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A fentiek problémakörére megoldásként kérjük
a MegaHáz Bt-t, annak kereskedőit és  szak-
tanácsadóját megkeresni, ahol is az adott épület
igényeihez illeszkedő részletmegoldást és
termékválasztékot tudunk javasolni.

3/ERKÉLY ÉS LODZSA HŐHÍDMENTESSÉGE

A fentiek problémakörére megoldásként kérjük
a MegaHáz Bt-t, annak kereskedőit és
szaktanácsadóját megkeresni, ahol is az adott
épület igényeihez illeszkedő részletmegoldást
és termékválasztékot tudunk javasolni.
4/ A 2006.09.01.-től kötelező új magyar
épületenergetikai és hőfizikai szabvány és
annak előírásai által támasztott követelmények
alkalmazásának általános következményei.
Ahogyan a régi szabványt, úgy az újat is
kötelezően a bevezetési időpont után kezdődő
építési engedélyezési eljárásoknál KÖTELEZŐ
alkalmazni. Ettől eltérni komoly problémát
jelent, ugyanis a használatba vételt a hatóság
nem engedélyezheti.
A közelmúlt magyar hőfizikai szabványa az
egész épületre vonatkozóan határozott meg
követelményértékeket, s azok
betartásáról kellett a tervezés és
a megépítés során gondoskodni.
Az épület egészére teljesíthető
volt az előírás úgy is, ha pl. a
külsőfal hőszigetelő képessége
kifejezetten alacsony értékű volt,
ha egyidejűleg pl. a tetőzetben 

túlzott hőszigeteléssel tervezték az épületet.
Ezért lehetett az olcsó, de rossz hőszigetelésű
blokktéglákat alkalmazni. Na mármost ennek a
„lazaságnak” vége.
Az új előíráscsomag részben megtartotta a
régebbiből az egész épületre vonatkozó kö-
vetelményeket, azonban ezek terén is komoly
küszöbérték-növeléssel élt. 
Az új szabvány további újdonsága az, hogy
egyrészt az egyes lehűlési irányokban tervezett
felületi szerkezeteknél  külön-külön minimális
értékhatárok betartását követeli meg, másrészt
pedig a hőszigetelési értékeken túl energetikai
küszöböket is meghatároz. Külön kiemeli, hogy
kötelezően figyelembe kell venni a hőhíd jellegű
lehülési irányok hatását az egész energia-
mérlegben.
Gyakorlati tapasztalat, hogy a hőhidak kedve-
zőtlen hatásai a növekvő hőszigetelés miatt fo-
kozottabban jelennek meg. Itt külön ki kell
emelni a beltéri levegővel érintkező felületeken
lecsapódó légnedvesség által okozott gombá-
sodási veszélyességet. A penészgombásodás
kialakulásához  azonban  a felületi bevonat mint
tápanyag is szükséges: pl.: papír- vagy tex-
tiltapéta, diszperziós festék,… A folyamatban az

50 %-nál magasabb relatív
légnedvesség az egyenes
arányosságnál nagyobb
gyorsító hatású, s így az
ilyen felületek kifejezetten
rohamosan elvizesednek-
megpenészednek.
Az építési folyamat szakmai
résztvevői előtt a hőhidak
fogalma ugyan ismert,
azonban a részleteket csak
kevesen ismerik. Ennek
következménye, hogy több-

nyire már tervezéskor is vannak hiányosságok
és hibák, de a kivitelezéskor már tömegesen
építik meg e szempontból hibásan a szer-
kezeteket. Általános tévedés, hogy hőhíd
gondok csak a külső tér felé tapasztalhatóak,
amint azt tudjuk, a talaj, a pince, a garázs,
padlás és egyéb csatlakozó hidegterek felé is
kialakíthatóak a hőhidak. Például jellemző
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hibahely az
összes falsarok
(kifelé hűlés), a
b e t o n a l a p r a
ültetett külső és
belső fal (lefelé
hűlés), a hideg-
terű pince falaira
födémére ültetett
külső és belső fal
(lefelé hűlés) az
erkély - lodzsa-
lemez (kifelé és

lefelé hűlés), zárókoszorú (fölfelé hűlés), … 
Egy jó általános hőszigeteléssel készített épület
esetében a hőveszteség a hibás tervezés illetve
építés következtében kialakuló hőhidaknál akár
elérheti a szerkezeteken kialakuló  hővesz-
teségek felét is. Ezért született meg az új
szabvány ezirányú szigorúsága.
A MegaHáz Kft. mészhomoktéglás falazatait
fűtött belső tereknél a külső falsíkokon illesz-
kedő hőszigetelésekkel kell ellátni. A hőszige-
telő anyag és az ennek kültéri síkján illesztett
vakolat, burkolat, falazat együtt alkot egy
alkalmas rendszert. A hőszigetelés vastagsága

az építtető által meghatározott igényekhez
választható, de az épületre vonatkozó új ener-
getikai tervezési szabványban foglaltakat
mindenképp teljesíteni kell. A hőszigetelés
táblázatban két színnel megjelöltük az éppen
megfelelő (ezeknél a hőhidakat külön számolni
kell), illetve a javasolt értékeket (ezek alkal-
mazásakor a hőhidak általi többletveszteségre
elegendő tartalék áll rendelkezésre). A táblázat
a ma leggyakrabban alkalmazott „felragasztott
expandált polisztirol  hab (EPS) + üvegszövet
erősítésű vékonyvakolat” rendszerek esetére ad
előtájékoztatást. Más hőszigetelő anyagok
esetén a rétegvastagság az anyagjellemzők
szerint változik meg: kőzetgyapo esetén például
mintegy 5 %-al vékonyabb lehet. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a tervezésnél a szabvány
szerinti részletes (a tervszerinti rétegtervhez
illesztett) számításokat el kell végezni.

