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A homlokzat megjelenése,
azaz a vakolatokról
A tervezők egybehangzó véleménye szerint a
családi ház homlokzata akkor jó, ha nem tűnik
ki különösebben a környezetből. Megjelenésében, így méretében, konstrukciójában
és színében is harmonikusan illeszkedik az
utca hangulatához, a szomszédos épületekhez. Az országot járva azt tapasztaljuk,
hogy sajnos kevés város vagy falu mutat erre jó
példát. Azonban fontos, hogy a növekvő
számú néhány lakásos társasházak esetében
megemlítsük, láthatóak a jó példák.
A település arculatának megteremtése vagy
megőrzése érdekében az önkormányzatok
többnyire előírják a homlokzat magasságát, a
tetőfedés módját, a dőlésszöget, olykor a homlokzat anyagát. E diktátumnak tűnő kötelmek
azonban nem szabad, hogy kedvünket
szegjék, mikor a homlokzat karakteréről döntünk, hiszen a szabályok betartása mellett is
lenyűgöző választék áll rendelkezésünkre. A
homlokzat kialakítása számos módon történhet. Többek között festéssel, burkolással.
Hazánkban a leggyakoribb, legáltalánosabb
formája, a vakolat.
Harminc évvel ezelőtt még ismeretlen volt
hazánkban az előkevert, ömlesztett vagy
zsákos kiszerelésű, márkanévvel ellátott

vakolóanyag. Oltott mészből, homokból,
cementből, kőporból készült a vakolat, és „régi
recepteket ismerő mesteremberek” szolgáltatták hozzá a garanciát.
A hagyományosan felhordott, úgynevezett javított mészvakolatra alapvetően háromfajta technológiával vitték fel a végleges színt és felületet
adó kőporos vakolatot: fröcskölt, dörzsölt vagy
kapart kivitelben. A színezett kőporos habarcsot nagyméretű kádakban a helyszínen keverték össze a festékkel, amivel a szín
homogenitását biztosították. Ma már kevesen
vállalják e hagyományos eljárás kockázatát. A
bizonytalan eredetű mész, illetve kőpor garancia híján sok bosszúságot okozhat a
kivitelezőnek és megrendelőnek egyaránt.
A kész vakolatokat előállító cégek hasonló
árfekvésben és választékban kínálják termékeiket, természetesen garantált összetételben és minőségben. Homlokzatvakolatról
beszélve különbséget kell tennünk alap- és
színvakolat között.
Kezdjük ez utóbbival! A színt adó nemesvakolat - felhordástól függően - akárcsak a kőporos
változat - fröcskölt, dörzsölt vagy kapart
felületű lehet. A sorrend egyben az árat is
jelöli. Míg a fröcskölt vakolat elsősorban
felújításoknál javallott, a dörzsölt és kapart
felület teljesen új vakolat-rétegrendet kíván.
Tekintettel a színvakolat borsos árára, célszerű
(fröcskölt vakolatnál kötelező) az alapvakolatot
simított kivitelben elkészíteni.
Az előbbiekhez csak kevéssé hasonlítható az
alapvetően szintetikus kötőanyagú, néhány
mm vastag kéregvakolat. Számos kivitelező
véli úgy, hogy kizárólag ezzel az anyaggal biztosítható az erősebb tónusú színek homogenitása. Sajnos, a kéregvakolat az említetteknél
drágább termék.
Cégektől és vakolattípustól függően 30-40 féle
alapszínt tartalmaz a színvakolatok termékskálá-
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ja. Lehetőség van további színek kevertetésére
is, ám a gyártók ebben az esetben meghatározzák a rendelhető minimális mennyiséget.
Mindent összevetve több mint százhúszféle
színből válogathatunk. Azt azonban nem árt tudnunk, hogy az árak árnyalattól függően olykor
nagyságrendekkel különböznek. És még valami: „A színek tájékoztató jellegűek.”
Érdemes néhány szót szólni a színvakolat aljzatáról. Nem mindegy, hogy milyen rétegekből
áll. Még ma is előfordul, hogy a simított alapvakolat helyszínen kevert hagyományos javított
mészhabarcsból készül. Ebben az esetben a
szakemberek által jól ismert „mészkukac”
néhány év alatt tönkreteheti a teljes homlokzatot. A nem kellően „öreg” mészben ugyanis
vannak oldatlan mészszemcsék, amik csak
évek elteltével oltódnak és duzzadnak meg
pára hatására, ezáltal kráterszerű lyukakat
idéznek elő a vakolatban. Ezt nevezik a szakmabeliek mészkukacnak.
