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A téglagyártásban
komoly szakmai
múlttal rendelkező 
Pápateszéri Téglagyár,
amelyben a végrehajtott modernizáció
megteremtette a minden tekintetben korszerű,
kiváló hő- és hangszigetelő képességgel,
nagy nyomószilárdsági mutatókkal bíró
kerámia falazó és áthidaló elemek
gyártását és forgalmazását lehetőségét. 

Keresse partnereinknél
és téglagyárunkban. 
Rugalmas kiszolgálással várjuk ügyfeleinket.

Természetes építőanyagot közvetlenül a gyártótól!

BAKONYTHERM
38 N+F falazóblokk

BAKONYTHERM
30 N+F falazóblokk

BAKONYTHERM
37/10 válaszfaltégla

BAKONY 
nyílásáthidaló

BAKONY 10
nyílásáthidaló

BAKONY 
ELEMMAGAS
nyílásáthidaló

Elérhetőségek: Web: www.ptegla.hu
8556 Pápateszér, Téglagyári u. 1. E-mail: p.tegla@t-online.hu

Tel./fax: 89/352-152, Tel.: 89/352-775 Értékesítés: t.teglaert@rlan.hu

Megújult néven, a megszokott, jó minõségen
várja kedves Vásárlóit az

Újkígyósi Falemezüzem Kft!

Megújult néven, a megszokott, jó minõségen
várja kedves Vásárlóit az

Újkígyósi Falemezüzem Kft!

TERMÉKEINK:
• hámozott és késelt furnérok
• natúr és színfurnérozott termékek:

rétegelt lemezek, MDF-,HDF-lapok,
Faforgácslapok, léc- és furnérbetétes lapok

• fûrészáru (boulles-ban is)
• élzáró anyagok
• bútoripari kiegészítõk

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• egyedi igény szerinti gyártás
• bérhámozás
• bérfûrészelés
• vákuumszárítóban bérszárítás
• lapszabászat
• csiszolás
• élzárás

Elérhetõség: ÚFA Kft Belkereskedelmi Centrum
5661 Újkígyós, Tormási u. 15.

Tel: 06-66/256-111/113 és 123-as mellék, Fax: 06-66/554-112
Mihucz Boglárka 06-30/960-6300, Fabisz Pálné 06-30/967-0219

E-mail: belker@ufa.hu, Weboldal: www.ufa.hu
Nyitva tartás: Hétfõ-péntek 7:30–16:30



Manapság rengeteg tégla, falazóelem típus
áll rendelkezésre az építkezők számára. Az
égetett agyagból készült elemek esetében a
teherhordó falazat elkészítéséhez legkedvel-
tebb a 30 N+F típus, mely alacsony habarcs-
igénye, munkaigénye, hőszigetelő képessége
miatt kedvelt. Azonban óriási differencia
tapasztalható a kereskedelmi forgalomban
kapható márkák között. Némely gyártók, akik
komoly anyagi hátterük révén évek óta hatal-
mas médiakampányt folytatnak termékeik nép-
szerűsítésére, ám olyan tényezőket emelnek
ki, melyek lényegtelenek egy épület falazatá-
nak elkészítése tekintetében, ugyanakkor
érthetően bizonyos hiányosságokra nem hívják
fel a figyelmet.

A tápiógyörgyei gyárunkban gyártott
TÁPIÓTHERM 30 N+F típus hagyományos
égetési technológiával készül. Így szemben
némely gyártók által ún. „reduktív”, modern
eljárással égetett, azaz gázos technológiával
gyártott kerámia elemekkel szemben nem
egységes színben kapható. Ám ez az említett

gázos technológiával szemben nem megy a
termék statikai jellemzőinek rovására. A mo-
dern eljárással készült elemek fizikai szem-
pontból jóval törékenyebbek, vékonyabbak
ebből eredően. A TÁPIÓTHERM téglák nincse-
nek kivékonyítva, így nem veszítenek szilárd-
ságukból! Bár kétségkívül a gázos tech-
nológiával készült téglák színe egységes, csak
adódik a kérdés, amikor kész a ház ki látja a
tégla, a falazóelem színét? Senki! Ezeknek az
elemeknek szilárdnak kell lenniük és méret
tartónak, mely kritériumoknak a hagyományos
technológiával gyártott TÁPIÓTHERM egyértel-
műen megfelel.

