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MI IS AZ A PASSZÍVHÁZ ?
A gazdagabb országokban az elmúlt évtizedek
során rájöttek, hogy a gyorsan növekvő energia
költségek elleni védekezés leghatékonyabb
eszköze az új lakások építésekor az egyre
nagyobb hőszigetelés . E folyamat során a
gyakorlati tapasztalatok általi megalapozottsággal került meghatározásra a ma már tömegesen
épülő épületszerkezeti típus a "PASSIVHAUS" .
Az elnevezés egy energetikai gazdaságosságot
takar, hiszen a hagyományos épület üzemeltetési költségeinek túlnyomó többségét adó
fűtés-hűtés energiaigényét a megszokott
értékeknek a tizedére is le lehet szorítani. A
szakmai közmegegyezés kialakította azokat a

tervezési-műszaki paramétereket, amelyek
betartása alapján az épületet „PASSIVHAUS”nak nevezhetjük. Erre azért van szükség, mert
ma már sokféle jól hőszigetelt épület létesül, de
ezeknél csak néhány igényt teljesítenek, ami a
bonyolult épületfizikai összefüggések ismeretének híján sokszor többletgondokat hoz
magával, s nem hozza a várt előnyőket.
Nem lehet eléggé kihangsúlyozni azt a tényt,
hogy a belsőtér levegőminősége, az épület
energiahatékonysága, az épületfizikailag jól
működő szerkezeti megoldások és a megvalósítási költségek egymással szorosan összefüggenek. Ennek fényében véleményem

A PASSZÍVHÁZ MINŐSÍTÉSI ADATSORA, TELJESÍTMÉNYEK:
(zárójelben az összevetéshez közlöm a mai hazai épületállomány átlagos értékeit)
Hőátbocsátási tényezők
Külső falszerkezet
k=0,10-0,15
Zárófödém-tetőzet
k=0,10
Padló-pincefödém
k=0,10-0,12
Kültéri nyílászárók
k=0,60-0,80

W/m2K
W/m2K
W/m2K
W/m2K

(k=0,30-1,15
(k=0,30-1,00
(k=0,50-1,20
(k=1,15-4,00

Energetikai jellemzők: 22 C beltéri átlaghőmérséklethez
Fűtési+hűtési energiaigény
15 kWh/m2év
Energiaköltség 2004-es árakon:
375 Ft/m2év
50 m2 -es lakás esetén ez:
18750 Ft/év
energiahordozó fajtája:
csak villannyal
Fűtés+hűtés+főzés+melegvíz+villany
Energiaköltség 2004-es árakon:
50 m2 -es lakás esetén ez:
energiahordozó fajtája:

100 kWh/m2 év
2500 Ft/m2 év
125000 Ft/év
csak villannyal

Megépítendő fűtési teljesítményigény
50 m2 -es lakás esetén a kazánteljesítmény:

10 W/m2
0,5 kW

W/m2K)
W/m2K)
W/m2K)
W/m2K)

(55-115 kWh/m2év)
(1375-2875 Ft/m2év)
(68750-143750 Ft/év)
villany+gáz vegyesen
(140-200 kWh/m2 év)
(3500-5000Ft/m2 év)
(175000-250000Ft/év)
villany+gáz vegyesen
(60-150 W/m2)
(3,0 -7,5 kW)

Itt kell megjegyeznem, hogy a hazai villany és gázárak árarányának kiegyenlítődése és erőteljes
növekedése a fenti értékviszonyokat tovább javítják a passzívházak javára!

Építőanyagok
szerint a már jól ismert szakmai tapasztalatok
figyelembe vétele, megtanulása és ezek utáni
alkalmazása a helyes sorrend.
A mellékelt ábrák és anyaghasználatok e tárgykörben az induló információkat adják, a hazai
anyaghasználat
lehetséges változatainak
feltűntetésével. Ez természetesen csak szigorúan tájékoztató jellegűnek kezelhető.

