m2K/W m2/raklap kg/m2

15 × 600 × 2000 0,15 84,00 8,5/12

25 × 600 × 2000 0,25 48,00 10,5/14

35 × 600 × 2000 0,35 34,80 13/17

50 × 600 × 2000* 0,55 24,00 18/24

*  egyéb nagyobb vastagságokban is rendelkezésre áll, kérjük látogassa meg a www.

knaufi nsulation-online.com honlapot

A Knauf Insulation Kft. által gyártott gyártott Tektalan termékek A2 tûzvédelmi besorolásúak. 
A Heraklith C termékek is elérhetôek A2 tûzvédelmi besorolással, jelük: Heraklith A2-C.  

Heraklith 
alkalmazások 
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Heratekta U-zsalu (elemhossz 1000 mm)

U-alakú, cementkötésű építőelem, 50 mm vastag Heratekta-C3 hőszigetelő oldal-

lappal, 15 mm vastag egyrétegű Heraklith-C fagyapot talppal és 25 mm vastag 

Heraklith-C hátlappal.

Heratekta U-zsalu R, m2K/W m/raklap kg/fm

250 × 50 × 300 1,15 30 7,0

250 × 50 × 380 1,15 30 7,7

250 × 50 × 440 1,15 30 8,2

Felhasználási területek: 

monolit vasbeton koszorúk, áthidalók hőhídmentes kialakítása, térdfalak bennmaradó 

zsaluzataként. Rögzítésük: az építőiparban használatos fl exibilis ragasztóágyazatba 

fektetve.

Heratekta koszorúelem (elemhossz 1000 mm)

L-alakú, cementkötésű fagyapot építőelem, 50 mm vastag Heratekta-C3 hőszigetelő 

oldallappal, 15 mm vastag egyrétegű Heraklith-C fagyapot talppal.

Heratekta koszorúelem R, m2K/W m/raklap kg/fm

160/50 1,15 80 2,2

180/50 1,15 80 2,4

200/50 1,15 80 2,5

230/50 1,15 80 2,7

250/50 1,15 80 2,9

300/50 1,15 80 3,2

Felhasználási területek:

Monolit vasbeton koszorúk, áthidalók hőhídmentes kialakítása, födémek lezárása. 

Rögzítésük: az építőiparban használatos fl exibilis ragasztóágyazatba fektetve.

Dabas Bóbita óvoda

Heraklith 
elôre gyártott elemek
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Az épületek koszorúi azok a szerkezetek, amelynek elkészítése hagyományos módon rend-
kívül idô- és munkaigényes. A zalaegerszegi Heraklith gyár szakemberei felismerték a fa-
gyapot termékek vághatóságában és ragaszthatóságában rejlô lehetôségeket, és az osztrák 
fagyapot gyár koszorúelemébôl kiindulva továbbfejlesztették a terméket, valamint kialakí-
tották a saját gyártású U zsaluelemet.

A KOSZORÚSZIGETELŐ RENDSZER 
ELEMEI:
Koszorúelem: L alakú elem, 15 mm vas-
tag Heraklith talppal és jellemzôen 50 mm 
vastag Heratekta oldalfallal, 1 fm egységnyi 
hosszban. Mindennemû nedves technológi-
ával (monolit födém, feszített gerendás fö-
dém, stb.) készült szerkezetek kialakítására 
ajánljuk, ahol a belsô oldalon a födémszer-
kezet, külsô oldalon a megtámasztó L alakú 
koszorúelem található. Jellemzôen 150-300 
mm koszorúmagassághoz gyártjuk. Kon-
szignáció alapján csomagban egyedi igénye-
ket is elkészítünk.
U zsaluelem: U alakú elem 15 mm vas-
tag Heraklith talppal, belsô oldalon 25 
mm Heraklith oldalfallal, külsô oldalon 
jellemzôen 50 mm Heratekta hôszigetelô 
lappal. Elsôsorban fafödémes épületekhez, 
tetôtérbeépítésekhez és monolit áthidalók 
kialakításához ajánljuk. Minden olyan épí-
tési helyzetben, ahol a koszorú belsô oldala 
is zsaluzatot igényelne. Jellemzôen falvas-

tagságban készítjük, 250 mm koszorúma-
gasságban. Igény esetén egyedi méreteket is 
legyártunk.

A RENDSZER ELŐNYEI:
•  Takarékosság: a Heratekta koszorúszige-

telési rendszerrel kiváltjuk a megtámasztó 
zsaluzatot, ezzel pénzt spórolunk meg.

•  Rugalmasság I.: a termékeket már kis 
mennyiségben is tetszôleges magassági és 
szélességi méretekben legyártjuk.

•  Rugalmasság II.: a terméket már kis 
mennyiségben (termékfajtától függôen 
60-160 métertôl) leszállítjuk a kivitelezés 
helyszínére.

•  Hulladék: A terméket a koszorúmagas-
sághoz és a falvastagsághoz igazodó mé-
retben szállítjuk, ezért az hulladékmente-
sen felhasználható.

•  Zsaluanyag: mivel külön megtámasztást 
nem igényel, ezért nincs szükség zsalu-
deszka, zsalutábla felhasználására.

•  Idô: a zsaluzat (egy szakipar) kiváltásával 

a koszorú elkészítésének ideje a töredékére 
rövidül.

•  Kényelem: a koszorú a födém oldaláról 
elkészíthetô.

•  Egyszerûség: bonyolult, tört vonalú 
alaprajz esetén is könnyen elkészíthetô 
a vasbeton koszorú.

A koszorúszigetelô 
rendszer
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Heratekta szigetelô lapok:

Alulról hûlô és pincefödémek hôszigetelése
Heraklith, hôszigeteléssel társított építôlemezek

Heratekta-C3 031
Háromrétegű kompozit építőlap, egy réteg kiváló hőszigetelő tulajdonsággal rendel-

kező (λD = 0,031) polisztirol hab hőszigetelő maggal, kétoldali cementkötésű Herak-

lith fagyapot fedőréteggel. Páradiffúziós ellenállási szám: 20

Heratekta-C3-031 R, m2K/W m2/raklap kg/m2

25 × 600 × 2000 0,55 50,40 8,5

35 × 600 × 2000 0,90 38,40 8,5

50 × 600 × 2000 1,40 26,40 9,0

75 × 600 × 2000 2,20 16,80 9,0

100 × 600 × 2000 3,00 13,20 9,5

125 × 600 × 2000 3,80 9,60 10,0

150 × 600 × 2000 4,60 8,40 10,5

Felhasználási területek:

Homlokzatok, födémek, garázsok, alulról hűlő födémek hő- és hangszigetelése.

Tektalan szigetelô lapok: 
Tektalan A2-037/2
Kétrétegű kompozit fagyapot építőlap, nagy testsűrűségű kőzetgyapot hőszigetelő 

maggal, üvegfátyol kasírozással, egyoldali, ásványi kötőanyagú Heraklith fagyapot 

fedőréteggel. A Tektalan A2 037/2 táblák a gyártástechnológiai fejlesztéseknek kö-

szönhető homogénebb szálszerkezet miatt látszó felületekként is esztétikusmegjele-

nést nyújtanak (a fagyapot réteg természetes eredetű alkotórészei miatt árnyalatkü-

lönbségek jelentkezhetnek, ezért a terméket festett felülettel javasoljuk alkalmazni). 

A táblák a vastag fedőrétegnek köszönhetően élképzéssel (élletöréssel) készülnek.

Termék Vastagság 
(mm)

R, m2K/W m2/raklap Tömeg
(kg/m2)

Tektalan A2-037/2

600 × 1000

50 1,15 26,4 16,0

75 1,80 16,8 19,0

100 2,50 13,2 23,0

125 3,15   9,6 26,5

150 3,85 18,4 30,0

Felhasználási területek:

Homlokzatok, födémek, garázsok, alulról hűlő födémek hő- és hangszigetelése.
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FIGYELEMBE VÉVE AZ ERŐSÖDŐ
energiatakarékossági törekvéseket (pl.: nap-
kollektor) és a gépészeti berendezések hely-
igényét megállapíthatjuk, hogy az egyre 
növekvõ darabszámú gépjármûállomány 
elhelyezésének praktikus helye az épületek 
alatt kialakítható tér. Elsõsorban a nyári, 
de a téli idõszakban is, az épületek alatt tá-
rolt gépjármûvekben kialakuló hõmérséklet 
kedvezõbb. Az épületek alatti fûtetlen és az 
épületek fûtött terei közti hõveszteséget mi-
nimalizálni kell. Erre ad megoldást  a Knauf 
Insulation Kft. fagyapot termékcsaládja.

Fagyapot termékeink a pincefödémek és 
mélygarázsok hő- és hangszigetelésére:
•  Heraklith-C lap és kôzetgyapot 

kombinációja
• Tektalan A2-037/2 
• Heratekta-C3 031*

(*A lapok betervezése és beépítése során fi gyelembe 
kell venni  az érvényes OTSZ rendelkezéseit!)

Előnyök:
•  A fagyapot kéreg ellenáll a mechanikai be-

hatásoknak, nem sérülékeny, külön bevo-
natot nem igényel. 

•  Idõtálló, felülete az idõ múlásával nem ká-
rosodik, nem öregszik. 

•  Elsõsorban a mélygarázsok azok a helyek, 
ahol az épületek felületei a gépjármûvek 
kipufogó gázaitól szennyezõdnek, elszíne-
zõdnek: a fagyapot felület tetszõleges szá-
mú tisztasági festést elvisel. 

•  Egyedi elemek: vágással, ragasztással elõ-
zetes egyeztetés alapján egyedi méretû és 
for májú burkolóelemeket is legyártunk  
(gerendák, oszlopok burkolása). 

•  A száraz technológiának köszönhetõen  
a külsõ környezet hõmérsékletétõl függet-
lenül beépíthetõ. 