A külső falba illesztett ablak, ajtó, redőnyszek-
rény és más szerkezet esetén a hőhidak kiala-
kúlásának elkerülésére gondos rétegkialakítást
kell tervezni, hisz e helyeken kis hibák esetén is
veszélyes beltéri helyi lehülésekre számít-
hatunk.
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Az égetett agyag ősi, évezredek óta bevált
építőanyag, jó hírnevét sokrétegűségének
köszönheti. Az égetett agyag kézi falazó-
elemes épület egészséges és kellemes lakó-
klímájú, több generációt képes kiszolgálni élet-
tartama alatt, statikai szempontból stabil és
biztonságos. Az égetett agyag falazóelem az
épületet érő valamennyi külső és belső igény-
bevétel felvételére alkalmas. Ennek alapján jó
hőszigetelő és hőtároló, magas nyomószilárd-
sági értékkel rendelkezik, alakváltozása cse-
kély, könnyen megépíthető belőle az építmény,
jól vakolható, s kedvező hangszigetelési
értékkel rendelkezik. Az égetett agyag,
mesterséges építőkő történelmének ötezer
éve során alig változott. E mesterséges kő
szerény méltósággal, sziklaszilárdan őrzi

múltját és jövőjét. A tégla nemcsak tégla,
hanem melegség, otthon, béke, az emberiség
történelmét szilárdan örző és formáló elem.

Az 1887 óta működő Tápiógyörgyei
Téglagyár üzemeltetését 1998 május 15-től
vette át a Komjáti Téglaipari Kft. A gyártás
során a hagyományok megőrzése mellett –
B30-as kézi falazóblokk, kettősméretű sok-
lyukú tégla, HB 38/19/19-es kézi falazóblokk,
függőleges üregelésű válaszfal tégla, UNI-
FORM 30/19/19-es kézi falazóblokk –, idén
új termékek is megjelennek a kínálatban. Az új
termékek egyike a TÁPIÓTHERM 30 habarcs-
táskás falazóblokk 30×24,5×24-es méretben,
melyből 16 db kell 1m2 falazat előállításához. A
falazóblokk elsősorban minőségben próbál új
alternatívát kínálni a fogyasztóknak a jelenleg is

Hagyományos téglák
megbízható minőségben

Tápióról
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kapható hasonló falazóblok-
kok ellenében. A gyár másik
új terméke a TÁPIÓTHERM
10/24 N+F válaszfaltégla,
melynek mérete 38×10×24,
belőle 10 db kell 1 m2 vá-
laszfal előállításához. A
TÁPIÓTHERM 10/19 N+F
válaszfaltégla 38×10×19-es
méretben készül, belőle 13
db-ot kell felasználnunk 1 m2

válaszfal előállításához. A
gyár a 3 új termék megjele-
nésével kívánja piaci része-
sedését megőrizni.

A téglagyártás mellett tel-
jes körű építőanyag forgal-
mazással is foglalkoznak.

KOMJÁTI Téglagyártó Kft.

Téglagyár
2767 Tápiógyörgye, Temető út 6.

Tel./fax: 0036 (53) 383 855; 383 090
Telephely

2766 Tápiószele, Ceglédi út 40.
Tel./fax: 0036 (53) 380 277; 380 255

Mobil: 0036 (20) 320 3024
E-mail: komjati@komjatitegla.hu 
Internet: www.komjatitegla.hu
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A Kisterenyei Kft. új
fejlesztésű és gyártású

tégla termékcsaládokat hozott piacra, melyek az
Európában szinte egyedülálló félszáraz préselési
technológiával készülnek, és hagyományos
Hoffmann-kemencében égetett agyag téglából
hasítanak.
Miben rejlik ezen termékek újdonsága, varázsa?

A válasz igen egy-
szerű, a természet-
ben!
A kibányászott
agyag hozzáadott
komponenseket
nem tartalmaz,
egyenletes minő-

ségét az anyag homogenitása, tisztasága és a
hosszú kísérletek alapján meghatározott őrlési
szemcsemérete biztosítja. Ez, valamint a termelés
minden fázisában alkalmazott környezetbarát
gyártási technológia teszi lehetővé a természetes,
natúr tégla termékek előállítását, az országban
szinte egyedülálló színben és formaválasztékban.
A klasszikus és a hasított, rusztikus jellegű ter-
mékcsaládok tagjai - funkciójuknak megfelelően -
kiválóan alkalmasak az egyedi elképzelések meg-
valósítására, amikor érvényesül a tégla ősi, finom
hézagrajzolata, árnyékhatása, az egyes darabok
kissé eltérő színének esztétikai játéka.

új fejlesztésű tégla termékeink előnyei:
- természetes és környezetbarát anyag, kör-
nyezetkímélő gyártási technológia,

- kreatív és innovatív építészeti megoldások
lehetővé tétele,

- kiváló épületbiológiai és épületfizikai tulajdonsá-
gok biztosítása,

- időtálló és tartós falazatok, kerítések, fal- és
padlóburkolatok készítése,

- változatos forma-, felület- és színválaszték,
- csekély karbantartási igény,

- nagy kopás- és fagyállóképesség, megfelelő fe-
lületkezelő anyag alkalmazásával.

Termékválaszték:
- kisméretű tömör dísztéglák,
- díszítő falburkoló lap- és szalagtéglák,
- kerítéselem téglák.

Termékcsaládjaink segítségével a pincétől a
padlásig, a lábazattól a homlokzatig, valamint a
kerítéstől a kertig megvalósíthatóak az elkép-
zelések. Termékeink kiválóan alkalmasak arra,
hogy fával, üveggel, kővel vagy vakolt felülettel
kombinálják a felhasználásukkal készült fe-
lületeket.