EGYÉB FONTOS SZEMPONTOK:
Az üzemeltetéshez használható illetve
szükséges energiahordozók:
A passzívházaknál a fűtés-hűtés rendkívül kis
energiaigénye lehetőséget nyújt a megújuló
energiaforrások gazdaságos használatára, ami
a beruházási oldalon ma már csak kissé
drágább a hagyományosoknál, azonban az
üzemeltetésnél gyors megtérülés várható el,
különösen az ismert energiaár növekedési
ütem miatt is. Ennek megfelelően mind a hőszivattyús energiaforrás (földből, levegőből, talajvízből) , mind a napenergia gazdaságosan tervezhető, de a különféle biomassza-energiaforrások is használhatók.
A manapság már erősített hőszigeteléssel
épülő lakóházaknál még az eddig szokásos
energiaforrások tekinthetők gazdaságosnak,
mivel az épületek energiaveszteségének
pótlása a megújuló források esetében magas
beruházási költséggel jár.
A lakóterek légállapota: szellőztetés, levegőtisztaság, páratartalom, hangosság
Egyre inkább közismert, hogy már a hazai
lakóság 30-40 %-a is allergiával, asztmával
„rendelkezik”, ami különböző mértékben
ugyan, de rontja az életminőséget. E civilizációs betegségeink leghatékonyabb gyógyítását
egyszerűen a nagytisztaságú magashegységi
„alpesi” levegő adja, míg a különféle gyógyszeres kezelések csak átmeneti javulást hoznak. Itt
érhető tetten a passzívházak légtechnikájának
igencsak jelentős előnye, nevezetesen a fűtésthűtést-légszűrést-páraszabályozást egyszerre
biztosító klimatizálás. Ezek esetében a
lakóterek levegőminősége „alpesi” tisztaságú ,

HÁZ és KERT

27

ami még szennyezett külső légtéri viszonyok
esetében is könnyedén elérhető!
A klimatizálás mozgó levegős rendszerrel
működik, de ennek zajszintje az igen kismennyiségű légtömeg miatt kifejezetten alacsony,
nem zavaró, s semmilyen huzathatás sem lép
fel. Gyakorlatilag
kimondható, hogy az
egyébként oxigénellátás miatt szükséges szellőztetési légmennyiséggel a fűtés-hűtés megoldható - ez 0,6-1-szeres óránkénti légcserét
jelent.
Az összehasonlíthatósághoz külön felhívom a
figyelmet arra, hogy a manapság hazánkban
épülő magasan hőszigetelt épületek beltereiben a mesterséges szellőztetés hiányában
különösen erős az életvitelünk által termelt porgáz-bioszennyezők jelentős feldúsulása, és a
jellemzően hőhidas épületszerkezeteken megjelenő penészgombák spóraterhelése, melyek
erőteljesen allergén lakókörnyezetet nyújtanak.
E hatások fő tettese a majdnem légmentesen
záró korszerű nyílászárók beépítése- a minimális szellőztetéshez azonban a legalább a
0,5-szörös óránkénti légcsere elengedhetetlen!
Passzívházként létesülő épületek fajtái,
összehasonlító építési költségeik
A fentiekben ismertetett előnyök a gyakorlat
által is igazolva, a lakóépületek minden
fajtájánál megjelennek. Ezen felépítéssel nagy
számban létesültek már hétvégi házak, családiházak, villaházak, társasházak, kislakóparkok .
Ezideig 5-6 lakószintes magasságig, egy-két
pinceszintig létesültek a legnagyobb épületek a
német, osztrák, holland, svéd, stb….
területeken.
Az építési költségek nyilvánvalóan magasabbak
a ma szokásos műszaki színvonalú épületekkel
összevetve, azonban az elérhető információk
azt mutatják, hogy a többlet nem lépi túl a 1525 %-ot.
A költségtöbbletek okai: a jelentősen nagyobb
hőszigetelési vastagság, a hőhidak elkerülése
még a szerkezeti erők átvezetésénél is, a külső
nyílászárók hőszigetelésjavulása és légzárásnövelése, a klimatizálás és a hozzátartozó
vezérlés kiépítése, s végül a megújuló ener-

28

HÁZ és KERT

Építőanyagok

JELMAGYARÁZAT A LEHETSÉGES HAZAI ANYAGVÁLASZTÉKKAL
01 Tömör hőtároló falszerkezet:
Beton, vasbeton, tömörtégla, mészhomoktégla (pl.: POROTHERM,
MEGAHÁZ,..)
02 Hőszigetelés: rétegesen ragasztott EPS-tábla
(pl.: AUSTROTHERM, NIKECELL, ÖKOCELL,..)
03 Tömör hőtároló magszerkezet:
Kazettás-bordás beton vagy vasbeton fal
04 Hőszigetelés: hornyos-bordás EPS-zsaluzóidom
(pl.: KONCEPTUM, ISORAST,..)
05 Belső-vázkitöltő hőszigetelés:
EPS vagy szálas, táblás vagy ömlesztett (pl.: NIKECELL, ÖKOCELL,..
vagy TOPLÁN, THERWOOLIN,..)

10 Vasbeton szerkezetű pincedoboz

06 Vázszerkezet: fa, acél esetleg vasbeton

11 Vasalt aljzatbeton

07 Lábazati hőszigetelés: rétegesen ragasztott víz és fagyálló XPStábla (pl.: AUSTROTHERM, NIKECELL, ROOFMATE, TEL,..)
08 Hőszigetelő padló: könnyűbeton vagy réteges EPS-táblás
(pl.: ÖKOCELL, PROTELIH,.. vagy AUSTROTHERM, NIKECELL,..)