•  A Heraklith lapokat igény esetén élképzés-
sel látjuk el, ennek köszönhetõen dekoratív 
felületet kapunk. 

•  Festés: a lapokat RAL színkód alapján szá-
mos színben szállítjuk (kivétel: polisztirol-
betétes lapok). 

•  A fagyapot szálak szerkezetüknek köszön-
hetõen rusztikus felületet biztosítanak. 

•  Akusztika: a fagyapot és kõzetgyapot szál-
szerkezetének köszönhetõen kiváló hangel-
nyeléssel rendelkezik, ezáltal közvetlenül 
biztosít zajcsillapítást a helyiségnek, ahová 
beépítésre kerül.

Mélygarázsok 
hôszigetelése

Megfi gyelhetõ tendencia, hogy az emelkedõ ingatlanáraknak köszönhetõen egyre több 
városban kerülnek a parkolók az épületek alá, vagy az épületek tetejére.
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•  a termék továbbra is magában hordozza a 
fa elõnyös tulajdonságait, 

•  kiváló hõ- és hangszigetelõ tulajdonságai 
mellett egyedülálló módon nem éghetõvé 
vált, 

•  továbbra is a hosszú élettartam és a me-
chanikai hatásokkal szembeni ellenállóké-
pesség jellemzi.

A gyártástechnológiai fejlesztések másik ered-
ménye a 600 milliméteres lapszélességû ter-
mékek gyártása, amely szintén a 2013-as 
évben indul el. 
•  a nagyobb lapszélesség fajlagosan kevesebb 

rögzítõelemet igényel, 
•  a 600 milliméteres lapszélesség jobban il-

leszkedik az építõiparban használatos rasz-
terméretekhez (pl. álmennyezetek).

Az A2 tűzvédelmi osztályba tartozó 
„nem éghető” Heraklith és Tektalan la-
pokat csak 600 milliméteres lapszéles-
ségben gyártja a Knauf Insulation Kft.

Nem éghetô Heraklith 
és Tektalan fagyapot 
építôlapok

A Knauf Insulation szigetelési divíziójának tulajdonába került zalaegerszegi Heraklith 
gyárában folyamatos gyártás-technológiai és termékfejlesztéseket hajt végre. A fejlesztések 
egyik eredményeként 2013 májusában megkezdôdött az A2 tûzvédelmi osztályba tartozó, 
nem éghetô Heraklith és Tektalan fagyapot lapok gyártása.

A2
tűzvédelmi osztály:

NEM ÉGHETŐ!
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Továbbfejlesztett szigetelôanyag a fokozódó követelményekhez: alulról hûlô árkád és 
áthajtó fölötti födémek szigetelése

A Knauf Insulation szigetelések gyártói pa-
lettáján több termékünk is alkalmas alulról 
hûlô födémek hô-, hang- vagy tûzzel szem-
beni szigetelésére. Ezen belül elsôsorban 
mint leggyakoribb megoldandó feladatként 
a hôszigetelési témakörhöz tartozó termé-
kekrôl és alkalmazási feltételeikrôl teszünk 
említést.
Korábban megfelelô anyagok hiányában 
egyáltalán nem volt általános a legalsó fö-
démek alulról történô hôszigetelése (pl. a 
panelépületek földszinti lakásai alatt). Ma-
napság a korszerû szigetelôanyagok lehetôvé 
teszik e szerkezetek szigetelését is, ráadásul 
úgy, hogy minimális teret szükséges csak 
elvenni a meglévô belmagasságból, sôt már 
a tervezôi asztalon számolnak ezek szüksé-
gességével és vastagságával. A jól kigondolt 
és minden szempontból indokolt alulról 
hûlô födémszigeteléseket a kezdeti szakasz-
ban még nem érintette annyi elôírás mint 
manapság. Például napjainkban a tûzvéde-
lem lett az egyik fô meghatározó választási 
szempont. Ahol pedig menekülési útvonalat 

létesítenek, ott általában csak A1-es termék 
építhetô be.
Ezt a feltételt több, különbözô alapanyagú 
(habüveg, ásványi szálas) szigetelés is ké-
pes teljesíteni, azonban az ártényezô fontos 
szempontja jelentôsen befolyásolja, és saj-
nos le is szûkíti a valóban beépítésre kerülô 
anyagok körét.
A cégünk által gyártott és közismert kôzet-
gyapot vagy üveggyapot termékek tökélete-
sen megfelelnek mind a tûzvédelmi, mind 
pedig a hôtechnikai elvárásoknak. Ennek 
köszönhetôen teljesítik az alulról hûlô födém 
szigetelési funkcióját, azonban csak akkor 
képesek ezt akár hosszú távon is ellátni, ha 
az adott területre tervezett, megfelelô ter-
méket választjuk ki. Mai gazdaságunkban 
viszont a megrendelôi árnyomás hatásának 
egyik hátrányos velejárója a legolcsóbb, ám 
nem pontosan az adott célra kifejlesztett 
anyag beépítése.
Ne feledjük, hogy ezeken a szerkezeteken 
a külsô hatások, mint pl. a gépjármûvek 
kipufogógázának kormos levegôje, a van-

dálok ténykedése, vagy a nagy légmozgás 
könnyen jelentôs károsodásokat okozhat-
nak!
A fenti szempontok miatt a mostanában 
elôszeretettel alkalmazott üvegfátyol kasíros 
termékek nagyon kis százalékát javasolhat-
juk erre a célra. Ezek a termékek ugyanis az 
átszellôztetett homlokzatok megfelelô szige-
telôanyagai, míg az alulról hûlô födémekhez 
mindenképpen kellôen masszív, mecha-
nikai  lag nagyon jól ellenálló, idôálló és emel-
lett esztétikus felületû hôszigetelô réteget kell 
ajánlanunk.
Pontosan ilyen kedvezô (hôtechnikai, akusz-
tikai, tûzvédelmi, esztétikai és idôállósági) 
tulajdonságokkal büszkélkednek Heraklith 
márkájú fagyapot szigetelôanyagunk.
A magyarországi gyárunkban gyártott 
Heraklith termékek az idei évtôl már A2-
es tûzvédelmi elôírásnak felelnek meg és az 
esztétikai igényesség mellett tökéletes védel-
met biztosítanak a hôszigetelô magnak, te-
hát széles körben helyes megoldást kínálnak 
az alulról hûlô födémek szigeteléséhez.

Nem éghetô, idôtálló 
Heraklith pincefödém-
szigetelés
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MÍG PÁR ÉVVEL EZELŐTT 5 cm vas-
tagságú homlokzati hõszigetelés volt az át-
lag, mára ez a szám már  10 cm-es  vagy 
annál vastagabb hõszigeteléssé fejlõdött. A 
hõszigetelés, mint az épületszerkezet fontos 
eleme, elnyerte megérdemelt pozícióját mind 
a felújítások, mind az új építések esetében. 
A hõszigetelõ anyaggal kapcsolatos elvárások 
is ennek megfelelõen alakultak; ma már pia-
ci elvárás, hogy egy szálas hõszigetelõ anyag 
ne csak A1/A2-es (nem éghetõ) tulajdonsá-
gú legyen, hanem páraáteresztõ, zajgátló 
tulajdonságokkal is rendelkezzen, amellett, 
hogy környezetkímélõ módon legyen gyárt-
va, egészséges, jó levegõjû élettereket bizto-
sítson, és életciklusa végén lebomlásával se 
terhelje környezetünket. Ezen szempontok is 
elôtérbe kerültek a stadion mélygarázsának 
födém hôszigetelése során.
A KNAUF INSULATION termékválasz-
tékában sok, erre a szigetelendõ felületre 
al kal mazható termék létezik, ezek közül a 
Heraklith-C 25 táblás fagyapot termék és 
a Nobasil ADN 120 mm kõzetgyapot kom-
binációja került az egyik hazai presztízsbe-

ruházás, az Üllõi úti FTC-stadion mélyga-
rázsába.
Ez a termékkombináció már az építés 
idôszakában elôremutató volt, teljesítette 
ugyanis a 2015-ben érvénybe lépett szab-
vány értéket is.

KIEMELT FONTOSSÁGÚ SZEMPONTOK:
•  Tûzbiztonság menekülési útvonalak esetén
•  Akusztikai védelem
•  Esztétika

Az FTC stadionjában már 
korábban 2015-öt írtak

Az elmúlt évek pozitív tapasztalataként elmondhatjuk, hogy épületeink hõszigetelésénél 
egyre inkább meghatározó kritérium a hõszigetelõ anyag minõsége és vastagsága.

A hőátbocsátási tényező követel-

mény értékeinek változása az évek 

folyamán: 

U [W/m2K] alsó zárófödém / fűtetlen 

pince felett

2006 2012 2015

0,50 0,30 0,26
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TÖBB SERTÉSTARTÓ ÜZEMBEN, ÉS 
CSARNOKBAN IS KOMOLY PROBLÉ-
MÁT JELENT télen a szúrós szag, illetve 
nyáron a nagyon fülledt meleg levegô. Ezek 
a környezeti viszonyok az ott tartott állatok-
ra és a körülöttük munkát végzô emberek-
re is káros hatással lehetnek. Emiatt fontos 
a megfelelô szellôzés kialakítása. amelynek 
tervezése során fi gyelembe kell venni, hogy 
az állattartási rendeltetésû helyiségekbe ne 
nagy sebességgel és ne koncentráltan érkez-
zen a  bejuttatott levegô, mert az ott tartott 
állatokra ez már rövid távon is egészségká-
rosító.
Ennek fi gyelembe vételével a megfelelô hô-
komfort-érzet kialakításához szakszerû szel-
 lôz te tô rend szert kell kiépíteni, amely bizto-
sítja az egyenletes légmozgást. Ennek bizto-
sításához elszívó ventillátorokra van szükség, 
amelyek a fáradt levegôt illetve a káros gá-
zokat elszívják. Emellett a friss levegô beá-
ramlását biztosító rendszerre van szükség az 
álmennyezeten.
A megfelelô hôszigetelés, és az egyenletes 
légáramlás biztosítása fontos kritérium. Erre 

nyújt tökéletes megoldást a Heraklith AGRO 
rendszerünk.
A táblák porózus szerkezete levegôelosztó fe-
lületként mûködik. A szerkezetbôl adódóan 
a légáramlás lelassul, egyenletes lesz, nincs 

koncentrált (pontszerû) káros légbefúvás. 
A beépített hôszigeteléssel együtt a szerke-
zet energiahatékonysága kiváló, emellett a 
tetôszerkezet nem okoz hôveszteséget, így 
nem szükséges további hôszigetelés a szaru-
fák között.
Emellett fontos kiemelni Heraklith termé-
künk egyik kiemelkedô tulajdonságát, a 
kiváló hangelnyelô tulajdonságot. Ennek 
köszönhetôen csökkennek a zárt térben ke-
letkezô, az agrárgépészeti berendezések által 
generált, avagy az állatok által keltett zajok.