Felhasználási lehetőségek:
Külső tér - tömör dísztéglák, kerítéselemek
- falak, homlokzatok, lábazatok, oszlopok, kémé-
nyek,

- kerítések, kerítéslábazatok, kocsibejárók,
- boltívek, boros- és látványpincék falfelületei
Belső tér - díszítő falburkoló lap- és szalagtéglák
- falak, kéményoszlopok, folyosók, eladóterek,
irodák, üzlethelyiségek, kirakatok, lépcsőfel-
járók,

- boltívek, válaszfalak, oszlopok, bárpultok lába-
zatainak, pincehelyiségek, kandallók, csarno-
kok, várótermek falfelületei.

A termékek megfelelnek a szabvány szerinti
minőségi követelményeknek. A  jó minőség
folyamatos szinten
tartását  és a vevők elé-
gedettségét tűztük ki
legfontosabb célunk-
ként.    termékekre vo-
natkozó gyártói
megfelelőségi nyi-
latkozatokat vevőink rendelkezésére bocsátjuk. A
folyamatos termék- és technológiai
fejlesztéseknek köszönhetően a kiváló minőségű
termékeinket rendkívül vonzó áron tudjuk kínálni
vevőinknek.

A hagyományos tégla, mely a jövőben is értékálló
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Egy ház külső bevonata csak akkor lesz szép és
óvja a házat hosszú évekig, ha megfelelő
minőségű anyagokat használunk. Különösen
igaz ez a hőszigetelő rendszerekre, ahol a végső
bevonatként alkalmazott vékonyvakolat számta-
lan kedvezőtlen környezeti hatásnak van kitéve.
Az esőtől átnedvesedik, az erős napsütés a
színeket fakítja. A hatalmas hőingadozás
(különösen télen) következtében a nem elég
rugalmas vakolat töredezni kezd, bejut az esővíz,
ami megfagyva tönkreteszi a felületet. 
Az északi falfelületekre jellemző, hogy ned-
vesebb környezetben akár 1-2 éven belül is
megjelenhetnek a felület zöldülését okozó algák. 
Egy rosszul kiválasztott rendszer rövid idő alatt
tönkremehet, ezáltal a rengeteg befektetett idő
és pénz kárba veszik. Nem is beszélve egy
kifakult, bezöldült vagy repedezett falfelület
esztétikai látványáról… 
Az Supralux Portal Vakolat Mix vékonyvakolat
család e problémák ellen nyújt hatékony védel-
met. Használatával a falfelület hosszú évekig
szép marad és összetevői révén hatékonyan óvja
házát. 
Mik a legfontosabb jellemzői? 
• Ragyogó színek, különleges  hangulatok.

Rusztikus, elegáns vagy mediterrán hangula-

tot szeretne? A 180 divatos színárnyalat, a
halványtól a telt, erős színekig különlegessé
teszi az épület megjelenését. A vakolat
vízlepergető tulajdonsága révén óvja a felület
szépségét, hogy a ház évek múlva is olyan
legyen, ahogyan megálmodta.

• Egyenletes felület. Kiemelkedően hosszú nyi-
tott idejének köszönhetően felhordás közben
a felület tökéletesen összedolgozható, így a
felület mindig tökéletes, szép lesz. Szilikon
adaléka révén rendkívül könnyen eldolgoz-
ható, így mindig a kívánt struktúrát lehet vele
kialakítani.

• Nem repedezik. Cellulóz szálainak köszönhe-
tően a Supralux Portal Vakolat Mix hatékonyan
véd a repedésekbe bejutó, és ott megfagyó víz
rombolásától. Összetevőinek köszönhetően a
felület rugalmas marad. 

• Védelem az északi falakon megjelenő algá-
sodás ellen. A Supralux Portal Vakolat Mix
algásodás elleni adalékot tartalmaz. 

• Rendkívül kiadós, egy vödör akár 12 m2

felülethez is elegendő (1,5 mm-es kapart
hatású vakolat)

Válassza Ön is a Supralux Portal Vakolat Mix
vékonyvakolat családot, amely kapart hatású és
gördülőszemcsés struktúrával, különböző szem-
csemérettel kapható és váltsa valóra színes
elképzelését hosszú évekre!
Bővebb információkat a 06-40/200-505-ös
telefonszámot, vagy a www.supralux.hu
weboldalon találhat.
Supralux Portal Mix Vékonyvakolat család.
Színkavalkád. Védelem. Supralux.

Vékonyvakolat



A ‘90-es évek második felében felismertük, hogy mint
hagyományos téglagyárnak egyre kisebb szelet jut a
szűkülő építőanyag-piaci tortából. Megtartva hagyomá-
nyos termékeinket (kisméretű tégla, kettős méretű sok-
lyukú B 30-as, HB 38-as, 6-os és 10-es válaszfaltégla)
új lehetőségeket kerestünk kapacitásunk kihasználásá-
ra.
Gondolatunk egybeesett az építészet hagyományőrző
törekvésével, a műemléképületek rekonstrukciójával,
új rusztikus jellegű házak építésével.

Új termékeinket – melyek va-
lójában a régi (több száz
éves) téglaféleségek méret
és alak szerinti újbóli gyártá-
sa – ezen igények kielégíté-
sére egyedi megrendelésre
gyártjuk. Termékeinket fel-
használják régi falazatok kor-
hű helyreállítására pl.: eszter-
gomi királyi vár, Sándor-palo-
ta.
Ilyen célra gyártjuk a régi
kisméretű tömör téglát (25×-
10×4,5 cm) nagy szilárdsá-
gú, fagyálló kivitelben, és a
nagyméretű tömör téglát
(29×14×6,5 cm) szintén ha-
sonló minőségben.