12 Hőszigetelő zsaluidomos kazettás-bordás vasbeton pincedoboz
szerkezet
13 Kültéri falburkolat: Vékonyvakolat hálóbetéttel, vagy lehetséges síktégla burkolat hálóbetéten (pl.: BAUMIT, KNAUF, TERRANOVA, vagy
ALTEK-SÍKTÉGLA,..)

09 Teherhordó szilárdságú faltalp kialakítás:
hőhídtégla vagy könnyűbeton (pl.: SZOBETON-tégla vagy LIAPORBETON)

14 Beltéri falburkolat:
Vakolat, vékonyvakolat, síktégla, szárazvakolat, építőlemez burkolat
(pl.: KNAUF, BAUMIT, RIGIPSZ,..)
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giaforrások használata miatti beruházási többletek.
A költségek szintjét minden esetben az adott
építési helyen , az ottani építési igényekhez tartozó építési költségekhez kell viszonyítani .
Kiemelten megjegyzem, hogy a nálunk sokkal
gazdagabb országokban a magasabb építési
költségek ellenére, egyre több "szociális"
típusú soklakásos passzívház létesül, amelynek fő oka a lényegesen alacsonyabb
üzemeltetési költségszint, ami az ilyen esetekben hosszútávon az épület árának többszörösét is kitevő költségcsökkentéssel jár a
fenntartó önkormányzatok részére! Ez bizony
itthon is megfontolandó!
Néhány szó a hazai passzívház megvalósításáról.
Megkeresésem alapja az volt, hogy kollégáimmal már több olyan családiházat terveztünk,
amelyek a hazai korszerű házaknál két-háromszor nagyobb hőszigeteléssel és többször is a
mesterséges
szellőztetési
lehetőség
kiépítésével valósultak meg.
Természetesen azonban a passzívház tervezéséhez szükséges többlettudást mindegyik
érintett szakágban meg kellett szereznünk, az

elmondottak okán. A kiviteli tervek készítése
során a termékháttér "felderítése", esetenként
termékfejlesztés indítása szükségszerű, s még
jelenleg is zajlik. Ha ugyanis mindent a nyugati
régióból hozunk, akkor a létesítési költségek
messze a hazai árszint fölé futnak.
A kivitelezői képességek megtalálása az ilyen
építés folyamat gondosságigénye miatt
különösen fontos, de nem lehetetlen.
Elengedhetetlen azonban a kiviteli folyamatnak
a szokásosnál lényegesen nagyobb tervezői
ellenőrzése valamennyi szakágban, hiszen az
ilyen épületek kivitelezését is tanulni kell!
Végül tájékoztatásul közlöm, hogy az interneten kifejezetten bőséges információ található, főképpen német nyelvű honlapokon,
ugyanis a legtöbb passzívház Németországban
és Ausztriában létesült. A passivhaus
keresőszó kiválóan használható. Szívesen
válaszolok e tárgykörben az e-mail megkeresésekre a boldoghy@freemail.hu levélcímemről.

RENDSZERGAZDA:
FERROELEKTRIC ENGINEERING
PAN KONCEPTUM KFT., MÉRNÖKIRODA
1116 Budapest, Vasvirágsor 72.
Rövidített név: FEP-KONCEPTUM KFT
Telefon: 00-36-(1)208-5469,
Fax: 00-36-(1)382-0283
Mobiltelefonok: 00-36-70-318-6073,
00-36-70-318-6075
Internet: www.konceptum.hu
E-mail: konceptum@vipmail.hu
konceptum@freemail.hu

MegaHáz-MészHomok Téglagyár
8191 Öskü, Kőkapu u. 1.

Boldoghy Béla építész

Ügyvezetés, marketing : 20/326-7135
E-mail: info@megahaz-meszhomok.hu
http://www.megahaz-meszhomok.hu
Központ tel: 70/372-4044
Alkalmazástechnikai tanácsadó:
Boldoghy Béla: 70/372-40-53
E-mail:
boldoghybela@megahaz-meszhomok.hu
Logisztika: 30/560-7524
Rendelésfelvétel:
Tel: 30/ 560-7524
Fax: 30/ 614-1744
Fax2: 88/ 482-106
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A hagyományos tégla, mely a jövőben is értékálló
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 egyszerű, a természetben!
A
kibányászott
agyag hozzáadott
ko m p o n e n s e ke t
nem
tartalmaz,
egyenletes minőségét 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 termékcsaládok tagjai - funkciójuknak megfelelően kiválóan alkalmasak az egyedi elképzelések megvalósítására, 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, környezetkímélő gyártási technológia,
- kreatív és innovatív építészeti megoldások
lehetővé tétele,
- kiváló épületbiológiai és épületfizikai tulajdonságok biztosítása,
- időtálló és tartós falazatok, kerítések, fal- és
padlóburkolatok készítése,
- változatos forma-, felület- és színválaszték,
- csekély karbantartási igény,