A HERAKLITH AGRO RENDSZER 
ELEMEI:
—   Heraklith Agro fagyapot lapok  

(2000 × 600 × 25 mm).
—   Knauf Insulation ásványgyapot hôszigete-

lés  (pl. MPN Plus 037, Mineral Plus 039).
A Heraklith Agro fagyapot lapok 2 mm-es 
szálszerkezettel, kizárólag fehér cement kö-
tô anyaggal, 2000 × 600 mm-es táblaméret-
ben, 25 mm vastagságban készülnek.
A lapok festhetôek — a gyári fehér festés illetve 
élképzés opcionális lehetôség.

Heraklith Agro — 
Fagyapot és ásványgyapot
HŐSZIGETELÉSI TERMÉKEK ALKALMAZÁSA AZ ÁLLATTARTÁSBAN

Egy Tolna megyében, azon belül is Sárpilis határában épülô sertésnevelde kapcsán 
szeretnénk bemutatni Heraklith Agro termékünket
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Tûzvédelmi besorolásuk az MSZ EN 13501-1 
szerint A2 (nem éghetô), amellyel javítják az 
épület tûzállóságát.

Természetes megjelenés
—  Látható fagyapot szerkezetbôl adódó ter-

mészetes fa hatás.
—  A természetes világos felület miatt csök-

kenthetôek az energiaköltségek.

Szakember igény, szaktudás a Herak-
lith AGRO rendszer kivitelezése során:
—  Nincs szükség különleges szerszámokra.
—  Nincs szükség speciális ismeretekre, külön-

leges szaktudásra.
—  A rögzítések könnyen és egyszerûen kivite-

lezhetôk.
—  A kivitelezés akár önerôbôl is elvégez-

hetô.
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2014 DECEMBERÉBEN került átadásra a 
vizek városának új sportlétesítménye a Gyõr 
Városi Fedett Sportuszoda.

A TÖMEGEK BEFOGADÁSÁRA alkal-
mas, sík felületekkel határolt terek (pl. uszo-
dák, tornacsarnokok, koncerttermek, színhá-
zak, stúdiók)  problémája, hogy a keletkezõ 
zajok az ilyen felületekrõl szinte veszteség 
nélkül visszaverõdnek és felerõsödnek, ezért a 
bent tartózkodóknál nehezen elviselhetõ disz-
komfort érzést váltanak ki.
Ezekben a helyiségekben a keletkezõ zajt cél-
szerû elnyeletni, illetve szabályozni a hang-
visszaverõdést annak érdekében, hogy az 
építmény jól elláthassa azt a funkcióját, amire 
tervezték.
A feszített víztükörrel rendelkezõ uszodaterek 
esetében — mint a gyõri is —, különösen fontos 
a megfelelõ teremakusztika biztosítása, hiszen 
a vízfelület önmagában nagy hangvisszaverõ 
felületként mûködik, amelynek hatását feltét-
lenül kompenzálni kell.

Ezt a feladatot a tervezõ gyárilag festett 
Heraklith-C fagyapot lapokkal oldotta meg.
A Knauf Insulation Kft. által Zalaegerszegen 
gyártott fagyapot lap a fa és a cement egye-
dülálló kompozitja, amely szálas struktúrá-
jával, porózus szerkezetével, élképzési lehetõ-
ségeivel és festhetõségével kiválóan alkalmas 
esztétikus hangelnyelõ felületek kialakítására.
A fagyapot termékek alkalmazása alapanya-
guk révén olyan területeken is biztonságos, 
amelyekre az extrém körülmények miatt más 
anyagokat szinte lehetetlen találni.
Az uszodai környezetre jellemzõ nagy relatív 
nedvességtartalom nem károsítja a faanyagot, 
amely ezen felül képes a nedvesség felvételére 
és leadására is, így részt vesz a környezet kli-
matikus viszonyainak szabályozásában.
A Gyõri uszoda tereiben kétféle mûszaki meg-
oldással kerültek beépítésre a Heraklith-C 
lapok: 
•  Heraklith-C lap cseresznye színû lazúrral 

felületkezelve, 35 × 500 × 2000 mm-es 
táblaméretben, 45 fokos élképzéssel, dupla 

horganyzású CD fém tartószerkezetre, spe-
ciális rozsdamentes csavaros rögzítéssel, a 
trapézlemez fedésre nóniusz függesztéssel 
rögzítve 

•  Heraklith-C lap sárga színre (RAL 1002) 
festve, 25 × 595 × 1995 mm táblaméret-
ben, T-24 függesztett álmennyezeti tartó-
szerkezetben elhelyezve.

Teremakusztikai feladat 
a Gyôri Sportuszodában

A Gyõri Önkormányzat beruházásában épített sportkomplexum a korszerû mûszaki 
megoldások egész sorát vonultatja fel az épületben. A belsõ terek megfelelõ akusztikájáról 
Heraklith-C fagyapot lapok gondoskodnak.
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PÁRA-
ÁTERESZTŐ

Akustik Board
Többfunkciós, teljes keresztmetszetében hidrofobizált kasírozatlan üveggyapot hő- és 

hangszigetelő tábla. Elsősorban fa- és fémszerkezetű vázas épületek, szerelt padló- 

vagy födémszerkezetek közé, valamint mennyezetek, álmennyezetek hő- és hangszi-

getelésére ajánljuk.

Termék Vastagság 
(mm)

R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Akustik board

D = 0,037 W/mK

600 / 625

50 1,35 12 384

75 2,00 7,5 240

100 2,70 6 192

50 1,35 12,5 400

80 2,00 7,812 250

100 2,70 6,25 200

AZ MTK VÁROSMAJORI IKERCSAR-
NOK felújítása során a kivitelezô megkérdez-
te orvosát, gyógyszerészét — akusztikusát — és 
a beteg meggyógyult. A régi állapotában na-
gyon visszhangos, ezért élvezhetetlen és már 
egyébként is felújításra szoruló sportcsarnok 
mennyezetérôl lekerült a veszélyes anyagnak 
minôsített azbesztszigetelés, 2 külön hasz-
nálható termet alakítottak ki, és a belsô tér 
teljesen megújult. 
A felújítást megelôzô szakvélemény egyértel-
mûen megállapította, hogy a terem alakja 
és kialakítása  akusztikailag kedvezôtlen, az 
elsôdleges problémát a többszörös csörgô-
visszhang megjelenése okozza, illetve egyéb 
akusztikai problémákra is hatással van. Ez a 
jelenség már kis hangerô mellett is kialakult, 
a beszédérthetôség nagyon rossz volt, és nega-
tívan hatott az emberek közérzetére, a sporto-
lók felkészülésére is. 
A felújításban nagy hangsúlyt kaptak a hang-
szigetelô anyagok. Az íves mennyezetre — 
statikai és egyéb okok miatt más megoldás 
nem is volt lehetséges — a kiváló akusztikai 
tulajdonságokkal rendelkezô Nobasil ADE 
70 kasíros anyag került, hangelnyelô burko-
latként. Kiválasztása során fontos volt még a 
termék kis testsûrûsége, könnyû alakítható-
sága is. A födémre nem lehetett nagyobb súlyt 
függeszteni,  mint a korábbi terhelés volt, ill. 
fi gyelembe kellett venni az íves kupolaformát 
is, amelyben  csak a lapok egyenkénti szabá-
sával lehetett hézagmentes burkolatot kiala-
kítani. 
A 850 m2 látszó felület miatt az esztétikai 
követelmények kiemelten fontos tényezôvé 
váltak, így külön feladat lett a dûbelkép meg-
tervezése. A hangelnyelô burkolat rögzítése a 
vékony héjszerkezeten szintén igényes mun-
kát, nagy odafi gyelést követelt a kivitelezést 
végzô vállalkozó részérôl. 
A NOBASIL ADE használatával az ún. csör-
gôvisszhang jelenséget sikerült megszüntetni, 
füllel nem érzékelhetô mértékûre csökkente-
ni, amivel a legnagyobb hibaforrás megszûnt. 

Emellett az oldalfalakra 25 mm vastag fes-
tett, élképzett Heraklith-C homogén fagya-
pot lapokat rögzítettek, az akusztikai tervek 
szerint fém tartóvázra, a mögötte lévô részbe 
pedig 70-80 mm vastag közepes testsûrûségû 
üveggyapot tábla került. 
Sokszor talán nem is gondolunk arra, hogy a 
hangok terjedése, visszaverôdése milyen ká-
ros, kellemetlen hatást tud okozni épületen 

belül.  Akusztikai tervezéssel ezek a problé-
mák kezelhetôk, és kaphatók is az erre a fela-
datra megfelelô anyagok.  
A korábban inkább csak a magasépítésben 
ismert Heraklith® fagyapot lapok ma már 
fi nomabb szálszerkezettel, igényesebb fe-
lülettel készülnek, így látszó, hangelnyelô 
burkolatként is alkalmazhatók. Amennyiben 
önmagukban nem elegendôek erre a feladat-
ra, különbözô ásványgyapot termékeinkkel 
kombinálva lehet a kívánt hangszigetelési ér-
tékeket elérni . 
Az akusztikai szakértô (Arató Akusztikai Kft.) 
által megtervezett és szakszerûen kivitelezett 
(Interép 2000 Kft., Menax Kft.) munka ered-
ménye, hogy a két terem alkalmas magas 
színvonalú sportesemények egyidejû  megren-
dezésére, egymás zavarása nélkül, a sportolók 
jobb körülmények között készülhetnek fel a 
versenyekre, és a közönség is átadhatja magát 
a versenyek feltétlen élvezetének.