Teljes egészében kivédhetjük e problémát, ha
előkevert alapvakolatokat használunk. Ha tehát
a „zsákos” anyag mellett döntöttünk, érdemes
hőszigetelő vagy hőszigetelő jellegű durva
vakolatot használnunk. Előbbi főleg perlittartalma révén szigetel, míg az utóbbi polisztirolgyöngyöket tartalmaz, amelyek rugalmassá
teszik a vakolatot - ez az épület csekély
mértékű mozgása esetén lehet előnyös -, és a
hőszigetelő képességén is javítanak.
Az alapvakolat végső felületét a kvarchomokos
simító felhordása és eldolgozása után kapja
meg. Színvakolat (elsősorban kéregvakolat)
felhordására ad alkalmas alapot az ismert
hőszigetelő bevonat is. Valamennyi vakolatgyártó cég terméklistáján megtalálható e rendszer valamilyen változata. Elsősorban épületfelújításoknál célszerű a használata, mert
jelentősen javíthatja a lakások komfortját és
fűtési paramétereit. A polisztirol- vagy ásványgyapot-táblákkal, amelyek mintegy beburkolják
az épületet, nem egyszerűen a fűtési költség
csökkenthető drasztikusan. A lakó egyúttal
otthonosabban is érzi magát egy olyan
házban, ahol megszűnnek a kellemetlen,
hűvös zúgok.
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Hátrányként könyvelhető el azonban
sérülékenysége. A harkályok pl. rovarok után
kutatva csőrükkel tönkretehetik a homlokzatot,
így természetvédelmi területek közelében
meggondolandó a homlokzati hőszigetelő
rendszer
használata,
helyette
más
hőszigetelő vakolat a célszerű. Ebben az
esetben remek megoldás lehet az ásványgyapot rendszer, melyet nem, vagy csak
nehezebb tudnak szétszedni az élőlények. A
hőszigetelő rendszerek esetében manapság
a hőszigetelő-táblákra ragasztott háló becsiszolása után a vödrös kivitelben vásárolható
kész vékonyvakolat kerül fel, mely anyagában
színezett. A zsákos kivitelű rendszerek
elemzésekor megjelölt kapart vagy dörzsölt
kivitel mellett, itt nagyon jellemző a 2 mm-es
gördülőszemcsés vakolat használata, természetesen elsősorban ára miatt, hiszen a
legolcsóbb kivitel és esztétikus élményt nyújt.
Manapság e vékonyvakolatok, elsősorban a
homlokzati hőszigetelő rendszerek használata miatt is, szinte teljesen kiszorították a
zsákos vakolatokat a piacról. A homlokzatfestékek is elsősorban felújításoknál vagy
javításoknál merül fel. Ezért is találkozhatunk
a piacon egyre több és újabb vékonyvakolat
gyártmánnyal, márkával, ma már olyan
gyártók is megjelentek a piacon saját termékkel, akik eddig alapvetően festékgyártással foglalkoztak. A gyári előkeverésnek
köszönhetően jóval stabilabb és választékosabb színpalettából válogathatunk.
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3×10 gyakorlati jótanács
„betonozóknak” – I. rész
Nemrég egy ismerősöm építkezni kezdett, ami családi házra
vágyó, vagy azzal már rendelkező dolgos és bátor embereknél egyáltalán nem szokatlan.
Természetesen a háznak betonigénye is volt,
hiszen ha máshová nem is, de az alapozáshoz
szükségeltetik ez a látszólag könnyen kezelhető anyag. Építkezésbe fogó ismerősöm gondolatai is idáig jutottak, amikor ráébredt, hogy
nem feltétlenül olyan egyszerű a betonozás.
Szerencsére ő még időben segítséget kért és
megkeresett, hogy gyűjtsem össze mindazt,
amire neki oda kell figyelnie.
