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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 agyagból gyártott
falazóelem az épületet érő valamennyi külső és
belső igénybevétel felvételére alkalmas. Ennek
alapján jó hőszigetelő és hőtároló, magas
nyomószilárdsági értékkel rendelkezik, alakvál-
tozása csekély, könnyen megépíthető belőle
az építmény, jól vakolható, s kedvező hang-
szigetelési 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 őrző és formáló elem.

Az 1887 óta működő Tápiógyörgyei
Téglagyár üzemeltetését 1998-tól vette át a
Komjáti Téglaipari Kft. A gyártás során a ha-
gyományok megőrzése mellett - B30-as kézi
falazóblokk, kettősméretű soklyukú tégla, HB
38/19/19-es kézi falazóblokk, függőleges
üregelésű válaszfal tégla, UNIFORM
30/19/19-es kézi falazóblokk -, valamint a
2007-ben megjelent termékeket követően -
TÁPIÓTHERM 30 habarcs-táskás falazóblokk
30×24,5×24-es, TÁPIÓTHERM 10/19 N+F
válaszfaltégla 38×10×19, és a TÁPIÓTHERM
10/24 N+F válaszfaltégla 38×10×24 -, 2008-
ban további, új téglák jelennek meg a gyár
kínálatában. Ez a termék a TÁPIÓTHERM 30
N+F tégla 30x24,5x24 -es méretben, melyet
más hazai gyártók már régebben gyártanak. A
gyár az új termék iránti növekvő kereslet kielé-
gítése, valamint a saját kapacitás adta lehető-
ségeket kihasználva tér át fokozatosan a régi,

A legkeresettebb tégla most már 
a Tápióságból is elérhető
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megszokott termékei mellett
az új termék gyártására, mely
2008 tavasz végétől már
kapható, rendelhető. A ter-
mék méreteit illetően mege-
gyezik a többi therm téglával,
azonban jelentősebb
mechanikai tulajdonságokkal
lesz felvértezve hazai riválisok
által gyártott téglához képest.
A gyár a növekvő igények
kielégítése miatt jelenik meg
az új termékkel 2008 tava-
szától növelve ezzel piaci
részesedését, de minimum
hivatva azt megőrizni.

A téglagyártás mellett tel-
jes körű építőanyag forgal-
mazás is!

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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TÁPIÓTHERM 30 
N+F FALAZÓBLOKK

MÉRETEK: 30×24,5×24
ANYAGSZÜKSÉG: 16 db/m2

RAKLAPONKÉNT: 70 db/rkl

TÁPIÓTHERM 30 
HABARCSTÁSKÁS FALAZÓBLOKK

MÉRETEK: 30×24,5×24
ANYAGSZÜKSÉG: 16 db/m2

RAKLAPONKÉNT: 70 db/rkl

TÁPIÓTHERM 10/24 
N+F VÁLASZFALTÉGLA

MÉRETEK: 38×10×24
ANYAGSZÜKSÉG: 10 db/m2

RAKLAPONKÉNT: 108 db/rkl

TÁPIÓTHERM 10/19 
N+F VÁLASZFALTÉGLA

MÉRETEK: 38×10×19
ANYAGSZÜKSÉG: 13 db/m2

RAKLAPONKÉNT: 129 db/rkl
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Magyarország Európai Uniós csatlakozásával
jelentős változások következtek be mindennapi
életünk és gazdasági tevékenységünk sok
területén. A törvényeket és előírásokat (szab-
ványokat) harmonizálnunk kellett az európai
normáknak megfelelően, s e harmonizációs
folyamat az építőipart, ezen belül a beton előál-
lítását és megfelelőségének értékelését is
érintette. 
A korábban alkalmazott MSZ 4719 és MSZ
4720 betonszabványok helyett hazánkban is
bevezették az MSZ EN 206-1:2002, illetve
ennak hazai megfelelőjét az MSZ 4798-1
szabványt. Ellentétben a korábbi időszakkal,
amikor a betonokkal szemben támasztott leg-
fontosabb követelmény az előírt szilárdságnak
való megfelelőség volt, az új szabályozás
szerint a káros környezeti hatásokkal szembeni
ellenállóképesség (tartósság) a döntő. Az új
szemlélet a betonszerkezetek és a beton-
összetétel tervezésénél a használati élettarta-
mot helyezi előtérbe. Ma már a betonokat
olyan megfelelő tulajdonságokkal kell tervezni,
elkészíteni és beépíteni, hogy az igénybevétel-
nek és környezeti hatásoknak a használati élet-
tartam alatt ellen tudjon állni. 