Igényként merült fel az eddig alkalmazott tömör tégla
helyett más alakú és kisebb vastagságú padlóburkoló
téglák készítése. Ezen igényeknek is eleget tudtunk
tenni az előző években, így már gyártjuk a nagyméretű
tömör laptéglát 23×23×4 cm méretben és ezen laptég-
la feles méretét a 23×11×4 cm, valamint 28×13×7 cm
méretben. 2006. évtől a Dunaföldvári Vár felújítás
egyedi igényének kielégítése érdekében laptégla ter-
mékcsaládunk kiegészült a 19x19x4 cm és a 19x9x4
cm mérettel is. Ahol nem kivitelezhető a 4 cm-es

VISSZATÉRNEK
A RÉGI FORMÁK
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padozat vastagság, oda a 2 cm-es változatban is tudjuk
adni termékeinket, mely így már alkalmazható falak
burkolására is. A laptéglák alkalmasak konyhák, torná-
cok, gépkocsibeállók, nappalik, galériák, templomok,
padlóburkolására, illetve fagyálló kivitele alkalmas ker-
ti, szabadban történő felhasználásra is. A lerakást kö-
vetően felületkezelés szükséges (Remmers termékek)
a víztaszítás érdekében. Ezt követően hagyományos fu-
gázási módszerrel történhet a lapok kifugázása.
Kiegészítő termékként még éktéglát is gyártunk, mely
boltívek, illetve íves tornácok szegélysora lehet, vala-
mint alakos párkánytéglát, melyből a laptéglákkal kom-
binálva ablakok külső-belső párkánya, könyöklője alakít-
ható ki igény szerint. Az idei évben nagy kézi meg-
munkálást igénylő új termékkel jelentünk meg a piacon.

A még kiégetetlen, száraz, nyers téglák burkolati
oldalait lecsiszoljuk, éleit, sarkait lekerekítjük, igény
szerint öregbítjük, átmossuk és ezt követően történik a
téglának a kiégetése. Ezen termékeket öregbített és
sima kivitelben hozzuk forgalomba. Az így előállított
egyedi termék alkalmas belső dizájnos falfelületek
kialakítására, mint például polcok, bortárolók,
térelválasztók, bár- és konyhai pultok lábazatának
készítésére, de termékünkből a mai kornak megfelelő
téglakályha is készült. További új termékünk az égetett
agyagcső, mely különböző felhasználási célokra alkal-
mas.

Termékeink megrendelhetők:
Fertőszéplaki Téglaipari Kft.

9436 Fertőszéplak, Gyártelep.
Tel./fax.: 99/370-986

06-30/637-66-38
f.tegla@t-online.hu

www.infoworld.hu/fertoteglap
www.fertoszeplakit-c.cegbongeszo.hu
http://fertoszeplakitegla.cegadatlap.hu
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Nyár elején már bemutatkozott a hazai
kemikáliapiac új szereplője, az olasz
érdekeltségű Kerakoll Hungária Kft. Elsőként
az aljzatok problémájára nyújtott megoldások
kerültek bemutatásra, most a burkolástechno-
lógiát mutatjuk be.
A mai rohanó világban a tempó, sebesség
elérte az építőipart, az építést is. Így a
gyártóknak olyan megoldásokat kell kínálniuk a
fogyasztók számára,
melyekkel meg tud-
nak felelni a kor
követelményeinek. A
kivitelezési gyorsa-
ság létszükséglet,
elegendő, ha nagy
sporteseményekhez kapcsolódó építkezé-
sekre vagy ismert lakó - és/vagy kereskedelmi
fejlesztésekre, vagy akár infrastrukturális,
autópálya építkezésekre gondolunk. Ahogy
fontos a kivitelezés gyorsasága, úgy fontos a
burkoló szakemberek számára a meg-
bízhatóság. A Kerakoll ragasztókat is a lehető
legjobb teljesítménnyel tervezik. Nem árt, ha
tudjuk a hidegburkolás során a gyártók külön
ragasztókat fejlesztenek, fejlesztettek ki kövek
vagy kerámiaburkolatok felhasználásához.
Ezen belül külön - külön ragasztókat ajánlanak
kültéri vagy beltéri használat, valamint egyedi
vagy fokozott igénybevétel esetére is.
A Kerakoll SUPER ragasztóját kínálja
alapragasztó gyanánt, mely kül- és beltérben
egyaránt használható. A kerámialapok
diagonális alakzatban történő lerakása nagy
divat. Függőleges felületek esetében felülről

lefelé történő lerakáskor, hézagtartó hasz-
nálata nélkül, azonnali tapadóerőre van
szükség a lapok megtartásához, a hosszú
korrigálási idő megtartásával, melyet a
SPECIAL tökéletesen megold. Hosszabb
bedolgozhatóságot és nulla függőleges
megcsúszást tesz lehetővé használata! Az
általános aljzatok és a felhasznált kerámialapok
erős vízfelvevő képessége drasztikusan

lecsökkenti a bedol-
gozhatósági és korri-
gálási időket, melyek
ugyanakkor elenged-
hetetlenek a gyors és
biztonságos burko-
láshoz. Sajnos ismer-

ve a magyarországi viszonyokat, az egyik
legjellemzőbb problémának jelölhetjük meg
ezt az építési problémát. A RELAX ragasztó
hosszabb nyitott és korrigálási időt tesz
lehetővé az igen porózus kerámialapok erősen
nedvszívó aljzatokra történő lerakásánál. A
korrigálási idő 40 perc körül alakul. A gyár
EXTRA néven helyezte forgalomba alap
flexibilis ragasztóját. A bemutatott ragasztók
esetében 24 órával a burkolás után a felület
járható!
Nagyon fontos, hogy a zsákos kiszerelésű
anyagok, ragasztók esetében víz hozzá-
adásával jutunk a felhasználáshoz szükséges
állagú anyagokhoz. Azonban vannak olyan
esetek, amikor ez nem elegendő! A defor-
málódó aljzatok és burkolatok hőtágulása által
keltett feszültségek nagyobb flexibilitású
professzionális burkolást követelnek meg,