A kérést meghallgatva nem volt más dolgom,
mint hogy végiggondoljam azt, mi az, ami
fontos és mi az, amit el lehet rontani egy
betonozás kapcsán. Gyakorlott építkezőként
és egy betongyártással is foglalkozó vállalat
alkalmazási tanácsadójaként ma már tudom,
mit csináltam jól annak idején és milyen
hibákat vétettem én is, mikor nagy lelkesedéssel, ámde csekély tapasztalattal építkezni
kezdtem. A barátomnak megfogalmazott
tanácsokat pontokba gyűjtve most Önökkel is
megosztom.
Első rész - 10 jó tanács a betonozás
előkészületeihez:
1. Pontos tervezés
Az első és legfontosabb annak felmérése,
hogy a feladat, amire vállalkoztunk ténylegesen mekkora munka- és időigénnyel bír. Ha az
már egyértelmű, hogy a tervezett szerke-

zetünkhöz a beton a legjobb választás, akkor
tervezzük meg a szükséges mennyiséget, vizsgáljuk meg a terepadottságokat és vegyük
számba az esetleges akadályokat!
2. Milyen betont válasszunk?
A körülmények feltérképezése után következik
az első súlyos döntés, amikor arról határozunk, hogy a szükséges beton házilag
kerüljön előállításra az odaszállított alapanyagokból vagy inkább rendeljünk transzportbetont. A tudatos választáshoz itt szeretnénk
néhány lényeges szempontra rámutatni.
A transzportbeton legfontosabb gyakorlati
előnyei általában az adott felhasználási területnek leginkább megfelelő, ellenőrzött és stabil
minőség az esetleges speciális igények
figyelembe vételével; a gyorsaság és az egyszerűség; az előbbiekből is adódó gazdaságosság, azaz általában jelentős költségmegtakarítás a házilagos keveréshez képest! A
transzportbeton kétségtelen hátrányaként kell
viszont megemlíteni azt, hogy a gyorsaság
miatt, az - amúgy minden tevékenységnél szükséges - előkészületek elmulasztása és az
átgondolatlanság komolyabb bajok forrása
lehet.
3. Mire figyeljünk a házi betonkeverésnél?
Amennyiben valamilyen okból (pl. mert csak
kisebb vagy időben elhúzódó munkáról van
szó) a házilag történő betonkeverés mellett
döntünk, nagy figyelmet kell fordítanunk az
alapanyagokra.
CEMENT
Ügyeljünk arra, hogy az előre megvásárolt
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zsákos cement fedett, lehetőleg
zárt térben legyen tárolva, a
tárolás időtartama pedig a lehető legrövidebb legyen. Beton
készítéséhez csak ellenőrzött
vagy osztályozott anyagból (ún. frakciókból)
kevert, megfelelő szemmegoszlású, szennyezetlen
adalékanyag
használható
fel.
Osztályozatlan adalékanyag, „egyszerű sóder”
alkalmazása csak nem teherviselő, alárendelt
szerkezeteknél megengedhető. Vasalt betonszerkezet esetében az adalékanyag legnagyobb szemnagysága nem lehet nagyobb a
szerkezet legkisebb méretének harmadánál, a
névleges betonfedés kétharmadánál és az
acélbetétek közötti legkisebb távolság kétharmadánál, különben a beton bedolgozásánál
problémák adódhatnak.
VÍZ
Az emberi fogyasztásra alkalmas, szennyeződéstől és vegyszertől mentes ivóvíz általában
megfelelő a betonkészítéshez. A zavaros,
elszíneződött, lebegő szemcséket tartalmazó,
szaggal rendelkező, habzó, olajjal vagy zsírral
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keveredett vizet a keveréshez ne alkalmazzunk!
ADALÉKANYAGOK
A friss vagy a megszilárdult beton tulajdonságait (pl. bedolgozhatóság, fagyállóság) módosító adalékszerek igen sok fajtája kapható
kereskedelmi forgalomban. Ezek nagyobb
részének alkalmazása azonban csak üzemi
körülmények között, megfelelő ismeretek
megléte esetén lehetséges, mivel az előírt
adagolástól történő kisebb eltérésnek vagy a
szakszerűtlen használatnak katasztrofális
következményei lehetnek. Házilagos keverésnél - ha lehet - inkább kerüljük az adalékszerek
alkalmazását!