Az építkezéshez szükséges megfelelő betontí-
pus kiválasztásának új szempontjai:

1. A környezeti hatás meghatározása
Annak definiálása, hogy az építendő beton-
szerkezet milyen környezeti hatásoknak lesz
kitéve (pl.: karbonátosodás, sókorrózió, stb.).
Fontos, hogy amennyiben a beépítésre kerülő
betont egyszerre több korróziós hatás is
érheti, minden esetben a nagyobb kockázatot
jelentő tényezőnek is ellenálló betontípust
válasszuk!

2. A szilárdsági osztály meghatározása 
Ez azt jelenti, hogy a betonszerkezeteket a

használati élettartamuk alatt ért különböző ter-
helések alapján kategorizálják. Ennek a
meghatározását általában a statikus tervezők
végzik el. Amennyiben a tervezett terheknek
megfelelő nyomószilárdsági osztály alacso-
nyabb (régi szabvány szerinti csoportosítás),
mint a környezeti korróziós hatásnak
megfelelő, előírt minimális szilárdsági osztály
(új szabvány szerinti osztályozás), mindig a
magasabbat kell választani. 

3. A beton konzisztenciájának meghatározása 
Válasszuk ki a bedolgozás technológiájának
legmegfelelőbb konzisztenciát (ez a beton
mozgékonyságának, bedolgozhatóságának a
mérőszáma, különböző előírt szabványos
módszerekkel mérve). A leggyakrabban alkal-

Milyen betont használjunk házunk építéséhez?
– rövid ismertető az új európai betonszabványról (MSZ EN 206-1) –
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mazott konzisztencia mérési módszer a
terülés, illetve a roskadás mérése.

4. A beton megengedhető legmagasabb
klorid-tartalmának meghatározása 
A vasalást vagy más beágyazott fémet tartal-
mazó beton esetében lényeges és nem
elhanyagolható kérdés - a vas esetleges kor-
róziója miatt - a beton eredő klorid tartalma, így
ezt is szükséges meghatározni a megfelelő
beton kiválasztásához.

A beton szilárdsági osztályának jelölése a
korábbi és a jelenlegi szabvány szerint:
a régi (MSZ 4719 és MSZ 4720) szabvány
szerint
pl. C25-32/FN
ahol C = beton (concrete)

25 = a beton előírt szilárdsági jele
(nyomó szilárdság N/mm2)
32 = maximális szemcseméret, szem-
csenagyság (mm)
FN = földnedves, a beton előírt konzisz-
tenciája, azaz csak döngöléssel lehet
bedolgozni

az új (MSZ EN 206-1, és annak hazai
megfelelője, az MSZ 4798-1) szabvány
szerint:
pl. C8/10-XN(H)-16-F3
ahol C = beton (concrete)

8/10 = a beton előírt szilárdsági jele
(nyomó szilárdság N/mm2; hen-
geren/kockán mérve)
XN(H) = a meghatározott környezeti
kitéti (korróziós) osztály

16 = maximális szemcseméret, szemcse-
nagyság (mm)

F3 = a beton előírt konzisztenciája (terülés
méréssel meghatározva)