Hangszigetelés és hanggátlás korszerû anyagokkal,

... hogy a sportolás a pályán  
és a lelátón is élmény lehessen!
A hangszigetelés tervezése összetett mûszaki folyamat. Az ásványgyapot termékek csak
megfelelôen méretezett szerkezetbe építve alkalmasak hangszigetelésre. Akusztikai tervezés-
hez kérje szakértô segítségét!
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HANGELNYELÉS SEL ÉS HANGSZIGE-
TELÉSSEL megfelelô akusztikai védelem 
érhetô el. A zajnak ugyanakkor a halláská-
rosodás mellett komoly stresszkeltô hatása is 
van. Ez a tényezô pedig nem csak azokon a 
munkahelyeken jelentkezik, ahol a zaj meg-

haladja a törvény szerint elôírt határértéket, 
ezáltal kötelezôvé válik a védôeszközök hasz-
nálata, de a manapság népszerû egyterû iro-
dákban az általános zajnak is lehet pszichére 
káros hatása. A Knauf Insulation szakértôi 
szerint megfelelôen tervezett és kivitelezett 
hang elnyelô anyagok, mint a fagyapot 
hangelnyelô táblák alkalmazásával nem csak 
gyárcsarnokokban, uszodákban és egyéb 
sportlétesítményekben, de akár irodákban, 
óvodákban és más közösségi épületekben is 
jól csökkenthetô a zaj, javítható a helyiség 
akusztikája.

MIKORTÓL KÁROS A ZAJHATÁS?
Az irodai zaj elérheti akár a 60 decibel erôs-
séget is, ami nem tûnik különösen hangos-
nak, ugyanakkor az évekig tartó, folyamatos 
zaj jelentôs hatást gyakorolhat idegrendsze-
rünkre. Már a 40 dB feletti morajok is kivált-
hatnak pszichére zavaró hatásokat, 65 dB 
felett azonban már a vegetatív idegrendszer 
mûködését is károsan befolyásolják. A mun-

kahelyi zaj stresszkeltô tényezô lehet még ak-
kor is, ha a zajszint nem olyan magas, hogy 
intézkedéseket kelljen hozni a halláskároso-
dás megelôzésére: a gyakori telefoncsörgés 
vagy irodai berendezések, légkondicionáló 
folyamatos zúgása, de koncentrációt igénylô 
feladatok esetén akár mások beszélgetése is 
fokozhatja a stresszt, hatást gyakorolva a ke-
ringési rendszer mûködésére, az emésztésre 
vagy a légzésre.

HANGELNYELÉS STÍLUSOSAN
A Knauf Insulation szakemberei szerint ma-
napság egyre több open-offi ce, azaz egyterû 
iroda épül, amelyek esetében az akusztikai 
környezet javítása érdekében szintúgy alkal-
mazhatóak a fagyapot hangelnyelô táblák, 
mint más, a tömegek befogadására alkal-
mas, sík felületekkel határolt terek, például 
uszodák, tornacsarnokok, színházak, stúdiók  
esetén.
Olyan terekben, ahol rendszerint sokan for-
dulnak meg, ráadásul sok idôt töltenek ott 

A magyarok egynegyede szen-
ved munkahelyi zajártalomtól
A WHO egy korábbi, hat éven keresztül 
végzett felmérésébôl az derül ki, hogy a 
zajártalom miatt bekövetkezô betegségek 
miatt több mint 500.000 egészséges évet 
veszítünk el Európában. 
Az Európai Alapítvány az Élet- és Mun-
kakörülmények Javításáért az Ipsos-szal 
az Európai Unió 28 országában, valamint 
7 további európai országban 2015-ben 
végzett kutatása szerint a magyar mun-
kavállalók 25%-a gondolja úgy, hogy leg-
alább a munkaidô egynegyedében ki van 
téve hangos zajnak a munkahelyén.

Az irodai zaj is károsíthatja 
az egészségünket

Egy egész Európára kiterjedô kutatás szerint a magyarok 25%-a gondolja úgy, hogy hangos 
zajnak van kitéve a munkahelyén, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a zaj következtében 
keletkezô halláskárosodás a leggyakoribb munkahelyi betegség.
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naponta az emberek, elengedhetetlen a meg-
felelôen megtervezett és kivitelezett akuszti-
kai védelem. 
„Állandó alapzajjal mûködô munkahelyeken 
célszerû csillapítani a zajt azzal, hogy csök-
kentjük a hangvisszaverôdések intenzitását 
annak érdekében, hogy az általános akuszti-
kai komfort megfelelô legyen — mondta Arató 
Éva, akusztikus szakértô. „Az óvodai peda-
gógusok vagy például telefonos ügyfélszolgá-
lati központban dolgozók napjaik nagy ré-
szét zajban töltik, de egy átlagos irodában is 
elérheti az alapzaj erôssége az egészségkáro-
sító szintet. Tapasztalataink szerint azonban 
ezekben az esetekben kifejezetten a belsôépí-
tészen múlik, hogy használnak-e a fagyapot 
táblákat a hangelnyelés fokozására, holott jó 
megoldást nyújthatnak dekoratív látszó felü-
letként is” — tette hozzá a szakember.
A tervezôknek jellemzôen gyártócsarnokok 
esetén alapvetô eszközük a fagyapot a mun-
kahelyi zaj csökkentésére, pedig az belsôépí-
tészeti szempontból is kiválóan alkalmazható, 
igények szerint alakítható hangelnyelô anyag.
„A legtöbben a fagyapotot mint hangelnyelô 
anyagot autópályák mellett látják, ezért dur-
va, ipari megjelenésû anyagként él a köztu-
datban. Mivel azonban festhetô, élképezhetô, 
így modern, színes és dekoratív felületek ala-
kíthatók ki belôle” — mondta Aszódy Tamás, 
a Knauf Insulation Kft. ügyvezetôje. „Ami 
a közületeknél és az iparnál mûködik, az 
akár irodában vagy otthon is alkalmazható 
zajcsökkentésre. Az esztétikailag magas szintû 
alkalmazásra már vannak igen jó példák, 
mint annak az irodaháznak az ebédlôhelyi-
sége, ahol a zaj csökkentése mellett esztétikai 
funkciót is betölt a több száz színbôl kirakott, 
fagyapot táblákból álló fal” — tette hozzá 
a szakember. 

SOKOLDALÚ ALKALMAZÁS 
SOK HELYEN
A több mint száz éves technológiai múltra 
visszatekintô Heraklith fagyapot amellett, 
hogy kiváló hangszigetelô és hangelnyelô 
anyag, megfelelô tûzállósággal is bír, egy-
szerûen és gyorsan felhasználható, nedvesség 
és penészálló, ráadásul természetes anyag. 
A Heraklithot gyakran használják sportléte-
sít mé nyek akusztikai tulajdonságainak ja-
vítására. A Gyôri Sportuszodában cseresz-
nye színû lazúrral felületkezelt, illetve sárga 
színûre festett Heraklith-C lapokat alkalmaz-
tak, míg az Emberi Erôforrások Minisztériu-
ma által építtetett, kazincbarcikai alapítványi 
tornacsarnok mennyezetére is Heraklith C25 
lap került, amelyet egyrétegû szórt fekete 

festéssel láttak el. A III. kerületi British Inter-
national School tornacsarnokában amellett, 
hogy rendkívül zajos volt minden sporttevé-
kenység, az iskolai rendezvényeken nemhogy 
a szereplôk által elôadott mûsorszámokat 
nem lehetett tisztán hallani, de még az elôa-
dás nyelvét sem lehetett megállapítani. A fenti 
állapot megszüntetésére és a hangelnyelés fo-
kozására a gyárilag fehérre festett 35 mm-es 
fagyapot táblákat 8 cm-es párnafákra rög-
zítették, amelyek közé ásványgyapot réteg 
került.
 
A hangelnyelő anyagok kiválasztásnál 
minden esetben ki kell kérni a szakértő 
és a forgalmazó tanácsát, azok festésekor 
pedig be kell tartani a gyár által megadott 
technológiai utasításokat annak érdekében, 
hogy a fagyapot szálak közötti „légcsator-
nácskákat” ne tömítse el a festék. Legbiz-
tonságosabb megoldás az, ha a gyártól már 
olyan színûre festett táblákat rendelünk, ami-
lyen színben azt felhasználni szeretnénk. 
A fagyapot hangelnyelô táblákat természe-
tesen nem csak adott termek akusztikájának 
javítására, de hanggátlás növelésére is hasz-
nálják. Az autópályák zajvédô falai szintén 
fagyapotból készülnek, ugyanakkor, közvet-
lenül házunk falára is tehetjük a kombinált, 
kôzetgyapot maggal ellátott, hôszigetelô tu-
lajdonságokkal is bíró fagyapotot, amennyi-
ben például zajos út mellett lakunk. 
Alulról hûlô födémek, mint például garázsok 
esetén is fagyapot táblákat használnak, leg-
gya ko ribb példája ennek az áruházak parko-
lóházai, családi házak garázsai, de az üllôi úti 
FTC stadion mélygarázsában is ezt az anya-
got alkalmazták.