4. A zsaluzat
Ha olyan betonszerkezetet készítünk, amely
zsaluzatot igényel, annak elkészít(tet)ését ne
halasszuk az utolsó pillanatokra. Komolyabb
teherhordó szerkezetek (falak, oszlopok,
gerendák, födémek) zsaluzatának elkészítését
pedig bízzuk szakemberre. A zsaluzatok nem
csak a beton formáját adják meg, kivitelezés
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közben az adott szerkezet súlyának
esetenként többszörösét is viselniük kell. Az
akár egymásra is terhelő zsaluelemekből álló
zsaluzatnak nem szabad megsüllyednie, a
kellő teherbírást és merevséget a nagyobb
igénybevétellel járó bedolgozás alatt is biztosítania kell alakváltozás nélkül. A nem megfelelő
módon kivitelezett zsaluzat mindig a lehető
legrosszabbkor adja meg magát, ami
betonozás közben a munka idő előtti végét,
bontást és újrakezdést jelent. Nagy a baj, ha a
zsaluzatot alátámasztó oszlopok az eső vagy
zsaluzatból távozó víz hatására felázó talajra
vagy süllyedő támasztékra kerülnek. Tragikus
lehet, ha a függőleges síkoknál a beton hidrosztatikus nyomása - ami a bedolgozásakor
még nagyobb lehet - szétnyomja az oldalakat.
A tanulópénz többnyire nagyon drága!
5. Vasalatok
Vasalt teherhordó betonszerkezeteknél a
vasalat elkészítése statikus tervek alapján kell,
hogy megtörténjen. Nem az a lényeg, hogy a
számított vasmennyiség „benne legyen a
szerkezetben”, hanem az, hogy a megfelelő
helyen legyen. Vasmennyiséggel nem lehet
pótolni a számításokat, a gondos kivitelezést!
Az áttekinthetetlen, logikátlan vasalat biztosan
nem megfelelő, a fordítottja viszont még semmire sem jelent garanciát. Betonozás előtt a
tervezőnek ellenőriznie kell a főbb méreteket,
valamint az elkészült vasszerelést. A szerkezeten majdan átmenő nyílásokról érdemes
előre gondoskodni, mivel később a beton
kivésése mellett, az útba eső betonacél szálak
komoly akadályt jelentenek. A nagyobb vagy
kritikus helyen lévő nyílásokat, áttöréseket a
statikai tervezésnél, a vasalás tervezésekor
figyelembe kell venni.
Előre nem tervezett utólagos beton áttörések veszélyeztethetik a szerkezet
állékonyságát!

6. Zsaluleválasztó olajak
Főleg (bérelt) zsaluzati rendszerek esetén
alkalmaznak egyre többen „kizsaluzást”, azaz
zsaluzat bontást segítő ún. zsaluleválasztó olajat. Ezek az olajak vegyi és fizikai úton gátolják
a beton tapadását a zsaluzathoz. Ami a
zsaluzatbontásnál előny, az a betonacél
esetében kifejezetten káros. Ha a zsaluleválasztó olaj a betonacélra is rákerül, akkor az
rontja a betonacél és a beton közti tapadást,
így a kizsaluzás során kiemelten körültekintően
kell eljárni, mert egy kis figyelmetlenségnek is
statikai szempontból súlyos következményei
lehetnek.
7. Betonozáshoz szükséges kellékek
Még a munka megkezdése előtt gondoljuk
végig, milyen eszközökre lesz szükség a
betonozás során, illetve közvetlen utána. A
bedolgozáshoz szükséges lapát és egyszerűbb szerszámok mellett a megfelelő tömörítő
eszközöket is be kell szereznünk. Komolyabb
szerkezeteknél nélkülözhetetlenek a különféle
tömörítést segítő vibrátorok, melyekhez elektromos áramot is kell biztosítani.
Ha transzportbetont rendelünk, gondoskodnunk kell a kiszállított beton rendeltetési
helyére juttatását segítő eszköz, a betonpumpa (pumpás autó) biztosításáról is. A
betonpumpa előnyét ott tapasztaljuk, ahol a
kézi eszközökkel történő szállítás túl fáradtságos, ahol rövid idő alatt nagy betonmennyiséget kell bedolgozni (pl.
födém), illetve ahol a bedolgozás helye terepakadályok vagy a
magasság
miatt
nehezen
megközelíthető. Tudni kell azonban azt is, hogy nem minden
betonfajta pumpálható, azaz a
beton eme tulajdonságát a rendelésnél külön ki kell hangsúlyoznunk, illetve a zsaluzatot
erősebbre kell méreteznünk.