Nagyon fontos tisztázni, hogy a korábbi szab-
vány szerinti betontípusok nem párosíthatóak
össze az új szabvány alapján felállított
betonkategóriákkal, hiszen a két osztályozás
eltérő szempontokat vesz alapul, így az épí-
tendő létesítmény kivitelezéséhez szükséges,
a követelményeknek megfelelő minőségű
beton kiválasztásával, szállításával, bedolgo-
zhatóságával, utókezelésével kapcsolatos
kérdésekkel minden esetben forduljon sza-
kemberhez! Ebben a Holcim Hungária Zrt.
betonüzemeiben dolgozó kollégáink kész-
séggel állnak az Önök rendelkezésére!
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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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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 tudnak
felelni a kor követelményeinek. A kivitelezési
gyorsaság 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 képes-
sége drasztikusan lecsökkenti a
bedolgozhatósági és korrigálási időket,
melyek ugyanakkor elengedhetetlenek
a gyors és biztonságos burkoláshoz.
Sajnos ismerve 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

Burkolási rendszer a
Kerakolltól
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esetében 24 órával a burkolás után a felület
járható! Nagyon fontos, hogy a zsákos
kiszerelésű anyagok, ragasztók esetében víz
hozzáadásával jutunk a felhasználáshoz
szükséges állagú anyagokhoz. Azonban
vannak olyan esetek, amikor ez nem
elegendő! A deformálódó aljzatok és
burkolatok hőtágulása által keltett feszültségek
nagyobb flexibilitású professzionális burkolást
követelnek meg, amelyek leválás nélkül
képesek elnyelni a jellemző elmozdulásokat. A
TOP LATEX folyadék, melyet adalékként kínál a
gyártó, rugalmas latex, alkalmas gyors és
normál kötésű ragasztók esetében a keverővíz
helyettesítésére. Növeli a tapadást a hordozó-
felületen, javítja a rugalmassági tulajdonsá-
gokat, növeli a ragasztó deformálódó képes-
ségét. 
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! 

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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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
számtalan kedvezőtlen környezeti hatásnak
van kitéve. Az esőtől átnedvesedik, az erős
napsütés a színeket fakítja. A hatalmas hőin-
gadozás (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 befek-
tetett 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
védelmet. 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 hangu-
latot szeretne? A 180 divatos színárnyalat,

Vékonyvakolat
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a halványtól a telt, erős színekig külön-
legessé teszi az épület megjelenését. A
vakolat vízlepergető tulajdonsága révén
óvja a felület szépségét, hogy a ház évek
múlva is olyan legyen, ahogyan megálmod-
ta.

• Egyenletes felület. Kiemelkedően hosszú
nyitott idejének köszönhetően felhordás
közben a felület tökéletesen összedolgoz-
ható, így a felület mindig tökéletes, szép
lesz. Szilikon adaléka révén rendkívül

könnyen eldolgozható, így mindig a kívánt
struktúrát lehet vele kialakítani.

• Nem repedezik. Cellulóz szálainak köszön-
hetően a Supralux Portal Vakolat Mix
hatékonyan véd a repedésekbe bejutó, és
ott megfagyó víz rombolásától. Össze-
tevőinek 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
szemcsemérettel 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.
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Az építkezés legnagyobb ellenfele a víz, azaz
kijelenthető, hogy az építőipar egyik legkénye-
sebb területe a víz által különböző formában
okozott különféle károk elleni védekezés. Már
az ingatlan építésekor komolyan kell venni a
szerkezetek víz elleni szigetelését, a kivitelezés
során, pedig a lehető legnagyobb gondosság-
gal, pontossággal kell eljárni. Ma már nem
probléma a megelőzés, hiszen a biztonsági
vízszigetelő réteget - kent szigetelésnek,
folyékony fóliának is nevezzük ezeket a
megoldásokat - egyszerűen be lehet építeni a
burkolatok alá, nem szükséges szigeteléstartó,
illetve -védő falat készíteni.
Napjainkban azért is nagy a jelentősége és a
fontossága ezen megoldások alkalmazásának,
mert az építési idő nagyon lerövidült. Sőt, a vál-
lalkozói célú ingatlanok esetében, de egyre
jellemzőbben a magáncélú építkezések
esetében is elmosódnak a korábbi évtizedek-
ben megszokott évszakokhoz kötődő munka-
szervezések. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlen
tavasszal kezdődik egy építkezés, és ősz
folyamán fejeződik be. Előfordulhat, hogy a téli
időszak közepén is megkezdenek építkezést.
Ennek természetesen nemcsak az építéstech-
nológiák fejlődése az oka, hanem az időjárá-
sunk felmelegedése is, hiszen az utóbbi két téli
időszakban jócskán volt lehetőség olyan