A TÁPIÓTHERM márkanév alatt kapható ter-
mékek megfelelnek a mai kor követelmé-
nyeinek, gyors bedolgozhatóság, mérettartás,
nagy szilárdság jellemzi ezeket a termékeket,
melyet a beépítők, kőművesek, fejlesztők
egyaránt elismernek, akik már dolgoztak ter-
mékeinkkel.

Napjaink energiahordozók árainak emelke-
déséből eredően sláger téma az építőanyag

A megfelelő tégla kiválasztása
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ipar részére a szigetelés. Nos, sokan,
így a korábban már említett gyártók is,
tévesen a kerámia termékek esetében
is elviszik a szigetelőképesség, hő
átbocsátási tényező irányába az egy-
szerű, laikus fogyasztókat. Pedig a
kerámia elemeknek alapvetően a
TÁPIÓTHERM-re jellemző fizikai
adottságokra kell megfelelniük, míg a
fejlesztők, kivitelezők által készített
falazatnak kell hő átbocsátási tényező
tekintetében megfelelnie az építési
előírásoknak, gazdaságossági té-
nyezőknek. Bizonyos gyártók apró
betűvel jelölik meg, hogy a
falazóelemükre megadott kitűnő hő
átbocsátási érték hőszigetelő vékony-
vakolattal együtt mért érték! A
TÁPIÓTHERM termékek esetében
natúr, nyers elemre bevizsgált érték,
ezért is jóval gyengébb. Hiszen min-
den hazánkban gyártott tégla,
falazóelem ugyanabból az agyagból
készül, így a mért jelentős különb-
ségek nem véletlenül alakulnak ki,
főként, hogy a TÁPIÓTHERM elemek
esetében alkalmazott hagyományos
technológia hővezetési tekintetben
nem jár sem előnnyel, sem hát-
ránnyal.

Így mindenkinek csak javasolni
tudjuk, tekintse meg termékeinket,
tégláinkat, falazóelemeinket és utána
döntsön miből is kíván építkezni!

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

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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Tudnia kell, hogy valóban csökkenthető az
otthonteremtés költsége a kényelem, a
minőség és az egészségesség iránti igény
feladása nélkül, ha alaposan megkeresi,
elsajátítja, illetve a szükséges mértékig meg is
tanulja mindazt, ami ehhez szükséges.
Otthonteremtésnek kell, tekintsük a saját
magunk, illetve családunk számára megvalósí-
tott önálló életteret, akár használt és átalakí-
tandó régi, akár kulcsrakész új lakást, házat
vásárlunk, vagy akár saját magunk akarunk
építeni családi vagy társas keretekben. 
Tervezésnek kell, tekintsünk a megvalósítást-
kivitelezést megelőző minden, elsősorban
szellemi folyamatot. E folyamatnak a konkrét
engedélyezési és kivitelezési terv csak egy
része, amely ráadásul csak a folyamatnak a
vége felé, annak mintegy a koronájaként
tekinthető. Tudnia kell, hogy a tervezőkre már
„csak” a konkrét építésszakmai tervezési
műveleteket háríthatja át, s Ők csak akkor
képesek Önnek kedvezően teljesíteni, ha a
megelőző tervezési műveleteket helyesen
elvégezte Ön! Természetesen ebbe a meg-
előző tervezésbe célszerű bevonni szak-
embereket, de az összegzés mindig az Ön
kezében kell, legyen, hiszen saját igényeit csak
Ön ismerheti igazán. A szakemberek
bevonásához is sok mindent tudnia, ismernie
kell, hiszen egyébként nem lesz tárgyalóképes,
ki van téve a manapság igencsak gyakori
„megvezetés”-nek.. Ennek a tervezési résznek
lesz végeredménye az a TERVEZÉSI PROG-
RAM, ami már minden Önnek lényeges dolog-
ban utasítást ad, illetve feltételeket szab a szak-
tervezőknek (építész, statikus, gépész, villa-
mos, kertész, belsőépítész,....). Sajnos az
építészek egy része (de nem mind!) kifejezetten
sértésnek veszi, ha megbízója e formában be-
avatkozik, de tudnia kell azt is, hogy csak akkor
fogja igazán a sajátjának érezni otthonát, ha
ebben a tervezésben az előbbiek értelmezése