Természetesen a munkavédelmi
eszközökről sem feledkezhetünk meg, melyekre nem első
sorban a munkavédelmi bírság
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elkerülése miatt van szükség, hanem a munkát
végző személyek biztonságának és testi
épségének megőrzése, a balesetek megelőzése érdekében. A megfelelő öltözet, gumicsizma, védőkesztyű, és ha kell, védősisak
viseléséhez minden, az építkezésen dolgozó
személy esetében ragaszkodjunk!
Végezetül az utókezeléshez szükséges nedvesítő (locsoló) eszközöket is előre szerezzük
be! A nedvesen tartás eszközei közé tartoznak
a különféle takarók, illetve a párolgást
csökkentő fóliák.
8. Mit kezdjünk a megmaradt betonnal?
Egy praktikus tanács következik azoknak, akik
általában sajnálják kárba veszni a felesleget.
Szinte minden betonozás végén - főleg rendelt
beton esetében - marad több-kevesebb
maradék beton, amit sokan csak félreöntenek,
majd később összetörve, a törmelékes konténerbe rakva, drága pénzen elszállíttatnak.
Ha nem sajnáljuk a fáradtságot, és még az
előkészületek során kigondoljuk az esetleges
maradék helyét, mindenképpen jól járunk. Ha
jobb ötlet nem akad, pl. érdemes előre
összeütni néhány fakeretet és kerti járólapokat
önteni a betonból. Ezeknek a lapoknak
később, vagy akár a kivitelezés alatt is, hasznát
vehetjük, főleg egy sáros munkaterületen.
9. A bizonytalan tényező
Ha már mindent előkészítettünk, még mindig
van valami, amit sajnos nem tudunk
befolyásolni, s ez nem más, mint az
időjárás. Azt viszont mi döntjük el,
hogy a betonozást - ami leggyakrabban nem fedett helyen történik - mikor
végezzük. Lehetőleg ne tervezzünk
betonozást téli időszakban, illetve
nagy melegben. (Ezekre a speciális
körülményekre itt nem részletezett,
külön szabályok vonatkoznak.) Nem
szabad elkezdeni a munkát esős
időben, illetve szélsőséges időjárási
viszonyok között, mert a készülő
szerkezetet még a szilárdulás (kötés)
előtt kár érheti.
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Fontos, hogy gondoskodjunk az utókezeléshez majdan szükséges vízellátásról,
ami melegebb időben jelentősebb mennyiséget takar!
10. Egy utolsó jótanács
Vegyük számba a betonozáshoz szükséges munkaerő
igényt és gondoljuk át, hogy kit és honnan tudunk segítségül hívni. A családtagok, rokonok
és barátok esetén olyanokra gondoljunk,
akiknek a keze is serényen jár, nemcsak a
szája, és valódi segítséget jelenthetnek majd a
betonozás során. Fontos előzetesen megterveznünk azt is, hogy a „segítség” mivel töltheti
meg a bendőjét! Ha ügyesek vagyunk, egy
jókedvű nappal és a résztvevőket még jobban
összekovácsoló fizikai munka élményével
lehetünk majd gazdagabbak a munkálatok
végeztével.
A fenti tanácsokat megfogadva, átgondolt
felkészülés után a betonozási munkákban érintett kedves Olvasó máris közelebb kerülhet a
sikerélményhez, és eltávolodhat egy, a munkálatok közben majdan lecsapó idegösszeroppanástól. A lelkesedés mellé pedig mindenki
tegye oda azt is, amit a fentiekből profitálni
tudott.
A következő alkalommal (cikkünk folytatásában) már a munka derekát kapjuk el. Az
előkészületekre vonatkozó fenti 10 pont után,
a kedves Olvasó gazdagabb lesz 10 újabb
jótanáccsal, ami már a tényleges betonozásra
vonatkozik.
Addig is jó előkészületeket!
Készítette: Pluzsik Tamás,
Holcim Hungária Zrt.
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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 5 mm 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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Vízszigetelõ
építõkémiai termékek
Az innováció, a folyamatos K+F tevékenységek következtében az építőkémiai piac
gyártói újabb és újabb technológiákat dolgoznak ki az építkezések, valamint az üzemelő
épületek vizesedési problémáinak megoldására is.