munkák elvég-
zésére, melyeket
korábban más
évszakokban vé-
geztek. A gyors
építkezések, az
épületek nagyon
gyors birtokba-
vételét hozzák
létre, holott az
épület-mozgá-
sok még nem fe-
jeződnek be, az
aljzatok kiszá-

radása sem mindig tökéletes. Könnyen
keletkezhetnek hajszálrepedések az aljzaton,
falakon, és mint tudjuk, a víz a legkisebb re-
pedést is képes felfedezni. A kent szi-
geteléseknek számos előnyük van: alkalmazá-
sukkal lehetővé válik a gyors, helytakarékos
kivitelezés, kiváló repedésáthidaló képesség-
gel rendelkeznek, felületük sérülés esetén
könnyen javítható, és rövid idő elteltével, akár
közvetlenül burkolhatók.
A kemikália-gyártók egy része kialakított, másik
része speciálisan kezdett el ezzel a szakterület-
tel foglalkozni néhány évtizede. Ezek a gyártók
már régen kifejlesztették saját komplett rend-
szerüket, mellyel bizonyítottan a legkényesebb
igénybevételnek is meg tud felelni gyártott ter-

mékeik. Íme néhány probléma és azok lehet-
séges megoldási módjai:
Az építmények külső, földdel érintkező, takart
felületeinek vízszigetelését bitumenes emulzió-
val készíthetjük el, amit egyszerűen csak fel kell
kennünk a felületre. Az anyag kvarchomokkal is
tölthető, ekkor egy nagyobb szilárdságú
szigetelőréteget kapunk. Alkalmazása sokkal
egyszerűbb és a munkaigénye is kevesebb,
mint a lemezes szigetelőanyagoké. Ha a
bitumenes emulzióhoz kvarchomokot és
cementet keverünk, alkalmas akár garázstetők
járható szigetelésének elkészítésére is.
Azokon a helyeken, ahol belső oldali szigetelés

Támad a víz, nedvesség…
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szükséges, de nem készül burkolat (pl.: vízóra
aknák, szivattyúházak, víztárolók) a gyárilag
előkevert kemikáliával könnyedén elkészíthet-
jük a vízzáró vakolatot. A termék felhasználásra
kész, csak vizet kell hozzáadni, így mindig
állandó és jó minőségű vakolat készíthető
belőle. Az így kivitelezett vízzáró vakolat nem
rugalmas, ezért csak teljesen stabil, mozgásból
származó repedésektől mentes felületre
szabad alkalmazni.
Gyakori probléma a pincék beázása, mely a
külső talajnedvesség elleni szigetelés meghibá-
sodásából adódik. Ha konkrét helyen észlel-
hető a vízszivárgás, akkor a belső oldalról átfúr-
va a falat injektáló géllel javítható a külső felület.
Ha a nedvesedés helye nem határozható meg
pontosan, akkor belső oldali szigetelést lehet
készíteni a fentebb említett vízzáró vakolat segít-
ségével. Ugyanakkor, ha a felületen mozgásból
származó repedések vannak a kétkomponen-
sű, szálerősített, repedésáthidaló képességű
kenhető szigeteléssel kell megoldanunk a
problémát. Ilyen esetekben a szigetelés
elkészítése nem elegendő megoldás, mert a
falazatban a nedvesség felszivárgását is meg
kell akadályozni (lábazati részen kiszellőztetés,
és ha szükséges utólagos vízszintes fal-
szigetelés), illetve a páratartalom is meg-
növekedhet (mesterséges szellőztetés). A ned-
vesedés mértékétől függően lehet alkalmazni
pórusos szárító vakolatokat is.
A fentebb leírt anyagokat már hosszú évek óta
alkalmazzák külföldön és Magyarországon
egyaránt. Bőséggel válogathatunk a különböző