- nagy kopás- és fagyállóképesség, megfelelő felületkezelő 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 elképzelések. Termékeink kiválóan alkalmasak arra,
hogy fával, üveggel, kővel vagy vakolt felülettel
kombinálják a felhasználásukkal készült felületeket.
Felhasználási lehetőségek:
Külső tér - tömör dísztéglák, kerítéselemek
- falak, homlokzatok, lábazatok, oszlopok, kémények,
- kerítések, kerítéslábazatok, kocsibejárók,
- boltívek, boros- és látványpincék falfelületei
Belső tér - díszítő falburkoló lap- és szalagtéglák
- falak, kéményoszlopok, folyosók, eladóterek,
irodák, üzlethelyiségek, kirakatok, lépcsőfeljárók,
- boltívek, válaszfalak, oszlopok, bárpultok lábazatainak, pincehelyiségek, kandallók, csarnokok, várótermek falfelületei.
A termékek megfelelnek a szabvány szerinti
minőségi követelményeknek. A jó minőség folyamatos szinten tartását és a vevők elégedettségét tűztük ki
legfontosabb célunkként. termékekre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozatokat vevőink rendelkezésére bocsátjuk.
A folyamatos termék- és technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a kiváló minőségű
termékeinket rendkívül vonzó áron tudjuk kínálni
vevőinknek.
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A kövek impregnálásáról
Hazánk azon területein, ahol nem volt hagyománya a kővel történő építkezésnek, sorra
bukkannak fel szebbnél szebb kőburkolatok
beltéren és kültéren egyaránt. Általánosságban is elmondható, hogy újra hódít a természetes kövek alkalmazása az építészetben.
A kő az egyik legtermészetesebb építőanyag.
Masszívságával, időállóságával, megjelenésével megtestesíti a szinte tökéletes építőanyagot. Azonban, mikor ott állunk a kész,
kőből készült burkolat, építmény előtt még van
egy munkafázis mellyel szebbé, tartósabbá és
könnyebben tisztántarthatóvá tesszük a
köveket. Ez az impregnálás!
Ez a kő fagyálló! Hallhatjuk számtalanszor és
igen, sok kemény szerkezetű kő valóban
kitehető a téli csapadékkal járó ártalomnak.
Azonban a kövek másik része, főleg a puha
mészkövek, tufák hajlamosak fagyáskárokat
szenvedni. Ennek oka, hogy a kövek szerkezetükből adódóan képesek magukba szívni
bármilyen nedvességet. A beszivárgó víz télen
megfagyhat, a víznek jég formájában jelentősen megnő a térfogata. Ennek a következménye a meggyengülő szerkezet, a porlás, a
repedések majd a mállás megjelenése. Az
impregnálással megakadályozzuk, hogy a
nedvesség a kövek belsejébe jusson, ezáltal
egyszerűen megoldhatjuk a fagyállóvá tételt.
A modern impregnáló szerek nem egy
áthatolhatatlan bevonatot képeznek a kezelt
felületen, hanem a szilikon gyanta vízlepergető

tulajdonságára
alapozva egy víztaszító „védőhálót” húznak a felszínre. Ez a védőháló lepergeti a
vizet, ugyanakkor
a „háló” résein
keresztül a vízpára
szabadon közlekedhet. Ez azért
fontos, mert a
„kondenzációs”
jelenség miatt a
v í z p á r a
kicsapódhat a kő
belsejében
és
amennyiben nem
tud távozni, kipárologni, az ismételten károkat okozhat.
Az impregnálással nemcsak a fagyáskárokat
előzhetjük meg. A kövek felülete, még ha
csiszolt is, nem tökéletesen sima. Ezen a felszínen könnyen megülnek a levegőben szálló
porszemcsék. Esőben a kőfelületre kerülő
vízcseppek beszívódnak a kőfelszínbe és
magukkal viszik a porszemcséket. Hosszútávon ez okozza a felületek elkoszolódását,
elszürkülését. Az impregnált felületeken is
megülhet a por. Azonban, ha csapadék hullik a
felületre az nem beszívja, hanem lemossa a
port a felületről. Tehát az impregnált felületet
könnyebb tisztán tartani.
A kőfelszínbe bekerülő por és egyéb szennyeződések kiváló táptalajává válnak különböző
élő organizmusoknak. Mohásodás, algásodás
valamint a penész különböző verziói jelentkezhetnek. Az impregnálással meggátoljuk,
hogy a víz bejusson a kő szerkezetébe és
ezáltal táptalaja legyen ezen organizmusoknak.
A felsorolt okok csak a legfontosabb érvek,
melyek az impregnálás mellett szólnak.