A Kerakoll magyarországi leányvállalata
az IDROBUILD termékcsaládot kínálja
különböző vízszigetelési megoldásokra.
Az OSMOCEM termékük ozmózis elvén
működő, egykomponensű
vízszigetelő
anyag, mely alkalmas
betonból vagy cementhabarcsból készült
monolit szerkezetekben és
felületeken pozitív - negatív
nyomáson víztárolásra. A termék alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik ivóvíz tárolásához,
technológiája
vízszigetelést biztosít valamennyi vízmérnöki
munkának, amelyet a felületek anaerob és
savas agressziója, a vízfolyás által gerjesztett
kopás, valamint tartós vízbe merítés ellen is
terveztek. Az ULTRACEM azonnali kötésű és

rendkívül gyors keményedésű anyag. Kifejezetten alagsori helyiségekben és a talajjal
érintkező falak esetében az ellennyomásból
eredő vízszivárgás azonnali megszüntetésére
képezték e terméket. A negatív nyomásról
érkező, szivárgó vizet azonnal megköti,
átszivárgás nélkül!
Plasztikus állagú és
egyszerűen
kézi
nyomással felhordható.
A rendszer alapterméke
kenhető,
kétkomponensű rugalmas
anyag,
melyet nem nedvszívó aljzatok, így
régi padlózatok vízszigetelésére ideális
megoldás. A rendszer AS terméke testesíti meg a tradicionális bitumenes emulziót
alapzatok, talajjal érintkező
falak, tetőfedő lemezek és
párkányok pozitív nyomású
vízszigeteléséhez. A hagyományos termék a
víz agressziója ellen készült szerkezetek
vízszigetelését és tartósságát garantálja. A
rendszer másik bitumenes terméke a BT, mely
gyorsan száradó bevonat fém-, fa- és
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cementszerkezetek pozitív nyomású vízszigeteléséhez és megóvásához. Korrózióálló
és penészálló. Ha vízszigetelési munkáknál
növelni kell a rugalmassági, tömörségi és
szilárdsági tulajdonságokat, akkor a gyártó
RINFORZO márkajelzésű hálószövésű
műanyag erősítőhálója a megoldás. A
GUINTOFLEX 160 vízszigetelő szalag hőre
lágyuló műanyagból készült. Melegen
hegeszthető termék, mely alkalmas teraszok,
padlók, medencék, csatornák, árkádok,
gátak, lakó és ipari létesítmények nagy
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szilárdságú dilatációs kötéseinek kialakításához. Használata vízzárást biztosít illesztő
kötés használatakor építőipari elemek és
vízszigetelő burkolatok között. Végül, de nem
utolsó sorban az SL termék, mely sokrétűen
felhasználható,egy csepphatású vízlepergető
anyag. Függőleges nedvszívó felületek víz- és
egyéb szennyeződésekkel szembeni szigeteléséhez, védekezéséhez javasolt. Az
anyag mélyen behatol a kezelt felületbe, nem
változtatja meg annak színét, átlátszó,
öntisztító.

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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ISOCELL A természetes hõszigetelés élménye
A Skandináv országok és Kanada háztulajdonosai már évtizedek óta rákényszerültek
otthonaik lehető leghatékonyabb és egyszerű
hőszigetelésére a téli hideg és a nyári meleg
hónapokban. Hazánkban is elterjedőben van a
lakóházak minél hatékonyabb hőszigetelése,
melynek különös aktualitást ad, az energiahordozók folyamatos drágulása. A cellulóz (papír)
már több évtizede bizonyítja, hogy kiváló és
gazdaságos hőszigetelő anyag, a legszélsőségesebb időjárási körülmények között is. A
fent említett északi országokban a cellulóz már
több mint 70 éve egy igen közkedvelt és
környezetbarát szigetelőanyag.