gyártók termékei közül. A legfontosabb vízprob-
lémáink megoldásában a megfelelő technoló-
gia használata és szakszerű kivitelezése. Itt fel
is hívnánk hazánkban szinte mindenhol fellel-
hető, egy tipizálható problémára. A meglévő,
régi épületek - bár vannak új épületek esetében
is hasonló gondok, a nem megfelelő tervezés-
ből, kivitelezésből eredően - falazatai salétro-
mosodnak, vizesek. A probléma alapvetően a
víz falazaton belüli felfelé történő áramlásából
ered, s a konkrét probléma elhárítása a
pénzigény mellett, szakember szükségletet is
igényel.
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Az ISOCELL egyszerűen nagyszerű. Osztrák
gyártmány, nemzetközi elismertség jellemzi. Az
ISOCELL a stájerországi ÖKOPARK-ban,
Hartbergben készül. A minőségellenőrzési
rendszer, a képzett személyzet, a modern
berendezések és a folyamatos fejlesztés biz-
tosítják az ISOCELL termékeinek sikerességét
a nemzetközi piacokon.
Mi az ISOCELL? Az ISOCELL egy teljesen ter-
mészetes, újrahasznosított papírból készül
szigetelőanyag, mely ártalmatlan az egészsé-
gre és a környezetre. A papírt, darálást

követően pelyhekké
alakítják, melyeket
egy géppel a meglévő
üregekbe fújhatunk.
Az ISOCELL teljesen
természetes, környe-
zetre és egészségre
ártalmatlan, bioló-
giailag lebomló, egy-
szerűen a legjobb.
Mit tud az ISOCELL?
Az optimális szige-
telőanyag jellemzője
az alacsony hőve-
zetési tényező és a jó
hőtároló képesség.
Az elvárásoknak télen
és nyáron is egyaránt
meg kell felelnie. Az
ISOCELL egy ilyen
szigetelőanyag. Az
ISOCELL résmentes
és ülepedés biztos
hőszigetelő. Gyorsan
és hulladékmentesen
beépíthető.
Az ISOCELL rendszer

Ha már szigetel,
akkor ISOCELL
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legfontosabb tulajdonsága a tökéletes
szélzárás. A legjobb szigetelés sem ér semmit,
ha a szél átfúj rajta. Ahhoz, hogy az épületet a
szél és az időjárás viszontagságaitól megvédjék
egy saját rendszert fejlesztett ki a gyártó.
Optimális levegő- és szélszigetelés egy rend-
szerben. Az ISOCELL nemcsak a szige-
telőanyagot, hanem a fóliát biztosítja a fel-
használók részére. Nagyon fontos tudni, hogy a
fóliák rendkívül széles választéka áll ren-
delkezésre a felhasználók részére, megoldva
ezzel rendszerben minden technológiai prob-
lémát, s mindezzel a garancia kérdését, mert
csak egy gyártóval kell a kapcsolatot tartani.

Érdeklődés:
Tel.: 06-30/912-8588

www.forelockbt.hu

Hőszigetelés magasfokon
Isocell cellulóz (papír) hőszigetelő rendszer

Előnyei:

Résmentes befúvásos szigetelés padlóra,
falba, födémre és tetőre

Egy anyag minden felhasználási területre
és vastagságra

Legjobb szigetelési értékek és kitűnő hő vis-
szatartó hatás nyári hónapokra

Gazdaságos

További információ:
Reiner Róbert Tel.: 06-30/912-8588; Fax: 06-34/373-467 email: robertreiner@freemail.hu; www.forelockbt.hu

V i s z o n t e l a d ó k  j e l e n t k e z é s é t  i s  v á r j u k .



Budapest, III.,
Bécsi út 343.