Építőanyagok

Azonban fontoljuk meg milyen impregnálószert
választunk. Mert amennyiben szeretnénk
tartós védelmet biztosítani köveinknek,
válasszunk időtálló impregnáló anyagot. A
különböző olajak, melyekkel „beeresztik” a köveket egy-két év alatt elillannak a felszínből. Az
„akryl”, műanyag tartalmú védőszerek,
egyrészt teljes egészében lezárják a kezelt
felületet, megakadályozva a vízpára szabad
közlekedését, másrészt az UV-sugárzás kéthárom év alatt lebontja a védőbevonatot.
A szilikongyantáknak rendkívül jó az UV- sugárzással szembeni ellenálló-képessége.
Ezért az ilyen tartalmú impregnálószerek
évtizedes védelmet nyújtanak a kezelt felületeknek az egyéb szerekkel szemben. Ezen
túl a szilikontartalmú szerek nem bevonatot
képeznek, hanem kémiai kötéssel hozzá
kapcsolódnak a kezelt felszín molekuláihoz. Ez
olyan erős kapcsolat, mely a kezelt réteg
lekopásáig fennmarad.
A Smiling House Aqua Stop termékcsalád
szinte minden tagja megvalósítja a modern
kőimpregnálással kapcsolatban támasztott
magas követelményeket. A termékcsalád
tagjai, ha kell láthatatlan védelmet biztosítanak
a kezelt kőfelületeknek, de a kor divatjának
megfelelően, ha a felhasználó úgy kívánja,
elmélyítik a kezelt kőfelület színét, viaszfényt
biztosítanak, vagy csillogóvá változtatják a
kőfelszínt.
A Smiling House Aqua Stop termékcsalád
felhasználása rendkívül egyszerű. A felhordás
elvégezhető ecsettel, festő-hengerrel, az
oldószeres termékek esetében szórást is
alkalmazhatunk. A kezelést mindig két
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rétegben kell elvégezni. A vizes bázisú
termékeknél „nedves a nedvesre” eljárást kell
alkalmazni, az oldószeres kivitelűeknél a két
réteg felhordása közti időtartamra nincs
előírás.
A Smiling House Aqua Stop termékcsalád
védelme gyorsan kialakul, 24-72 óra.
A Smiling House Aqua Stop termékcsalád
gyártója a:
Szilntex Kft.
5000 Szolnok, Thököly út 96.
Telefon:06/56/513 075
e-mail: szilintex@t-online.hu
web: www.szilintex.hu
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Fugarések és tágulási hézagok
Sok felhasználó nem tulajdonít nagy jelentőséget a fugáknak, vagy ha mégis azt elsősorban esztétikai tekintetben veszi figyelembe.
A Kerakoll a könnyen kezelt problémákra
kívánja felhívni a figyelmet.
A Kerakoll alapkivitelű fugázója a FUGABELLA
2 - 12, mely 26 színben kapható kereskedelmi
forgalomban. A fugázó anyag állékonyságát és
kenhetőségét tekintve tökéletes egyensúlyt
fedezhetünk fel. Már egy komoly fejlesztés
eredménye a FUGABELLA PORCELANA 0-5
annyira finom szemcséket tartalmaz, melyek
kisebbek a kőporcelán szemcséinél is! Ez a
kollekció 15 színt képvisel. A gyártó a FUGABELLA 3-20 termékét fejlesztette ki szélsőséges körülményekre is.
A FUGAFLEX termék a burkolatok esetében
TOP LATEX néven említett termék fuga
megfelelője. Tehát a keverővizet helyettesíti.
Hasonlóképpen növeli a tapadást a hordozófelületen, javítja a rugalmassági tulajdonságokat. A fugázás a ragasztással ellentétben
két lépcsős tevékenység. Hiszen a burkolandó
felületen dolgozunk vele, nem takart területről
beszélünk, hanem ellenkezőleg esztétikailag
nagyon fontos része a burkolásnak. Így a
fugázás befejezése után a burkolatról el kell
távolítani a fugázás miatt keletkezett foltokat. A
DELTA PLUS savas tisztítószer, alkalmas
cement vagy mészlepedék, só- és mészlerakodások, cementbázisú ragasztók és fugázó
anyagok maradványainak letisztítására kerámialap, gres kőporcelán vagy üvegmozaik felületeken.
Manapság a hétköznapi életben nemcsak