szerinti műveleteket
valóban elvégzi. Így
válik Ön is otthona
valódi társtervezőjévé!
Javasoljuk, hogy ezt,
a tervezési programot
mintegy igény-
összegzésként írás-
ban is készítse el,
hiszen ha valamit az
embernek le kell írnia,
akkor sokkal alapos-
abban átgondol min-
dent, minden össze-
függést. Ehhez ko-
moly segítség, ha akár
csak egy füzetben is,
de folyamatosan leír
mindent, ami csak
ehhez kapcsolódik, s
időszakosan ezt az
adathalmazt rendezi,
átolvassa, s ez egy-
ben újabb gondola-
tokat is ébreszthet. 
Az „igénymaximumot-költségminimummal”
folyamat első lépése annak eldöntése, hogy
mennyi pénzzel rendelkezhet hosszabb távon,
mennyire hitelképes, s fizetőképessége
mennyire megbízható. Milyen egyéb forrásai
vannak (pl. eladható értéktárgyak, ingatlanok,
...), vagy lehetnek, mi az, amit egy kölcsön
fedezetként „bevethet”: saját, rokoni, munkál-
tatói, céges fedezetek, ingatlanok. Ez ugyanis
egy tervezhető korlátot, annak változatait, a „mi
lenne ha” típusú változatok vizsgálatát hozza.
Az „igénymaximumot-költségminimummal”
folyamat második lépése annak eldöntése,
hogy vásárol, vagy épít. Itt tudnia kell, hogy a
pénzéből kulcsrakészen csak kisebb otthont
vehet, de ha épít, akkor bizony könnyen az
igény-csapdába esik, ami bizony gyakran

Otthonteremtés
igénymaximumon-költségminimummal!
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túlköltéshez vezet - azaz többet
költ, mint amennyije van, s így
póthiteleket kell igénybe vennie
ami „kemény” dolog.
Ugyanakkor bizony a saját
tevékenységével lehetősége
nyílik a költségeinek jelentős
csökkentésével egy nagyobb
otthon megépítésére is. A ter-
vezhetőséghez szüksége van
az építési költségek valódi
ismeretére, amire általában
ismerőseitől, szakemberektől kaphat adatokat.
Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy ez ügyben
rendkívül sok kifejezetten rossz adat kering a
köztudatban, s értékelhetőhöz jutni valóban
nehéz. Arra gondoljon, hogy egy autót lát a
ködben haladni, és megkérdezik az árát, azon-
nal visszakérdez, hogy milyen típus, milyen
korú, milyen felszereltségű, ... stb. Egy otthon
árát is nagyon sok tényező
határozza meg, s ezek
ismerete nélkül az ár nem meg-
bízható. Különösen vigyázni
kell a négyzetméterárral:
ebben van a legnagyobb fél-
revezetés lehetősége. Pl: egy
épület főszerkezeteiből álló
„doboz” négyzetméterára egy
4×6 m alapterület esetén akár másfélszerese is
lehet az ugyanazon anyagokból készített
10×20 m alapterületű „doboz”-nak. Ha tudjuk,
hogy a burkolóanyagok árában tízszeres, a
cserepek árában ötszörös, a nyílászárók
árában akár négyszeres eltérés is lehet, kön-
nyen beláthatjuk az előbbiek igazságát. 
Az „igénymaximumot-költségminimummal” fo-
lyamat harmadik lépése lehet otthona
méreteinek, helyiségeinek,
külső képének, funkcióinak,
felszereltségének előzetes
meghatározása az előzőekben
meghatározott költségk-
eretekhez igazítva. Ehhez jól
használható az igen bőséges
szakújság- és szakkönyv
kínálat tanulmányozása. Arra