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 
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A Heraklith lapok rusztikus megjelenésüknek köszönhetôen kiválóan alkalmazhatók 
belsô és külsô tereink dekoratív felületképzéséhez. A lapokat igény szerint festhetjük, 
élképezhetjük, egyedi méretre is vághatjuk gyári körülmények között.

Esztétikus látszó felületek

Parkolóház Eger

Mechanical engineering company TGS

House in Sai Kung
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A tervezési koncepció az olcsó alapanyagok-
ból, félkész termékekbôl, ugyanakkor hoz-
záadott magas szellemi értékkel és aprólékos 
munka-ráfordítással létrehozott szokatlan 
és fi gyelemfelkeltô végeredményt tûzte ki 
célul. Mindennek eredményeként az épület 
távolról a „mintha be sem fejezték volna” 
látszatát kelti, közelebbrôl viszont az igényes 
részletképzéssel hívja fel magára a fi gyelmet. 
Az épület hôszigeteléséhez a hagyományos  
falszerkezetû vakolt épületkülsô felületére 

60 cm-es tengelytávolságú, elôbb függôlege-
sen majd vízszintesen keresztirányban egy-
máshoz csavarozott, 50 × 30 mm kereszt-
metszetû felületkezelt fenyôfa lécváz került.
A két rétegben beépített, 50 × 600 × 1200 
mm méretû Knauf MPN Plus 037 táblás 
ásványgyapot hôszigetelés tartóbordájaként 
szolgáló váz rögzítését a falszerkezetre hor-
ganyzott beütôszeges poliamid mûanyag 
dübellel végezték. Az összesen 10 cm vastag 
hôszigetelés homlokzati lezárására a vízszin-

tes lécvázhoz szabványos, 5,5 × 60 mm Torx 
fejû csavarral rögzített 25 × 600 × 2000 mm 
gyári méretû normál szürke Heraklith C, 
valamint fehér cementkötésû Heraklith fa-
gyapot tábla került váltakozva, AK 01 él-
képzéssel, a megfelelô víztaszítás érdekében 
Hydrogrund mélyalapozó felületkezeléssel. 
A táblás burkolat vízszintes sorolására, vala-
mint az indító és zárósor szegésére az osztrák 
Blecha Kft. 25 × 30 × 23 × 3 mm extrudált 
alumínium Z szelvényét építették be. A mér-

A gátôr házának 
átalakítása

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagyar Luby-kastély mûemlék kastélymúzeuma, tör-
ténelmi rózsakertje és pálmaháza alkotta épületegyüttese 2016-ban bôvült a szomszédos 
telek, illetve házas ingatlan megvásárlásával és hozzácsatolásával, a megnövekedett 
kiszolgáló és vendéglakás funkciók ellátására. A kilencvenes években épült családi ház 
megjelenése miatt nem illeszkedett a Luby kastélyprogram mára széles körben elismert, 
rangos minôségéhez. Ez építészeti beavatkozást tett szükségessé mind sematikus karakterét, 
mind gyenge épületenergetikai paramétereit illetôen. Lebontásának vagy átépítésének 
a szándéka nem merült fel, a megbízott építészre az utólagos hôszigetelés és homlokzat képzés 
megtervezésének feladata hárult. A legkézenfekvôbbnek tûnô kontakt hôszigetelési rendszert 
kizárta a megbízó, és a feladat megoldását a kastélypark tervezôjének fantáziájára bízta. 
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tani pontosságú csavarkiosztást a holland Van 
Roji Fasteners kft. DVP-EF-51N típusú, hor-
ganyzott felületkezelésû, domborított tányé-
ralátétjei teszik hangsúlyos grafi kai elemmé.
A sematikus burkolatkiosztás monotoni-
tását a tervezett szabásminta szerinti egy 

darab ferde vágás, az alumínium sorolók 
és a váltakozó színû táblák lépcsôs eltolása 
ellensúlyozzák. Az utólagos homlokzatbur-
kolat a konzultációk eredményeképpen több 
változtatáson is átesett a kivitelezés alatt. 
Az eredetileg négy színre hangolt kiosztás 
soknak bizonyult, mivel a „készen kapott”, 
viszonylag kis ház arányaihoz túldimenzio-
náltnak tûnhetett. Emiatt a színek száma 
kettôre csökkent.
A végezetül választott fehér-szürke táblák 
kom binációjával, valamint a szolid csavar alá-
tétekkel létrehozott homlokzat némiképpen 
harmonizál az udvari térkô mintázatával, 
a látogatók az elsô rácsodálkozás után általá-
ban kedvezôen ítélik meg a létrejött felületet. 
A homlokzatfelújítással egyidejûleg a régi 
téglakerítést is elbontották, és a Luby-park-
hoz tervezett mészhomok tégla—mûkô—ko-
vácsoltvas-konstrukció folytatásával zárta 
és fogadta be a különös köntösbe öltöztetett 
egykori gátôrházat.

A Luby Kastélymúzeum Kft. tulajdonosa és 
építtetôje az elsô pillanattól támogatta vala-
mi újszerû alkalmazás kipróbálását, amely 
ha rendszerszerûen is beválna, akkor továb-
bi  felújítások és ingatlanfejlesztések számá-
ra szolgálhatna hasznos tapasztalatokkal. 

Beruházói oldalról elsôsorban a gazdaságosság 
volt értékelhetô szempont, hogy az innovatív 
felhasználás költségelemei közül az anyagol-
dali számokat takarékos keretek között lehe-
tett tartani, és hogy rendszerszerû technológia 
esetén az élômunka magasabb  díjvonzata is 
vállalható korlátok közé szorítható.
A cikk Sajó Imre építômûvész, vezetô tervezô 
mûleírásának felhasználásával készült.
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A REKONSTRUKCIÓ ELŐKÉSZÍTÉSE 
SORÁN alapvetôen két elengedhetetlen 
mûszaki szempontot határoztak meg elérendô 
célként.. Elsôsorban a szabadtéri színpad 
színháztechnikai követelményeit fi gyelembe 
véve egy modern, minden térbeli akusztikai 
és egyéb mûszaki igényt kielégítô színpad 
megvalósítása volt a cél, úgy, hogy emellett 
megôrizzék a mûemléket és annak egyedül-
álló atmoszféráját. A mûszaki tartalom egyik 
legfontosabb részét képezik az akusztikai 
követelmények. Egy színházi elôadás létre-
hozásához elengedhetlenek a megfelelô hang-
technika, és a helyiség jó akusztikai tulajdon-
ságai.. Ezalatt érhetjük a beszédérthetôséget, 
a hangtisztasági fokot, valamint az utórezgési 
idôt is, amelyek alacsony értékei nagy mér-
tékben rontják az elôadás minôségét, illetve 
zavarják a nézôket, hiszen nehéz elképzelni 
rosszabb helyzetet annál, hogy nem értik a 
színpadon elhangzott párbeszédet, éneket stb.
Ezek súlyos problémák, amelyeket megfelelô 
Heraklith C és Tektalan 037/2 termékekkel 
megoldottunk. A Knauf Insulation Kft. által 

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 

A nyíregyházi Szabadtéri színpad 
rekonstrukciója és felújítása

„A színház komplex mûvészet: tér- és idôbeli játék, mozgás, szín és fény, beszéd, zene, ének és 
akusztikus hatások — különbözô súllyal, de mindig részét képezik a színházi elôadásnak.” 

(Götz 2001:79)
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gyártott, akusztikai célra alkalmazott fa-
gyapot táblákat mozgatható oldalpanelekre, 
illetve a falakra mechanikai rögzítôelemekkel 
szerelték fel.
Az 50 mm vastagságú termékek rendkívül 
jó hangelnyelési értékekkel rendelkeznek, 
így tökéletesek voltak erre a felhasználásra. 
Az AK01-es élképzéssel ellátott táblákat be-
ütôszeg nélküli fém DHM dübellel rögzítet-
ték, illetve felületük egyedi helyszíni festést 
kapott. Mindezeknek köszönhetôen igazán 
esztétikus és különleges hangulatot kapott a 
szórakoztató komplexum. Emellett a Ke-Víz 
által kivitelezett milliárdos beruházás ered-
ményeként változott az intézmény befoga-
dóképessége is, így egyidejûleg már 950 fô 
élvezheti az ott bemutatott elôadásokat.

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 

TEKTALAN 037/2 A2 C 50X600X1000 MM
Fehér cementkötésű, kőzetgyapot maggal ellátott hő- és hangszigetelő tábla

Alapadatok:
• hővezetési tényező:

     λ = kőzetgyapot réteg: 0,037/ fagyapot réteg: 0,090 W/mK

• tűzvédelmi osztály: A2

Előnyei:
• kiváló hőszigetelő képesség

• kiemelkedő akusztikus jellemzők

• alacsony páradiffúziós ellenállás

• kiváló építésbiológiai tulajdonságokkal rendelkezik

• ellenáll a mikroorganizmusoknak, rágcsálóknak,

• kémiailag semleges – nem lép reakcióba a  körülötte lévő anyagokkal

• könnyen vágható a kívánt méretre és formára

• mechanikai igénybevételekkel szemben rendkívül ellenálló

• igény szerint átfesthető, RAL színekben rendelhető

• kiváló idő- és időjárásállóság

HERAKLITH C 50X600X2000 MM
Cementkötésű, homogén fagyapot hőszigetelő tábla.

Alapadatok:
• páraáteresztő

• a hőtároláshoz elegendő tömeggel, illetve

• kiváló építésbiológiai tulajdonságokkal rendelkezik.