intézményi szinten, hanem magánházakban,
lakásokban is megjelennek egyre komolyabb
vizes technológiák. Mindez a wellness kultúra
része, ami egyre elérhetőbb az emberek
számára nemcsak szolgáltatási területen,
hanem otthonunkba is bevihető termék oldalról. Így zuhanykabinok, hidrokádak, meden-
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tömítése Kerakoll termékekkel
cék, szaunák esetében fugázáskor számolni
kell a víz eróziós erejével. A FUGABELLA
SCUBA a víztaszító polimerek segítségével
csepphatású vízlepergetést, víz- és párazárást,
az állandó tisztítással és erőteljes nyomással
szemben teljes ellenállást biztosít. A FUGABELLA FLEX az előbbi esetek fokozottabb
igénybevételi ellenállását fejti ki. Ahogy a
burkolásnál külön hangsúlyra került, úgy a
fugázás sem kerülheti meg a kerámialapok és
a kövek közötti különbséget. A Kerakoll FUGABELLA MARMI néven forgalmazza azt a
fugázót, mely rendívül gyorsan kötő és
keményedő különleges állagot hoz létre a
márvány és a természetes kőburkolatok
sókivirágzás- és foltosodás mentes, nagy
szilárdságú fugázásáért. A több szelőztetési
cikluson keresztül átment, állandóan finom
szemcse-vastagságú, kivételes tisztaságú
mikronizált ásványi töltetek biztosítják az
egységet még a leglágyabb felületek is. A gyár
FUGABELLA EPOXY HP néven helyezte forgalomba a nagy vegyszer-állóságú fugázóját,
melyet speciális esetekre ajánl.
A fugázás másik területe a rugalmas
tömítőanyagok, kivitelezésben vagy hétköznapi
szlenben fugaszilikon néven ismert termékkör.
SIGIBUILD néven ismertek a Kerakoll szilikon
tömítő anyagai. Speciális esetekre ajánlott a
SIGIBUILD PU 40, mely magas teljesítményű
kitöltést garantál függőleges és vízszintes csatlakozóhézagok kötéseinél, széles körű felhasználási lehetőséggel.
Természetesen a fugázáshoz szükséges célszerszámok is megvásárolhatóak a gyártó telephelyén.
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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Rugalmas poliuretán ragasztástechnológia
a nappali szobákban is.
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 járműiparban, hanem az építőiparban is egyre
fontosabb szerepet játszanak.
Ha összehasonlítunk egy rugalmas ragasztással elkészített kapcsolatot, szerkezeti megoldást 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 alakulnak ki mind a rögzítendő mind a rögzítő elem
esetében az igénybevételek hatására. Így az
igénybevételek nagyságától függően akár a
burkolóelemek túlzott deformációjával, tönkremenetelével, akár a rögzítő elemek tönkremenetelével 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 tartott de szabad elmozdulása megengedett,
nem alakulnak ki lokális feszültségcsúcsok.
Mind a ragasztóanyagban, mind a ragasztott
elem felületén a feszültségeloszlás egyenletes. Emellett fokozott csillapító hatást biztosít, javítja a burkolati rendszer szívósságát,
parketta burkolatok esetében, fokozott lépés,
járás komfortot biztosít..
A rugalmas ragasztás technológia előnyeit
érvényesítve vezette be a Sika az egykomponenses 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 bedolgozhatósági idő,
– teljes felületű ragasztás (SikaBond T-52 ),
– vonalmenti ragasztás, Sika AcouBond rendszer mely a Sikadur-52 típusú ragasztóból és
egy újrafelhasznált anyagokat (gumi és textil)
tartalmazó 3 illetve 5mm vastag perforált
alátétlemezből áll. A ragasztóanyagot ebben
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tatív helység burkolatának elkészítésénél,
akár panelos lakóépületekben a testhangok
csökkentésére,