Burkolás Kerakoll technológiával
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amelyek leválás nélkül képesek elnyelni a jel-
lemző elmozdulásokat. A TOP LATEX folyadék,
melyet adalékként kínál a gyártó, rugalmas
latex, alkalmas gyors és normál kötésű ra-
gasztók esetében a keverővíz helyettesítésére.
Növeli a tapadást a hordozófelületen, javítja a
rugalmassági tulajdonságokat, növeli a ra-
gasztó deformálódó képességét. 
A gyártó professzionális ragasztói közül TACK
márkanevű termékét kínálja kövek, gres lapok
lerakásához. A hagyományos lerakási technika
gres kőporcelán és alacsony vízfelvételű
kerámialapok esetében elégtelen tapadóerőt
eredményez. A TACK erre kínál megoldást! Az
UNIVERSAL ragasztó csak beltérben
használható bármely vízre nem érzékeny
aljzatra.
A Kerakoll H40 jelzéssel kibocsátott
professzionális ragasztói SAS technológiájú,
speciális követelményeknek eleget tevő
ragasztók, melyek olyan problémákra adnak
megoldást, ami a mindennapi életben felmerül.
A FLEX abban különleges, hogy előzetes aljzat
előkészítés nélkül burkolhatunk vele meglévő
kerámiaburkolatra. A FLOTEX a nedvességnek
kitett vagy állandó forgalommal igénybevett
padlók burkolásakor szükséges ragasztási
felület benedvesítési szakaszát spórolja meg.
A MARMOREX a legérzékenyebb márvány-
fajták ragasztására kifejlesztett anyag. A
TENAX ragasztót uszodák, nagy nedvesség-
tartalmú intézmények esetében ajánlott hasz-
nálni. Ugyanakkor nagy vegyi igénybevételnek

kitett hidegburkolatok esetében is ajánlott
használata! A RAPID nevének megfelelően a
gyorsaságot segíti. Nem számít esetében az
alacsony hőmérséklet! Rendkívül rövid idő
múlva - 3 óra - már járható felületet kapunk! A
MAXI nagyméretű, elsősorban kőburkolatok
ragasztásához ajánlott. Az IDEAL használatával
a szulfátok kémiai agressziójával szemben
külön nem kell védekeznünk a burkolandó
aljzatot tekintve, megspóroljuk az alapozó
használatát! 
A Kerakoll harmadik, nagyteljesítményű ra-
gasztócsaládjába három termék tartozik,
melyek elsősorban ipari szinten kerülnek
felhasználásra. Az ELAsTIK, EPOXY és
SUPERFLEX ragasztók speciális igényeket
elégítenek ki.

1135 Budapest,
Tahi út 53–59.

Telefon: +36 1 789-6822
Fax: +36 1 786-6720

E-mail: info@kerakoll.hu
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A környezetvédelmi szempontok és a belső
terekkel szemben támasztott fogyasztói igények
olyan épületek tervezését teszik szükségessé,
amelyek kellemes lakóklímát biztosítanak és
üzemeltetésük során alacsony energiafel-
használást tesznek lehetővé. 

Az új épületenergetikai szabályozás 2006.
szeptemberében életbe lépett (7/2006. TNM)
rendelete alapján a külső fal, mint épületha-
tároló szerkezet hőátbocsátási tényező (U)
követelményértékét 0,45 W/m2K-ben határoz-
za meg. Ezt az értéket a falazatnak és burko-
latának együttesen kell teljesítenie.

A falszerkezetek különböző anyagokból (tömör
kerámia, vázkerámia, pórusbeton, beton stb...)
és különféle méretben készülhetnek, ezért
eltérő hőszigetelési megoldást igényelhetnek,
függetlenül attól, hogy új vagy régi épületről van
szó.
Amennyiben a falazat hőátbocsátási tényezője
nem felel meg az előírt értéknek, vagy az átla-

gos hőszigetelő képességét tovább szeretnénk
javítani, akkor célszerű hőszigetelnünk a hom-
lokzatot. Állandó használatra tervezett, folyama-
tos fűtésű épületek esetén külső oldali hőszi-
getelést érdemes alkalmazni a falszerkezet
megóvása és hőtároló kapacitásának haszno-
sítása érdekében. A megfelelő homlokzati
rendszer kiválasztása során figyelembe kell
venni az épület adottságait, hőtechnikai-, pára-
technikai jellemzőit valamint az egyedi igé-
nyeket. 
A külső homlokzati hőszigetelés két, alapve-
tően eltérő technológiájú megoldását képvise-
lik a habarcsos hőszigetelő rendszerek vala-
mint a teljes hőszigetelő rendszerek.

I. Habarcsos hőszigetelő rendszerek
Amennyiben egy homlokzat alapvakolata
hőszigetelő képességű, akkor habarcsos
hőszigetelő rendszerről beszélünk. Ennek
kivitelezése során a falazatra először a gúz
kerül fel, majd ezt követi a hőszigetelő alap-
vakolat végül pedig a fedőbevonat.

Homlokzatok hőszigetelése
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Fedővakolatként, színképző rétegként érde-
mes hagyományos nemesvakolatot alkalmazni,
mely közvetlenül a hőszigetelő alapvakolatra
hordható fel.
A hőszigetelő alapvakolatokban lévő könnyű
adalékok (pl. duzzasztott perlit) kitűnő hőszi-
getelő képessége lehetővé teszi a falszerkezet
optimális, légzésaktív hőszigetelését, további
jótékony hatása, hogy csökkenti a falazati
fugáknál fellépő hőhídakat. Ezen alapvakolatok
hővezetési tényezője igen alacsony (kb. 0,09-
0,15 W/mK) az ideális
hőszigetelés elérése
érdekében min. 4 cm
vastagságban érdemes
a hőszigetelő vakola-
tokat felhordani. Az ilyen
rendszerek ásványi fe-
dővakolattal (nemesva-
kolattal) alkalmazva ma-
gas páraáteresztő ké-
pességűek, élettarta-
muk is rendkívül hosszú.