Alkalmazási terület:
• tetőtér-beépítés

• egy- és többrétegű válaszfalak

• bennmaradó zsaluzatok

• padlószerkezetek

• hanggátló szerkezetek építése (vakolva, burkolva)
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Heraklith látszó felületek

Belsô terek színes, esztétikus dekorálására kiválóan alkalmasak a Heraklith termékek. 
Azon felül, hogy kiváló zajgátló tulajdonsággal rendelkeznek, kôzetgyapottal kombinálva, 
vagy vázas szerkezetre felhelyezve mögötte üveggyapottal, nagyszerû hôszigetelést 
is biztosítanak, így több termékelônyt is biztosíthatunk magunknak belsô térben 
való  alkalmazásával is. A széles színválaszték és az egyedi élképzés nagyon nagy teret 
ad a belsôépítészeti fantázia szárnyalásához — mint a mellékelt képeken is látható —
nagyobb hangsúlyt kap a hõszigetelõ anyag minõsége és vastagsága.
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TORNATEREM AKUSZTIKAI CÉLÚ FEL-
ÚJÍTÁSA

Budapest III. kerületében, csendes, nyugodt 
környéken mûködik 2004 óta a British Inter-
national School, amely óvodástól középisko-
lás korig fogadja a fi atalokat. 
Annak ellenére, hogy új, korszerû épületekben 
folyik itt az oktatás, tornaterme mégis átala-
kításra szorult, amelyet a nyári szünidô alatt 
végeztek. 
A nagyméretû, kiválóan felszerelt, jó állapotú 
tornacsarnok felújítását az tette szükségessé, 
hogy alakja és kialakítása miatt annyira visz-
szhangos volt, ami szinte lehetetlenné tette a 
napi használatot.
A tornaórákon a diákok — különösen több 
osztály esetén — alig hallották a tornatanárok 
utasításait, minden sporttevékenység nagy 
zajjal járt.
Iskolai rendezvényeken nemhogy a szereplôk 
elôadott mûsorszámokat nem lehetett tisztán 
hallani, de még az elôadás nyelvét sem lehe-
tett megállapítani.
Ezek alapján döntötte el az iskola vezetése, 
hogy mielôbb meg kell oldani az akusztikai 
problémákat. 
A felújítás az 535 m2-es, 4800 m3 térfogatú, 
a tetôgerincnél 11 m belmagasságú torna-
csarnok akusztikai vizsgálatával kezdôdött, 

amelyet az Arató Akusztikai Kft. végzett, 
zajgenerátorral elôállított szélessávú fehér 
zaj segítségével. A mérések szerint kiugróan 
rossz értékek jelentkeztek az 500—1000 Hz 
beszédtartományban. Emiatt volt nagyon 
rossz a beszédérthetôség már kis hangerô 
mellett is.
Az akusztikai szakvélemény megállapítot-
ta, hogy az utózengési idô Tm=2,88 sec 
volt, a párhuzamos, sima falfelületek között 

oda-vissza verôdô zajok következtében több-
szörös csörgôvisszhang keletkezett.
A jelenségek megszüntetéséhez javítani kellett 
a hangelnyelést. Ehhez a tervezôk a falakra 
és a tetôszerkezet belsô oldalára a tornater-
mi követelmények között is ideális fagyapot 
táblákat választottak, mivel hangelnyelési 
tulajdonságaikról mérési eredmények állnak 
rendelkezésre, ütésállóak, és látszó felület-
ként is alkalmazhatóak. A tervezési feladatot 
jelentôsen nehezítették a tornacsarnok meg-
felelô fényviszonyaihoz szükséges, érthetôen 
nagyméretû ablakok, ezek fi gyelembe vételé-
vel kellett kialakítani a szigetelhetô részeket.
A falak eredeti állapotban sima, vakolt felü-
letûek voltak, amelyekre jellemzôen bordás-
falakat rögzítettek, amelyek viszonylag kis 
területet foglalnak el, így alig befolyásolják a 
hangelnyelést. 
A terem lefedésére faanyagú rácsostartók 
szolgálnak, felsô, ferde övükön lakkozott 
deszkaborítással.
A falakat és a födémszerkezetet kemény, zárt 
felület jellemzi, amelyek visszaverik a hango-
kat, a deszkázat azokat ráadásul a helyiség 
tengelyének irányába koncentrálja. A hang-
elnyelés javítása mellett természetesen az is 
szempont volt, hogy a felületek megtartsák 
esztétikus megjelenésüket, így a látszó felület 
miatt táblák és rögzítôelemek elhelyezése is 
nagy fi gyelmet igényelt. Kiemelt fontosságú 
volt emiatt például a dûbelek kiosztása.
A kivitelezés elsô lépéseként a rácsostartók kö-
zeibe, közvetlenül a deszkázatra 50 mm vastag, 
natúr színû Tektalan táblák kerültek, így csök-
kent a csillogó lakkozott felület aránya. A hangel-
nyelô burkolat rögzítése a vékony héjszerkezeten 
igényes munkát, nagy odafi gyelést követelt a ki-
vitelezést végzô vállalkozó (Menax Kft.) részérôl. 
A következô lépés a falfelületek burkolása 
volt, amelynek során az akusztikai szempon-

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 
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tok mellett más igények is felmerültek. Itt az 
is lényeges szempont volt, hogy a burkolat 
lehetôség szerint ne üssön el az eredeti vakolt 
felület megjelenésétôl, és a használattal járó 
során ütközéseknek is ellenálljon.
A hangelnyelés fokozására a gyárilag fehérre 
festett 35 mm-es fagyapot táblák 8 cm-es 
párnafákra rögzítették, amely közé ásvány-
gyapot réteg került. Ezzel a megoldással a sú-
lyozott hangelnyelése w = 0,35(H) értékrôl 
w = 0,85(MH) értékre nôtt (Kundt csôben 
végzett mérések szerint).
A labdaállóságra (ütésállóságra) vonatkozó-
an Lengyelországban készültek mérések a 
25 mm-es termékekrôl, az EN 13964:2004 
Álmennyezetek. Követelmények és vizsgálati 

módszerek szabvány szerint, a felületre merô-
legesen és 60°-os szögben rálôtt labdával. 
A vizsgált sebességek mellett a felület nem 
károsodhatott (nem léphetett fel a burkolat 
átlyukadása vagy egyes részek elválása).
Ezek alapján a táblák besorolása:

A vizsgálatok eredményei alapján belátható, 
hogy a 35 mm-es táblák nagyobb merevsé-
gük miatt bizonyosan megfelelnek a labda-
állósági feltételeknek. 

A felújítás befejezéseként a szakértôk ellenôr-
zô méréseket végeztek, amelyek során a be-
szédérthetôségi indexet, hangtisztaságot és az 
utózengési idôt vizsgálták.
A vizsgálatok igazolták, hogy az arányaikban 
kis hangelnyelô felületek ellenére gyakorlati-
lag a tervezett tulajdonságokat sikerült meg-
valósítani.  
A csörgôvisszhang megszûnt, az utózengési 
idô Tm = 1,53 sec értékre (az eredetinek 
csaknem felére) csökkent.

A RaSTI (beszédérthetôségi index) egy kate-
góriát javult, az eddig „rossz”-ból feljavult a 
„megfelelô” kategóriába.
A hangtisztasági fok feljavult 2 dB körüli 
értékre, ami beszédcélú terem esetén jónak 
számít.

Mindezeknek köszönhetôen végre zavaró za-
jok nélkül, rendeltetésének megfelelôen hasz-
nálható a tornacsarnok.

LABDAÁLLÓSÁG OSZTÁLYA LABDA SEBESSÉGE

2A / 8,0±0,5 m/s 8,0±0,5 m/s

1A / 16,5±0,8 m/s 16,5±0,8 m/s
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A teremakusztikai vizsgálat során látható volt 
az impulzusválaszokból, hogy a direkthangot 
erôs intenzitású, de változó erôsségû refl exiók 
követik. Ez a visszaverô felületek (pl. simított 
betonpadló, sima falfelületek) magas arányát 
jelenti, és azt, hogy a tér nem eléggé diffúz.
A mérési eredmények alátámasztották, hogy 
a teremben mért magas utózengési idô köze-
pes értéke Tm = 1,05 sec — oka a visszaverô 
felületek nagy aránya. 
A teremakusztikai tervezési cél emiatt az 
utózengési idô általános csökkentése volt, de 
a vizsgálatok értékelése alapján az is kitûnt, 
hogy emellett a 250 Hz alatti tartományban 
célzott hangelnyelésre is szükség lesz. A ter-
vezett beavatkozásokkal csökkenthetô a visz-
szavert hangok intenzitása, egyenletesebbé 
tehetô az utózengési idô frekvenciamenete.

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 

Gödör

Budapesten, a Central Passage-ban található új helyén már évek óta mûködik a kedvelt 
zenés szórakozóhely a Gödör Klub. Az üzemeltetô a koncertteremben a zenei produkciók 
alatt saját elmondása szerint „csörgést” tapasztalt, amely rontotta a terem akusztikai 
paramétereit. Az akusztikai probléma feltárására és megszüntetésére az Arató Akusztikai Kft. 
szakértôit kérte fel. A tervezési feladat elsô lépéseként teremakusztikai méréseket kellett 
végezniük, hogy kimutathassák a hallgatóságot zavaró problémák okait, majd a mérési 
eredmények alapján megoldási javaslatokat dolgozzanak ki a hangminôség javítására.
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A tervezôk széles frekvenciasávban mûködô 
akusztikai burkolatok alkalmazását java-
solták, kiegészítve ôket célzottan a mélyebb 
frekvenciatartományokban mûködô haté-
kony elnyelôvel.
A számítások szerint az átalakítás után az 
utózengési idô közepes értékének csökkenése 
volt várható, Tm = 0,84 sec értékre. 
A tervezést és az akusztikai burkolatok ki-
osztását jelentôsen megnehezítette a meny-
nyezeten található rengeteg gépészeti és 
elektromos vezeték, légcsatorna. Ezek között 
kellett megtalálni azokat a helyeket, amelye-
ken a terem méreteihez képest viszonylag kis 
felületû, mégis hatékony akusztikai elemeket 
elhelyezhetik.
A végleges terv szerint a mennyezeten és 
a falfelület felsô részén speciálisan mély frek-
ven ciá ra hangolt membránokat helyeztek el, 
amelyekbe szálas szigetelôanyag, környezet-
barát Ecose kötôanyagú ásványgyapot került.
A falak alsó szakaszára szélessávú hangel-
nyelô felületként — a gyakori rendezvények 