az esetben a perforációba, annak mentén
kell felhordani kinyomó pisztolyból.
– cement bázisú esztrichek, beton alapfelületek esetében alkalmazható, alkalmazható padlófűtési rendszer esetén is,
(SikaBond T-52 )
– a levegő nedvességtartalmára kikeményedő
rendszer, közvetlenül fektetéskor is járható
rendszerek (Sika AcouBond), teljes terhelhetőség, csiszolhatóság 24 illetve 48 óra
elteltével, (a választott rendszer függvényében), 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-

A Sika mint minden technológia kidolgozásánál rendszerben gondolkodik. Kiegészítő
anyagaival ebben az esetben a parkettakészítés, burkolatkészítés egyik hátráltató
pontjára ad megoldást mely adott esetben sok
időre visszavetheti a végleges burkolat befejezésének időpontját, ez a feltétel a nedvességtartalom feltétele.
A parkettaburkolatok fektetésének alapfeltétele a fogadó felület nedvességtartalma és
annak nagysága, melynek megengedett
értéke kb. 2% körül mozog. Nos ehhez a nedvességtartalom eléréséhez hosszú heteknek
kell eltelnie, és ez ideig az adott burkolat nem
készülhet el. Erre ad megoldást egy kombinált
rendszer mely 4-5 % felületi nedvességtartalom 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 burkolatkészítési 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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ISOVER
tetőtér-beépítés
A Saint-Gobain ISOVER cég minden építkező
számára olyan komplex megoldást fejlesztett ki,
amellyel a tetőtér-beépítések biztonságosan
megvalósíthatók.
A szarufák felső síkjára nem különböző
párazáró fóliákat, hanem a belülről
páraáteresztő, kívülről pedig vízzáró tulajdonságú TYVEK ULTRA Antireflex fátylat terítenek.
A TYVEK fátyol alátétfóliaként és biztonsági
vízszigetelésként funkcionál.
A szarufaközök teljes kitöltésére az ISOVER
UNIROLL-KOMFORT 035 üveggyapot filc ajánlott. Ezzel a hőszigeteléssel a kivitelezési
munka jelentősen könnyebb, hiszen az
UNIROLL-KOMFORT 035 az egyik, az alsó
oldalán poliészterfátyollal van kasírozva, ezáltal
a fej feletti munka esetén nem hullik ránk a por.
A második, kiegészítő hőszigetelés a szarufa
belső síkján, arra merőlegesen, gondoskodik a
kényelmes belső lakóérzetről a nyári rekkenő
hőségben és a téli csikorgó fagyban is. Ezzel a
második réteg hőszigeteléssel a szarufákat is
szigeteljük (megszűnik a hőhídhatás), így a
szerkezet hőszigetelő képessége jelentősen
nő.
Második réteg hőszigetelésként az ISOVER
DUO-KOMFORT 035 üveggyapot filcet
ajánljuk, amelyik szintén fátyolkasírozású, ezáltal pormentes, kivitelezőbarát termék.
A belső oldalon alkalmazott VARIO KM Duplex
klímafólia megvédi a tetőszerkezetet a nedvesség okozta károsodásoktól. A feladata az,
hogy télen párazáró rétegként meggátolja a
belső pára nagymértékű bejutását a tetőszerkezetbe, tavasztól őszig pedig páraáteresztő
rétegként a szerkezetben lévő nedvességet
kiszárítsa, ezáltal megakadályozza a penészképződést.
A tökéletes páravédelem érdekében az
ISOVER Saint-Gobain cég 50 m2 tetőfelület

1. ábra

szigetelésére alkalmas VARIO KM Duplex SP
egységcsomagot állított össze, amelyik tartalmazza az összes fontos kiegészítő anyagot is:
az egyedülálló VARIO KM Duplex klímafóliát,
továbbá a hozzá való ragasztó- és tömítőanyagokat.
A VARIO KM Duplex SP rendszercsomag (1.
ábra) a lélegző VARIO KM Duplex klímafóliából,
a KB 1 ragasztószalagból és a DS tömítőanyagból áll. A csomagban 50 m2 tetőtér-beépítés
páratechnikailag
megfelelő
légzáró
kialakításához szükséges összes anyag megtalálható.
A VARIO KB 1 extra erős tapadó képességű
egyoldalas ragasztószalag a klímafólia légzáró
átlapolását biztosítja. A VARIO DS oldószermentes, jó tapadó képességű kartusos kiszerelésű tömítőanyag pedig minden épületszerkezeti csatlakozás (pl. oromfal, szelemen,
ablak, ajtó, stb.) lezárásához szükséges.