II. Teljes hőszigetelő rendszerek
A legkézenfekvőbb és mára a legelterjedtebb
homlokzati hőszigetelő megoldást a hő-
szigetelő lapokra épülő teljes hőszigetelő rend-
szerek jelentik. A hőszigeteléshez használt
lapok rendkívül alacsony hővezetési ké-
pességének (0,04 W/mK) köszönhetően – a
kellő vastagságú hőszigetelés mellett – a falak
állandó, egységes hőmérsékletet tudnak biz-
tosítani a teljes lakótérben. Hőszigetelő lapos
homlokzatképzésnél a pihentetett expandált
vagy extrudált polisztirol, valamint ásványgyapot
homlokzati lapokat ragasztóval, szükség
esetén dübellel kell a falazathoz rögzíteni. A
lapok felragasztását követően az egész felületet
össze kell fogni a ragasztóba ágyazott üveg-
szövet hálóval. Száradás, és a fedőbevonat
típusától függően alapozás után kerülhet fel a
színes fedővakolat.

Egy teljes hőszigetelő rendszer alapelemei:
1. hőszigetelő lap ragasztó,
2. hőszigetelő lap (polisztirol, ásványgyapot

vagy más egyéb nagy hőszigetelő képességgel
rendelkező anyag),
3. dübel (amennyiben szükséges),
4. üvegszövet beágyazó habarcs (többnyire
azonos a ragasztóval),
5. üvegszövet,
6. fedőbevonat (nemesvakolat vagy alapozó +
vékonyvakolat).
A teljes rendszert az alapelemeken kívül olyan
kiegészítők teszik teljessé, mint például a
lábazati indító sín, élvédők, az ablakcsatlakozó

profil vagy más egyéb
profilok. A megfelelő ki-
egészítő termékek he-
lyes kiválasztása, és
szakszerű alkalmazása
nagymértékben hoz-
zájárul a hőszigetelő
rendszer élettartamá-
hoz.
Egy homlokzat élettar-
tamát nemcsak a
kivitelezés minősége,
hanem a választott rend-

szer és az alkalmazott fedővakolat típusa is
nagymértékben befolyásolja. A vakolatok
alapvető tulajdonságai összetételükre veze-
thetők vissza, vagyis kötőanyaguk nagymérték-
ben meghatározza kivitelezésük módját és
hosszú távú viselkedésüket a homlokzaton. A
kizárólag ásványi alapanyagokból előállított
nemesvakolattal készült kapart struktúrájú
vastagrétegű nemesvakolat például generá-
ciókon keresztül képes biztosítani egy ház hom-
lokzatának védelmét. 
Az esztétika és gazdaságosság mellett manap-
ság egyre nagyobb szerepet kap a
környezetvédelem és a természetesség. Aki
teheti, a hőszigetelő rendszerek közül egy bio,
öko vagy ásványgyapot lapos hőszigetelést
választ ásványi (vastagrétegű nemesvakolat)
fedővakolattal, esetleg egy passzív házhoz illő
(kb. 30 cm-es hőszigetelő lapvastagságú) hom-
lokzatot alakít ki.

Földi Ágnes
homlokzati termékmanager

Saint-Gobain Weber Terranova Kft.







Az általunk gyártott ragasztók húzó-tapadó
szilárdsága a szabvány szerint előírt számú fa-
gyasztási és olvasztási ciklus után is eléri vagy
meghaladja a 0,5 Mpa-t, vagyis fagyálló. 
Azonban a burkolatot és vele együtt a ragasztót
is „nyílt ég” alatt nemcsak a fagyás és olvadás
okozta terhelés éri, ennél komolyabb igény-
bevételnek is meg kell felelniük. 
Előfordulhat, hogy egyes helyeken rövid idő alatt
nagymértékű hőmérséklet ingadozás „hősokk”
következik be. Ezen körülményeknek csak a
megfelelő minőségű burkolatok állnak ellen Pl.:
gres, kottó, klinber. Viszont csupán ezen lapok
használata nem biztosít teljes védelmet a
felfagyás veszélyének elkerülésére. A környezet
viszontagságainak kitett burkolat szerkezeti
felépítése: aljzat, aljzatszigetelés, a ragasztó, a
fugázó, ezen anyagok egymásra épített
egységet képeznek. 
A probléma ott jelentkezik, hogy az aljzatbeton, a
ragasztó és a burkolat hőmozgása nagy mérték-
ben eltér egymástól, hőtágulási együtthatójuk
különbözik. Ezért a burkolat-ragasztó-aljzat
szerkezeti egységében feszültségek keletkez-
nek, amit a felhasznált ragasztónak el kell tudnia
viselni a burkolat elvállása nélkül.
Ezen körülményeket a szimplán fagyálló ragasztó
nem képes elviselni, főleg
ha nagyméretű és sötét
színű lapokról van szó.
Ezért a legbiztonságosabb
ha a hő dilatációt legjob-
ban tűrő flexibilis
ragasztókat használjuk.
Cégünk két fajta flexibilis
ragasztót kínál ezen prob-
lémák kiküszöbölésére: a
Flexibilis Normált és
Flexibilis Extrát. Mind a két
ragasztó C2TE európai
szabvány szerinti minősí-
téssel rendelkezik, mely
utal a magas tapadó szi-
lárdságra, csúszásmen-