és a várhatóan nagy létszámú közönség 
miatt a szilárdsági és ütésállósági tulajdon-
ságokat is fi gyelembe véve — Heraklith-C 
50 mm vastag lapokat szereltek, a hangel-
nyelés növelése céljából 50 mm-es lécvázra 
rögzítve, a váz között 50 mm vastag, köze-
pes sûrûségû, szintén Ecose kötôanyagú ás-
ványgyapot szálas szigetelôanyaggal.
A kivitelezés befejezése után végzett ellenôr-
zô mérések szerint a közepes utózengési idô 
a tervezettnél is jobb, Tm = 0,76 sec lett.
A Heraklith-C esetében mechanikai tulaj-
donságai mellett belsôépítészetileg külön 
elônyt jelent, hogy a RAL színskála szerint 
gyárilag festetten és élletöréssel (fózolással) 
is rendelhetô, így esztétikus megjelenést le-
het biztosítani az anyagnak anélkül, hogy 
az anyag hangelnyelését rontanánk.
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Pár érdekes adat az épületről:
• befogadóképesség 67 155 fõ
•  30 ezer m3 betont használnak fel építése 

során
• legmagasabb pontja 50,70 méter
• az épületben 80 db Sky box található

Heraklith termékünkkel, amely kiváló akusz-
tikai tulajdonságokkal rendelkezik, termé-
szetesen nem csak a sky boxoknál, hanem az 
összes folyosó mennyezetén, gépészeti terek-
ben, játékos kijárókban, játékos fogadókban 
találkozhatunk.
Az épület akusztikai tervezõi a zavaró vissz-
han gok megakadályozására az utózengési 

idõt akarták csökkenteni a fagyapot termék 
beépítésével. A Heraklith fagyapot lapok 
feketére festve, élképezve, 50 mm vastag-
ságban kerültek beépítésre több tízezer m2

mennyiségben, beütõszeg nélküli DHM dû-
belezéssel, ezzel is elõsegítve a gyors és pontos 
munkavégzést.

Az ország legnagyobb 
sportlétesítményébe is 
Heraklith került beépítésre

Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

www.heraklith.hu

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 
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A FESZTIVÁLON FELÉPÍTÉSRE KERÜLÕ 
INSTALLÁCIÓK egy szakértõ zsûri által 
elbírált, többkörös pályázati rendszer útján 
kerülnek kiválasztásra, és létrehozásukat 
a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság anyagilag 
is támogatja.
2019-ben az a megtiszteltetés érte a Knauf 
Insulation Kft.-t, hogy a WIRE+MOME al-
kotóinak Speace nevû gyõztes, felépítésre 
kerülõ Szakrális tér installációjának anyaga 
cégünk Heraklith márkanevû, fi nomszálas, 
élképzett fagyapot lapja.
Cégünk nagyon büszke az alkotó csapat ál-
dozatos, kitartó munkájára, és a gyönyörû 
végeredményt látva reméljük, hogy tisztelt 
olvasóink tetszését is elnyerjük.
Az alábbi sorokban az alkotók bemutatkozá-
sát olvashatják:
A Wire-t a Moholy Nagy Mûvészeti Egye-
tem és a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem 

hallgatóiként alapítottuk 2016-ban. A csa-
pat interaktív installációkon keresztül mutat 
rá olyan fontos dolgokra, amit a hétköznapi 
életben fi gyelmen kívül hagyunk. Így minden 
tárgy, amit tervezünk, különbözõ tervezett 
interakciók bevonásával teremt kapcsola-
tot az emberrel, mellyel megtapasztalhatja, 
érezheti és láthatja az üzenetet. A Wire saját 
projektjei mellett, mások ötleteit is segít meg-
formálni sajátos kommunikációs eszközével.
Speace leírás:
A Speace egy szakrális tér installáció, mely-
ben az emberek a fesztivál hangulatából egy 
nyugodt, elmélyült világba sétálhatnak. El-
tolt kapurendszer nehezíti a bejutást, ami se-
gít fokozatosan elszakadni a külsõ környezet 
impulzusaitól. A kapuk keresztezõdésébõl egy 
fénysáv vezeti a tekintetet, a bejárattól egé-
szen a központi tornyon keresztül, az égre. A 
látogató a központi térben vallásoktól függet-
len szakralitást élhet át. Fotók: Ács Márton

SPEACE

A méltán nemzetközi hírû Sziget fesztivál keretein belül idén 6. alkalommal is megrende-
zésre került a Sziget Art of Freedom. A nagyszerû kezdeményezés lényege, hogy fi atal kép-
zômûvészek kapnak bemutatkozási lehetôséget a Sziget közönsége elôtt, saját alkotásaik-
kal. Figyelembe véve, hogy  évente átlagosan 450—500 000 látogató fordul meg a Szigeten, 
ez egy kiváló lehetôség minden mûvésznek a bemutatkozásra, ismertségük növelésére.

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 
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Fújható üveggyapot költség- 
és idômegtakarítással

Ha fújható üveggyapot 
iránt érdeklôdik, kérjük,
keresse területi kép viselôin-
ket! (A teljes lista a hátsó 
borítón található.)
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Hazánkban a panelprogram keretein belül 
hatalmas számban készültek lakóépületek 
iparosított technológiával az 1960-as évektôl 
az 1980-as évekig. A panelépületek tervezése 
és kivitelezése során sokféle szerkezeti megol-
dással próbálkoztak, beleértve ebbe a tetôszer-
kezeteket is. A jellemzô kialakítás a hagyomá-
nyos, egyenes rétegrendû lapostetô volt, de 
elôfordultak a több-kevesebb sikerrel bemutat-
kozott fordított rétegrendû szerkezetek is.
A magastetôk kialakítása során alkalmazott 
kéthéjú hidegtetôket számos kedvezô tulaj-
donságuk miatt a lapostetôs változatokban 
is kipróbálták. A kéthéjú lapostetôk rend-
kívül elônyösek az egymástól elválasztott 
csapadékvíz elleni szigetelés, hôszigetelés és 
a páratechnikai jellemzôk szempontjából. A 
kéthéjú hidegtetô felépítésérôl: az alsó héj a 
teherhordó födémszerkezetbôl és a rajta elhe-
lyezett hôszigetelésbôl áll. A fûtött térbôl ki-
kerülô, rajtuk átjutó pára a fölöttük kialakí-
tott légrésbe kerül, ahonnan átszellôztetéssel 
eltávolítják.

Kéthéjú lapostetô utólagos 
hôszigetelése és vizsgálata

A Knauf Insulation Kft. épületfi zikai méréseket végeztetett egy fújható üveggyapottal 
utólagosan hôszigetelt kéthéjú lapostetôn, hogy kiderülhessen, hogyan viselkedik a tetô 
a hôszigetelés beépítése után.
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CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉS 
ÉS VIZSGÁLAT
A csapadékvíz elleni szigetelést a felsô héjon, 
a hôszigeteléstôl elválasztva helyezik el.
A légrésnél a levegôt be- és kivezetô nyíláso-
kat úgy kell elosztani, hogy ne keletkezhes-
sen szellôzetlen zug. Az attikákon elhelyezett 
szellôzôrácsok hatékonysága nagyon széles és 
hosszú tetôkön azonban mindig kérdéses volt 
a tervezôk számára.
Az átszellôzés mûködésének és hatékony-
ságának alaposabb vizsgálatát hazánkban 
még nem végezték el, emiatt határozta el a 
Knauf Insulation Kft., hogy fújható üveggya-
pottal elvégzi egy kéthéjú lapostetô utólagos 
hôszigetelését, és ezzel egyidôben épületfi zi-
kai méréseket is indít, hogy kiderülhessen, 
hogyan viselkedik a tetô a hôszigetelés beépí-
tése után, nem keletkezik-e páralecsapódás 
stb.

MÉRÉSEK KÉT ÉVEN ÁT
A tetô eredeti állapotában 8 cm vastag EPS, 
illetve néhány helyen kôzetgyapot hôszi-
geteléssel készült. A fújt szigetelés e rétegek 
fölé került. A vizsgálatban, amelyet Bakonyi 
Dániel tanársegéd (BME Építészmérnöki 
Kar, Épületszerkezettani Tanszék) vezetett, 
a szerkezeti rétegek hômérsékletét és relatív 
nedvességtartalmát mértük, hogy monito-
rozhassuk a tetôszerkezet épületfi zikai álla-
potát és annak változásait.
A befújáshoz használt tömlô bejuttatásához 

magfúróval több helyen meg kellett bontani 
a felsô héj vízszigetelését. Az így létrejött fura-
tok fölé páraszellôzôk kerültek, hogy segítsék 
a pára eltávolítását a fújható üveggyapottal 
kitöltött üregbôl.
A páraszellôzôk egyben lehetôséget adtak 
arra, hogy négy keresztmetszetben, 10 per-
ces idôközökben lehessen vizsgálni az adott 
réteg hômérsékletét és relatív nedvességtar-
talmát.
A mérések 2015 decemberében kezdôdtek, 
és tekintettel az elmúlt, rendkívül hideg tél-
re, 2017 márciusáig tartottak, hogy extrém 
idôjárási viszonyok mellett is követni lehessen 
a rétegek viselkedését.