Mi is az ISOCELL? Az ISOCELL hőszigetelési
rendszer alapja a cellulóz. A cellulóz rostokat
(a fa természetes rostjait) egy egyszerű eljárással, újságpapírból nyerik. A papírt darálást
követően pelyhekké alakítják, majd a tűz, a
penész és a rágcsálók elleni védelem
érdekében bórt és foszfátot kevernek hozzá. A
fenti újrahasznosítási folyamat révén az újságpapír szigetelőanyaggá alakul. A kész
szigetelőanyag zsákos formában kapható,
melyet egy befúvógép segítségével, vagy akár
kézi terítéssel is a kitöltendő üregekbe juttathatunk.

Az ISOCELL előnyei:
– Hatékony hőszigetelés (Hőátbocsátási
tényező 14 cm vastagság esetén: 0,32
W/m2K)
– Környezetbarát (újrahasznosított újságpapír
és természetes adalékok)
– Mentes minden káros anyagtól (teljesen természetes, egészségre ártalmatlan)
– Jó kitöltő képesség (a legszűkebb üregekbe
is befújható)
– Idő- és költségtakarékos

– Nem keletkezik hulladék a beépítése során
(nem kell vágni, beszabni)
– Az épület átépítésekor kiszedhető és újra
befújható, beépíthető
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ISOCELL a téli hideg ellen!
A szigetelőanyag beépítése során ügyelni kell
arra, hogy mindig résmentesen kerüljön
beépítésre. Bizonyos szigetelőanyagok esetén
találkozhatunk azzal a problémával, hogy a
szigetelés az évek során „megül” vagyis
tömörödik. Az ISOCELL rendszer befújásos
technikája lehetővé teszi, az ülepedés-biztos
és hő-hídmentes szigetelést, azaz ahogy az
ISOCELL-t befújjuk, az úgy is marad
évtizedeken keresztül. Az ISOCELL-t az épület
bármely részén használhatjuk: födémben, párnafák között, tetőtérben, oldalfalban.
ISOCELL a nyári meleg ellen!
Az a szigetelőanyag, amelyet télen energiatakarékosság céljából használunk, nem biz-

tos, hogy nyáron is megvéd a hőség ellen.
Amíg a hideg elleni hőszigetelés legfontosabb
mérőszáma a hőátbocsátási tényező (un. k érték), addig a meleg elleni hőszigetelés
hatékonyságát a fáziseltolódás mértéke
jellemzi. A fáziseltolódás értéke órában adja
meg, hogy mennyi késéssel ér a nyári forróság
egy épületrész külsejéből a belső lakótérbe. A
fáziseltolódás annál nagyobb, minél nagyobb a
beépített szigetelőanyag hő kapacitása. A nyári
meleg elleni hőszigetelés fő célja, hogy a tetőn
és a falon keresztüli hőhatást úgy elnyújtsuk,
hogy a napi legmagasabb hőmérséklet akkor
érje el a lakrészt, amikor a külső hőmérséklet
már annyira alacsony, hogy a felületek sugárzó
hőjét szellőztetéssel ellensúlyozni tudjuk.

Összehasonlításul néhány szigetelőanyag
fáziseltolódás értéke:
– Cellulóz: 4,6 óra
– Üveggyapot: 0,9 óra
– Kőzetgyapot: 0,6 óra.
A fent leírtakat már számos magyar ISOCELLszigetelésű ház tulajdonosa is megerősítette,
mondván: „nincs szükségem klímára, mivel a
tetőtér a legmelegebb nyári napokon is
megfelelő klímájú” …
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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 visszatartó 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

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.
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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.
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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
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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.

Jaf-Holz Ungarn Kft.
H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 28.
Tel.: +36/24 520 000
Fax: +36/24 520 011
e-mail: jafholz@jafholz.hu
H-9801 Győrújbarát, Vállalkozók útja 13.
Tel.: +36/96 543 400
Fax: +36/96 543 411
e-mail: gyor@jafholz.hu
H-3434 Mályi, Pesti út 2.
Tel.: +36/46 529 000
Fax: +36/46 529 009
e-mail: miskolc@jafholz.hu
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H-6750 Algyő,
Mol Ipartelep, Pf.: 22
Tel.: +36/62 517 770
Fax: +36/517 779
e-mail: szeged@jafholz.hu
H-8913 Egervár,
Széchenyi ferenc u. 81.
Tel.: +36/92 564 100
Fax: +36/92 564 109
e-mail: zalaegerszeg@jafholz.hu
H-7634-Pécs, Nagyberki u. 11
e-mail: pecs@jafholz.hu