tességre, a nyújtott nyitott időre, és a jó alakít-
hatóságra.
Lakások, családi házak padlóburkolatai alatt ál-
talában cementkötésű betonaljzatokat, falaknál
mészcement vakolatokat vagy gipszkarton la-
pokat használnak. Ragasztóink cementtar-
talmúak ezért például a gipszes vakolatra vagy
gipsz kartonra történő ragasztás előtt min-
denképpen alapozó használata szükséges. 
A megfelelő kivitelezés nagymértékben függ a
felhasznált burkolat anyagától is. A gyakorta
használt kerámialapok nedvességfelvevő tulaj-
donsága eltérő, ezt figyelembe kell venni a
megfelelő ragasztó kiválasztásánál. Például: a
mázas kerámia lapok, csempék nedvszívóak
ezért bármelyik ragasztónkkal ragaszthatóak. A
tömörre égetett úgynevezett greslapok víz-
felvétele majdnem hogy nulla, ezért a megfelelő
tapadás elérése érdekében már ajánlott
ragasztóink közül a Gres ragasztót használni per-
sze erre a célra flexibilis ragasztóink is kiválóan
megfelelnek. A nagyobb vízfelvételű lapok
bármely ragasztóval ragaszthatóak (Partner,
Mester). A burkolat és ragasztó kiválasztása előtt
érdemes átgondolni milyen mechanikai igénybe
vételnek lesz kitéve padlóburkolatunk. Lakások-
ban a nagyobb terhelés ritka így bármilyen

előzőekben említett ra-
gasztó típus használható.
Egyedi esetekben ahol
nagyobb az igénybevétel
mint pl: garázsoknál,
érdemes Gres vagy Flex
ragasztónk valamelyikét
használni. A megfelelő
ragasztóanyag kiválasz-
tása ezért sok kelle-
metlenségtől kímélheti
meg a jövőbeni tulaj-
donost.
Bízunk benne, hogy ter-
mékeinkkel minden fel-
használónak segítséget
nyújthatunk!

Kvarc Ragasztók 
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Az építőipari és járműipari rugalmas ragasztás
és tömítési technológiák szakértője a Sika, új
technológiával és termékcsaláddal jelentkezett
a beltéri faanyagú burkolatok ragasztása
területén.
A tartósan rugalmas ragasztó rendszerek és
technológiák mára már nem csak a járműipar-
ban, hanem az építőiparban is egyre
fontosabb szerepet játszanak.  
Ha összehasonlítunk egy rugalmas ragasztás-
sal elkészített kapcsolatot, szerkezeti meg-
oldást egy merev ragasztással vagy akár egy
mechanikus kapcsolattal akkor a következő
eredményre jutunk majd.

A mechanikus kapcsolat (legyen az akár
csavarozott, szegecselt, vagy hegesztett)
esetében lokálisan magas feszültségek alakul-
nak ki mind a rögzítendő mind a rögzítő elem
esetében az igénybevételek hatására. Így az
igénybevételek nagyságától függően akár a
burkolóelemek túlzott deformációjával, tönk-
remenetelével, akár a rögzítő elemek tönk-
remenetelével is számolhatunk. Hasonló a
helyzet a merev ragasztás esetén is, ahol nem
várt, vagy tervezett igénybevétel esetén a
burkolóelem elválhat az alap felülettől. 
Rugalmas ragasztás esetében az elemek, ter-

mészetesen határok ( kb. 25-30% ) között tar-
tott de szabad elmozdulása megengedett,
nem alakulnak ki lokális feszültségcsúcsok.
Mind a ragasztóanyagban, mind a ragasztott
elem felületén a feszültségeloszlás egyen-
letes. Emellett fokozott csillapító hatást biz-
tosít, javítja a burkolati rendszer szívósságát,
parketta burkolatok esetében, fokozott lépés,
járás komfortot biztosít..

A rugalmas ragasztás technológia előnyeit
érvényesítve vezette be a Sika az egykompo-
nenses poliuretán bázisú parketta ragasztási
rendszereit. A technológia a rugalmas
ragasztáson kívül több újdonságot, korszerű
megoldást is hordoz magában.

– egykomponenses termék, nincs keverésből
eredő hibásodás, kisebb munkaigény,
kevesebb veszteség, hosszú bedolgoz-
hatósági idő,

– teljes felületű ragasztás (SikaBond T-52 ), 

– vonalmenti ragasztás, Sika AcouBond rend-
szer mely a Sikadur-52 típusú ragasztóból és
egy újrafelhasznált anyagokat (gumi és textil)
tartalmazó 3 illetve 5mm vastag perforált
alátétlemezből áll. A ragasztóanyagot ebben

Rugalmas poliuretán, ragasztástechnológia
a nappali szobákban is.
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az esetben a perforációba, annak mentén
kell felhordani kinyomó pisztolyból.

– cement bázisú esztrichek, beton alap-
felületek esetében alkalmazható, alkal-
mazható padlófűtési rendszer esetén is,
(SikaBond T-52 )

– a levegő nedvességtartalmára kikeményedő
rendszer, közvetlenül fektetéskor is járható
rendszerek (Sika AcouBond), teljes terhel-
hetőség, csiszolhatóság 24 illetve 48 óra
elteltével, (a választott rendszer függvé-
nyében), egyszerű alkalmazhatóság, rövid
kivitelezési idő,

– A rugalmas ragasztás technológiájának
köszönhetően, problematikus fafajták
ragasztására is alkalmazható (bükk),

– Lépéskomfort, akár 16 dB hangcsillapító
képesség ami előny lehet akár egy reprezen-

tatív helység burkolatának elkészítésénél,
akár panelos lakóépületekben a testhangok
csökkentésére,