A rendszercsomag:
• 1 tekercs (60 m2) VARIO KM Duplex klímafólia,
•1 tekercs (40 m) VARIO KB 1 egyoldalas
ragasztószalag,
• 3 kartus (á 310 ml) VARIO DS tömítőanyag.
A TYVEK fátylat a szarufák felső síkjára, a 16
cm ISOVER UNIROLL-KOMFORT 035 üveggyapot hőszigetelést a 10/15 szarufák közé, a
10 cm ISOVER DUO-KOMFORT 035 üveg-
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gyapot hőszigetelést a szarufák alatti 10 cm vízszintes
faváz közé kell beépíteni, a VARIO KM Duplex SP
rendszercsomag pedig a belső oldalon a páravédelmet és a légzárást biztosítja.
Az ISOVER Saint-Gobain cég garantálja, hogy a felsorolt anyagok alkalmazásával készült tetőtérbeépítés épületfizikai szempontból kifogástalan lesz.
Az összesen 26 cm ISOVER üveggyapot
hőszigeteléssel a tetőszerkezet hőátbocsátási
tényezője U = 0,20 W/m2K lesz, ami kedvezőbb, mint
a 2006. szeptember 1. óta kötelező, új U = 0,25
W/m2K hőátbocsátási tényező követelményérték.
Garantált az alacsony fűtési költség!
Az összesen 26 cm ISOVER üveggyapot
hőszigetelés következtében a tetőszerkezet nyári
hőcsillapítása is kitűnő. Ez különösen a várhatóan
gyakori 38-40 °C hőmérsékletű nyarak esetén rendkívül fontos.
A 26 cm üveggyapot hőszigeteléssel, az ablakok
megfelelő árnyékolása esetén a kellemes nyári
tetőtéri klíma biztosításához légkondicionáló berendezés alkalmazására sincs szükség.
A külső TYVEK ULTRA Antireflex fátyol, valamint a
belső VARIO KM Duplex erősített klímafólia
páragazdálkodó réteg tömített rendszerű alkalmazásával a tetőszerkezet páragazdálkodása télennyáron kiváló. Kizárt a tetőszerkezetben a páralecsapódás, a nedvesedés!
Az ISOVER tetőtér-beépítés készítése:
• A szarufa külső síkján vagy deszkázat készül, vagy
TYVEK ULTRA Antireflex réteget helyeznek el.
• 16 cm ISOVER UNIROLL-KOMFORT (UNI-KOM)
üveggyapot hőszigetelés a 10/15 szarufák közé,
rögzítőelemek nélkül befeszítve (2. ábra).
• 10 cm ISOVER DUO-KOMFORT (DUO-KOM) 60
cm széles üveggyapot hőszigetelés a szarufák alsó
síkján 5/10 vízszintes faváz közé befeszítve (3.
ábra).
• VARIO KM Duplex erősített klímafólia
páragazdálkodó réteg tűzőgéppel rögzítve (4.
ábra). Az átlapolásokat KB 1 öntapadó
ragasztószalaggal kell leragasztani (5. ábra), az
oromfalak, párkányok, kémények, tetőtéri ablakok
lezárásánál pedig rugalmas DS tömítőanyagot kell
alkalmazni.
• A gipszkarton burkolat az utolsó tetőszerkezeti
réteg (6. ábra).
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2. ábra

3. ábra

4. ábra

5. ábra

6. ábra
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A jövõ építõfája profiktól profiknak
Precíz építészeti megoldások KVH-ból
A modern faépítkezés területén egy új
fejlesztés hallat magáról: KVH, hossztoldott
szerkezeti faelem. Ez az optimális alternatíva a
tradícionális építőfához és enyvezett fákhoz,
mint pl. rétegelt lemezből készült gerendák és
rétegelt ragasztott fatartók. Az elmúlt években
egyre több építész, tervező és ács kifogásolta
a hagyományos építőfa okozta hátrányokat.
A modern faépítkezés folyamatosan fejlődik.
Az építészek, tervezők és ácsok számára
manapság a KVH áll rendelkezésre, amely
minőségével, környezetbarát tulajdonságaival
és felhasználhatósági lehetőségeivel új mércét
állít. A legfőbb előnyök: pontos kiszámíthatóság, szilárdság, anyagviselkedés és mérettartósság.
Tökéletes és hatékony építészeti favédelem a technikai szárítás által.
A KVH hossztoldott szerkezeti faelem technikai
szárítása által 15%-os nedvességtartalmat ér

el, így fa eddig ismert beépítés utáni utólagos
száradásából fakadó összes rizikó kizárható:
repedésképződés; torzulások, gombásodás,
csatlakozási fugák, főhidak képződése és
esztétikai hiányosságok. A technikai szárítás
előfeltétele annak, hogy a KVH-ból készült
szerkezetek esetén a modern faépítkezés
összes területén lemondhassunk a kémiai
favédőszerek megelőző jellegű használatáról.
A technikai szárítás ezáltal a leghatékonyabb
védelmet jelenti a fa károsodásának megelőzésében.

A kémiai favédőszerekről való lemondás miatt
a KVH egy egészségügyi szempontból
kifogástalan építési termék. A többnapos
szárítás alatt a keresztmetszet közepén kb. 70
Celsius fokos hőmérsékletet lehet elérni több
órán keresztül. Ezáltal a fa tartalmi anyagai –
mint pl. a protein, amely a rovarok számára
táplálkozási alapot biztosít – olyan módon
változnak meg, hogy a farontó rovarok okozta
támadás rizikója beépített KVH esetén
minimalizálható.
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