Tel.: 06-1/240-0760

Dunaújváros,
Papírgyári u. 51.

Tel.: 06-25/522-868

Perkáta, 
Gecseg tanya 087/5.

Tel.:
06-30/969-0883
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A Decra® tetőrendszer többek között ezekre a problémákra
is hosszú távú ideális és gondozásmentes megoldást nyújt.

Napjainkban egyre több tulajdonos szenved a régi, elöregedett,
mohás palatetők, vagy a régi szétfagyott agyagcserepek okozta
beázásoktól, valamint sok helyen problémát okoz az is, hogy az
elmúlt időkben egyre többször tombolt 100-120 km/h erősségű
szélvihar mely elég sok önsúlyos, vagy ragasztott rögzítési tech-
nológiával készített tetőfedést megbontott, megrongált. 
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A Decra® tetőrendszerek alapanyaga egy az
autóiparban megszokott minőségben használt
0,43 mmes acéllemez, mindkét oldalán Alu-
cink bevonattal ellátva, tekintettel a maximális
funkcionalitásra és stabilitásra.
Ebből adódóan az elemek nem fognak
szétfagyni, nem kell cserélgetni őket így az
egész tető gondozásmentes. További hat
bevonati réteget tartalmaz még az alaplemez,
melyek közül kiemelnénk a külső felületi réte-
gen akrilgyantába ágyazott, 1100 °C-os
kemencében, kerámia technológiával készült
kőzúzalékot, mely messze hosszabb szín-
tartósságot biztosít, mint más hagyományos
bevonatok. Másodlagos funkciója továbbá a
kőzúzaléknak az esztétikus megjelenés és a
cseréphatás hű ábrázolása mellett, a zaj-
csökkentés. Az ily módon, felületkezelt
lemezeken szétporladnak az esőcseppek, így
nem kelt olyan kopogó hangokat, mint egy
átlagos csupasz fémlemezfedésen.
A Decra® különleges rögzítése, nem az egy
ponton, akasztós (kacsos) rögzítésen alapul,
hanem egymásba kapcsolódó és egymáshoz
galvanizált szegezéssel, vagy csavarozással a
lécezéshez fixen rögzített módon készül. Így a
fedést nem tudja megbontani egy átlagon felüli
szélvihar (190 km/h széllel tesztelve) sem,
valamint ennek a rögzítési technikának köszön-
hetően nem tud bejutni a fedés alá sem a
csapó eső, sem a porhó. Összefoglalva

elmondhatjuk, hogy ellenáll az elemeknek.
(tűz-víz-jég-szél-földrengés….) A Decra® kőőr-
leménnyel bevont lemezekkel készült héjalá-
sok a „tűzterjedés nélküli” tűzterjedési fokozat-
ba és a „nem éghető” éghetőségi csoportba
tartoznak.
Egy Decra® cserép átlagos súlya 6,56 kg/m2,
szemben a hagyományos cserépfedések 30-
50 kg/m2 súlyával. Ebből következik, hogy a
Decra® tetők (új szerkezet)
készítésekor nem szükséges nehéz tartó-
szerkezetet készíteni, valamint régi tetők
felújításakor nem kell a szerkezetet meg-
erősíteni, ami jelentős költségcsökkentést
jelenthet a felhasznált faanyag tekintetében.
A Decra® tetők szerkezete és anyagössze-
tétele, valamint különleges szerelési tech-
nológiája biztosítja, hogy évtizedeken keresztül
képes védelmet nyújtani
az egyre változékonyabb és szélsőségesebb
időjárási viszontagságokkal szemben.
A Decra® tetőrendszer beépítése eltér a ha-
gyományos tetőszerkezetek építésétől. Így
ehhez a korszerű rendszerhez megfelelő szer-
számok és egyedi szaktudás is szükséges. A
Decra® szakkivitelezőink az ország összes
megyéjében megtalálhatóak.

Icopal Kft.
Beck Gábor

Decra műszaki szaktanácsadó

A Decra® tetôrendszer
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