KÖVETKEZTETÉSEK
A mérési adatok feldolgozása még nem fe-
jezôdött be, de a tapasztalt jelenségekbôl né-
hány következtetés már levonható. A legfelsô 
szinti lakásokat túlfûtik, és nagyon száraz 
a levegô. A relatív páratartalom csaknem 
folyamatosan 20% alatt van. Ez kedvezô a 
hôszigetelésre, mert alig jut át pára a födé-
men a hôszigetelésbe, ugyanakkor lakókom-
fort szempontjából kifejezetten egészségte-
len.
Két mérési pontban a vártnál sokkal kisebb 
késleltetéssel és csillapítással jelentkezik a 
belsô hômérséklet változása. Itt feltehetôleg 
valamilyen illesztési hézag van az alsó héj-
ban, amelyet a nem megfelelô kivitelezési 
minôség okozott.
A csekély belsô páraterhelés miatt nincs pá-
ralecsapódási probléma, de a négy vizsgált 
pontból kettônél megfi gyelt jelenség arra 
utal, hogy gyakoriak lehetnek a panelhézag 
problémák.
Ennek alapján az utólagos hôszigetelés mé-
retezésénél a jövôben mindenképp fi gyelem-
be kell venni konvektív nedvességterhelést 
is.

Kritikus értékek az eddig feldolgozott ada-
tok szerint egyelôre sehol nem jelentkeztek. 
A maximális relatív páratartalom a szerke-
zeten belül mindenütt kb. 90% alatt maradt, 
kivéve a 4-es pontot a felsô betonkéreg alatt, 
ahol eddig 95% volt a maximum. 
Nedvességfeldúsulási trend sehol nem mutat-
kozott, gyakorlatilag minden pontban a kül-
sô légnedvesség l változásával  együtt moz-
gott az aktuális nedvességtartalom.
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A KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁ-
CIÓ SZERINT ezen részeken a palafedés 
és lécezés lebontásával − majd visszaeépíté-
sével − a többi homlokzati felülettel azonos 
hagyományos THR szigetelés lett tervezve. 
Mindez nagyon körülményesnek és idôigé-
nyesnek tûnt, ráadásul a lebontott anyagok 
visszaépíthetôsége is kétségessé vált. A befe-
jezési határidô rövidsége, valamint az idôjá-
rás bizonytalansága miatt a felújítást végzô 
kivitelezô alternatív megoldást keresett ezen 
felületek szigetelésére.
A generálkivitelezôvel való kapcsolatfelvételt 
követôen a zalaegerszegi fújható szigetelési 
technológiával is rendelkezô partnerünk-
kel − Infrahôkép Kft. − közösen adtunk 
árajánlatot a munkára. 

A műszaki tartalom változás elfogad-
tatása után lehetôvé vált a lenyúló tetôré-
szek Supafi l Cavity fújható üveggyapottal 
való szigetelése. Így az elôzetesen leginkább 
körülményesnek vélt speciális falfelületek szi-
getelése lett a projekt legegyszerûbb munka-
folyamata.
Mint az 1. képen is látható, a tetôrészeken 
mindössze minimális mennyiségû pala fel-
szedésével lehetôvé vált a szigetelés elvégzé-

se. A Supafi l fújása gépesített technológiával 
történik. Szállítócsövön keresztül zajlik a szi-
getelési területre való anyagszállítás, így az 
idôjárási körülmények sem befolyásolták a 
munkavégzést. (2. kép)
A Knauf Insulation Supafi l termékei vegyi 
kötôanyag mentesek, hidrofobizáltak, A1 tûz-
védelmi osztályúak (nem éghetôek), és ami 
a legfontosabb: kimagaslóan jó hôszigetelési 
értékkel rendelkeznek.

A Supafi l Cavity üregkitöltésre gyártott típus 
hôvezetési tényezôje = 0,034 W/mK.
A Supafi l Loft nyílt terek szigetelésére ajánlott 
termék hôvezetési tényezôje: 0,044 W/mK.

Mint láthatjuk, alkalmanként a Knauf Insula-
tion fújható üveggyapot termékek választása 
biztosítja a leghatékonyabb, legjobb, legegy-
szerûbb megoldást a problémás területek szi-
getelésére.

2016 késô ôszén kezdôdött a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium energetikai felújí-
tása. Problémát okozott azonban a képen is látható homlokzatra lenyúló tetôszerkezet 
alatti részek szigetelése. 

1. kép 2. kép

FÚJHATÓ ÜVEGGYAPOT SZIGETELÉSEK 

Fújható üveggyapot költség- 
és idômegtakarítással



alulról hûlõ födémekhez|
akusztikai szigeteléshez | koszorúelemekhez |
dekoratív látszó felületekhez

magastetõhöz |
padlásfödémre (nem terhelhetõ felületképzés) |
válaszfalakhoz | lapostetõ befújható 
hõszigeteléséhez

KIEMELKEDÕ HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSI HATÁS MAXIMÁLIS KOMFORTÉRZET 

A HÕSZIGETELÉS TÖBBSZÖRÖSEN MEGTÉRÜLÕ, ENERGIATAKARÉKOSSÁGI BEFEKTETÉS!

NEM ÉGHETÕ HÕSZIGETELÉS
(A1 TÛZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY) 

TERMÉSZETES ALAPANYAG,
KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁS

KÕZETGYAPOT

FAGYAPOT

homlokzatra|
padlásfödémre (terhelhetõ felületképzés)|
lapostetõre | nyílászárók köré | 
emeletek közötti tûzgátló sávképzéshez

AZ EGYES ÉPÜLETRÉSZEK MEGFELELÕ HÕSZIGETELÉSÉHEZ KÉRJE A KNAUF INSULATION SZAKEMBEREINEK 
SEGÍTSÉGÉT!

Endes Attila  mérnök, értékesítési tanácsadó (Budapest, Pest megye) Tel: +36 30 99 71 204 | Blaskovics Balázs mérnök, 
értékesítési tanácsadó (Fejér, Pest, Nógrád megye, Budapest) Tel: +36 30 55 24 100 | Kovács Tamás mérnök, értékesítési 
tanácsadó (Budapest, Pest megye) Tel: +36 30 47 79 929 | Pozsgai Péter mérnök, értékesítési tanácsadó (Gyõr-Moson-
Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye), Tel: +36 30 99 71 201 | Schóber Zoltán, termékmenedzser, mûszaki 
szigetelés (Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun megye), Tel: +36 30 55 24 200 | Balogh János mérnök, 
értékesítési tanácsadó (Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye), Tel: +36 30 70 50 
114 | Mercigány Róbert mérnök, értékesítési tanácsadó (Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye), Tel: +36 30 59 51 514

További információ: www.nalamszigetelnek.hu | info.hu@knaufinsulation.com | www.knaufinsulation.hu

ÜVEGGYAPOT

A Knauf Insulation Kft. Technikai azonosító száma: AA 5874880

FELELÕSEN GONDOLKODÓ
LAKÓKÖZÖSSÉGEKNEK AJÁNLJUK:
HÕSZIGETELJEN A KNAUF INSULATION  TERMÉKEIVEL!

AZ EGYES ÉPÜLETRÉSZEK MEGFELELŐ HŐSZIGETELÉSÉHEZ KÉRJE A KNAUF INSULATION SZAKEMBEREINEK SEGÍTSÉGÉT!

Endes Attila mérnök, értékesítési tanácsadó (Budapest, Pest megye), Tel: +36 30 99 71 204 | Blaskovics Balázs mérnök, 

értékesítési tanácsadó (Fejér, Pest, Nógrád megye, Budapest), Tel: +36 30 55 24 100 | Kovács Tamás értékesítési tanács-

adó (Budapest, Pest megye), Tel: +36 30 47 79 929 | Pozsgai Péter mérnök, értékesítési tanácsadó (Győr-Moson-Sopron, 

Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye), Tel: +36 30 99 71 201 | Schóber Zoltán Key Account Manager, műszaki 

szigetelés (Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun megye), Tel: +36 30 55 24 200 | Balogh János mérnök, 

értékesítési tanácsadó (Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye), Tel: +36 30 70 50 114 |

Mercigány Róbert mérnök, értékesítési tanácsadó (Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye), Tel: +36 30 59 51 514

További információ: www.nalamszigetelnek.hu | info.hu@knaufi nsulation.com | www.knaufi nsulation.hu



Knauf Insulation Kft.
8924 Alsónemesapáti Ipartelep

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

ELÉRHETŐSÉGEK

Általános adatok:

Telefon: Fax: Telephely: Postacím:

+36 92 550 900 +36 92 550 901 8924 Alsónemesapáti Ipartelep 8901 Zalaegerszeg, Pf. 303

+36 23 889 844 +36 23 889 845 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 2058 Budaörs, Pf. 115

Központi e-mail: info.hu@knaufi nsulation.com

Értékesítők Mobilszám E-mail cím

Schóber Zoltán
Key Account Manager, műszaki szigetelés 

– Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun megye
+36 30 55 24 200 zoltan.schober@knaufi nsulation.com

Endes Attila Értékesítési tanácsadó – Budapest, Pest megye +36 30 29 33 210 attila.endes@knaufi nsulation.com

Kovács Tamás Értékesítési tanácsadó – Budapest, Pest megye +36 30 47 79 929 tamas.kovacs@knaufi nsulation.com

Pozsgai Péter
Mérnök, értékesítési tanácsadó 

– Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye
+36 30 99 71 201 peter.pozsgai@knaufi nsulation.com

Blaskovics Balázs Mérnök, értékesítési tanácsadó – Fejér, Pest, Nógrád megye, Budapest +36 30 55 24 100 balazs.blaskovics@knaufi nsulation.com

Balogh János
Mérnök, értékesítési tanácsadó 

– Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár- Bereg, Hajdú-Bihar megye
+36 30 70 50 114 janos.balogh@knaufi nsulation.com

Mercigány Róbert Mérnök, értékesítési tanácsadó – Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye +36 30 59 51 514 robert.mercigany@knaufi nsulation.com

TERMÉKEINKRŐL BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁST 
AZ ALÁBBI HONLAPOKON TALÁLHAT:

www.knaufi nsulation.hu

www.knaufi nsulationszigeteles.hu

www.heraklith.hu

www.nalamszigetelnek.hu

www.mineralplus.hu

www.urbanscape.hu

ON LINE RENDELÉSFELVÉTEL:

http://www.knaufi nsulation-online.com/
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