A Sika mint minden technológia kidolgo-
zásánál rendszerben gondolkodik. Kiegészítő
anyagaival ebben az esetben a parket-
takészítés, burkolatkészítés egyik hátráltató
pontjára ad megoldást mely adott esetben sok
időre visszavetheti a végleges burkolat befe-
jezésének időpontját, ez a feltétel a ned-
vességtartalom feltétele.
A parkettaburkolatok fektetésének alapfel-
tétele a fogadó felület nedvességtartalma és
annak nagysága, melynek megengedett
értéke kb. 2%-körül mozog. Nos ehhez a ned-
vességtartalom eléréséhez hosszú heteknek
kell eltelnie, és ez ideig az adott burkolat nem
készülhet el. Erre ad megoldást egy kombinált
rendszer mely 4-5 % felületi nedvességtar-
talom esetén egy különleges epoxigyanta
bázisú alapozó alkalmazásával csökkenti a
nedvességtartalmat a kívánt értékre, míg
6-7 %-os felületi nedvességtartalom esetén az
epoxi alapozó és egy epoxi-cement bázisú
párafékező réteg segítségével teszi alkalmassá
az alapfelületet a burkolat fogadására. Így a
kombinált rendszer alkalmazása esetén akár
3-4 héttel is tudjuk rövidíteni a burko-
latkészítési építési fázist.

Érdeklődjön viszonteladóinkról:
Sika Hungária Kft. 

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. 
Tel.: (06 1) 371 2020 
Fax: (06 1) 371 2022 

info@hu.sika.com 
www.sika.hu

®
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PÁRAVÉDELEM

HANGSZIGETELÉS

HÕSZIGETELÉS

Értéknövelés

költségcsökkentéssel



Újonnan épülő szerelt válaszfalak és meglévő,
rossz hangszigetelő képességű válaszfalak
utólagos hanggátlásának javítására az optimális
hangszigetelő anyag az ISOVER AKUSTO üveg-
gyapot válaszfal-hangszigetelő filc.

Ahol az ISOVER AKUSTO üveggyapot válaszfal
hangszigetelő filc biztosítja a hangvédelmet, ott
a HI-FI berendezést is teljes hangerővel lehet
használni. A szomszédos lakótérben alig lehet
hallani a berendezések óriási hangerejét és nyu-
godtan lehet aludni.

Újonnan épülő szerelt fémvázas válaszfal
szerkezetek építése az U és C bordák gipszkar-
ton burkolásával egyszerűen és gyorsan,
tisztán, szerelő jelleggel készíthető (1. ábra).
Az ISOVER AKUSTO válaszfal hangszigetelő filc
alkalmazásának előnyei:

• Az ISOVER válaszfal hangszigetelő filc száraz
beépítése miatt nem kap építési nedves-
séget, nincs technológiai várakozási idő.

• A válaszfal hangszigetelő filc könnyű. Kis tö-
mege révén a válaszfal súlya nem terheli a
födémet.

• Az ISOVER válaszfal hangszigetelő filc csövek
és vezetékek mellett is elhelyezhető, ezáltal
meggátolja a hanghidak kialakulását.

• Gyorsan elhelyezhető és ezáltal idő takarít-
ható meg. Nincs szükség betonkeverőre,
vízre, homokra, cementre, valamint tárolási
helyre. 

• A tekercsszélesség pontosan igazodik a
beépítési szélességhez, megegyezik a gipsz-
karton váz méretével (62,5 cm). Nem kell
szabni! A csavarok távolsága 25 cm (2. ábra).

• Kiegészítő rögzítés nélkül befeszül a fémbor-

dás közé. Nem táskásodik, nem
roskad.
• Tartós, alaktartó és nem kor-

hadó.
• Teljes térkitöltés esetén kiváló

hangszigetelő.
• Fokozott biztonságú: ásványi

eredetéből adódóan nem
éghető. Az ISOVER üveg-
gyapot nem tartalmaz semmi-
lyen éghető vegyi anyagot és
az egészségre sem káros.

• Rövid a szerelési idő.
• Száradási idő pedig nincs.

Válaszfalak építésekor a 100
mm széles fémvázat 2 x 2 réteg

Válaszfalak optimális hangszigetelése

1. ábra

2. ábra
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vagy 1 x 1 réteg 12,5 mm gipszkartonnal
burkolják, vagy a hagyományos 10 cm lyuka-
csos tégla válaszfal készül, kétoldali vakolással.

A válaszfalak metszetét a 3. ábra, az egyes
válaszfalak felületi tömegét és Rw súlyozott
léghanggátlását a táblázat mutatja.

A táblázatban szereplő adatok önmagukért
beszélnek. A legnagyobb tömegű falazott
válaszfalnak a legrosszabb a léghanggátlása
(43 dB), míg egy 2 x 1 réteg gipszkartonnal
burkolt 100 mm ISOVER AKUSTO üveggyapot
válaszfal hangszigetelő filccel teljesen kitöltött
szerelt válaszfalnak már 52 dB. 
Tudni kell, hogy a hanggátlás 10 dB-lel történő

javulásával a zajter-
helés már feleződik!
Ennek a mondatnak
az ismeretében lehet
csak igazán megítélni
az ISOVER AKUSTO
a l k a l m a z á s á n a k
előnyeit.

Meglévő válaszfalak
utólagos hanggátlás
javítása is egyszerűen
megoldható. Ameny-
nyiben a szomszédtól
egy 15 cm vastag va-
kolt téglafal választ el
minket, akkor a szom-
széd mindent hall, ami
nálunk történik (4.
ábra), hiszen a fal sú-
lyozott hanggátlása

csupán Rw = 45 dB. 

Ha nyugalmat szeretnénk és azt kívánjuk, hogy
a szomszéd ne halljon semmit abból ami nálunk
zajlik, akkor már 10 cm ISOVER AKUSTO
válaszfal hangszigetelő filcnek a fal elé történő
szerelése elegendő (5. ábra). A fal súlyozott
hanggátlása 45 dB-ről 55 dB-re nő, azaz 10 dB-
lel javul, vagyis a falon átjövő zajterhelés fele-
ződik.

5. ábra

4. ábra

3. ábra
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