gondoljon azonban, hogy min-
dez csak tájékoztatás, a
konkrét épületet minden eset-
ben a telekhez kell kialakítani.
Ezért buknak meg a típus-
házak, ezért még az un.
készház-rendszerek is a konk-
rét telekhez igazíthatóra
alakítják ki tervkínálatukat.
Az „igénymaximumot-költség-
minimummal” folyamat
negyedik lépése lehet a

helyszín, a telek kiválasztása. Itt bizony a
„megtetszés” igencsak kevés. Mielőtt megköt-
nénk az adásvételi szerződést, ajánlott a sza-
kemberek intelmét megfogadni, és annak
adottságait, beépíthetőségi feltételeit alaposan
„körbejárni” szükséges. Sok későbbi
bosszúságtól, költségtől esünk el, ha éberek
vagyunk (beépíthetőség, szintterület, magassá-

gi-látványkorlát, altalajgondok,
tájolási lehetőségek, szom-
szédminőség, építőanyag
beszállíthatósága, közmű-
adottságok és lehetőségek).

Tudnia kell, hogy a legtöbb
esetben a telekre illesztőter-
vezéssel lehet csak jó funk-

ciójú épületet kialakítani, s ha Ön már valami-
lyen épületbe beleszeretett, akkor bizony ezt
akármilyen telekre adaptálni nem lehetséges.
Erről bármelyik építésztervező részletes
tájékoztatást tud Önnek adni. Például bizonyos
helyszíneken reménytelenül költséges egy
pinceszint megépítése magas vagy változóan
magas talajvízszint, időszakosan akár utcaszinti
belvíz esetén. 

Az „igénymaximumot-költség-
minimummal” folyamat ötödik
lépéseként célszerű az épüle-
tünk hűtését-fűtését megha-
tározó hőszigeteltséggel, az
ehhez tartozó minden más
tényezővel foglalkozni. Itt kell a
hosszú távú épület-üzemviteli
költségekkel komolyan fog-



30 HÁZ és KERT Építőanyagok

lalkozni, hisz a megépítés energiaköltségeinek
akár 50-100-szorosa lesz a fűtés, s egyre
inkább a hűtés energiaköltsége. Itt tudni kell,
hogy a hőszigetelés növelése csak kissé növeli
az építési költségeket, de radikálisan csökken-
ti a későbbi fűtési és hűtési számlák nagyságát.
A lehető legnagyobb hosszú távú haszon ez az
energetikai beruházás. Itt kell beszélni arról is,
hogy az épület többi összetevőjét is be kell
vonni a döntési folyamatba. Szükséges a
sokkal jobb nyílászáró, de kell a jobb gépészet.
Pl.: a legújabb divatnak látszó
mennyezetfűtés rohamos ter-
jedésének oka, hogy ez legjobb
élettani hatásmechanizmusú
rendszer, amelyik a nagy
felületen szétterített alacsony
intenzitású hősugárzáson alapul
(ebből adódik az is, hogy
beépítése csak jó hőszigetelt-
ségű épületben célszerű). Ez az
egyedüli rendszer, amelyik a
fűtést és a hűtést egyaránt képes
a hősugárzási mérlegével
ugyanazon a felületen nyújtani.
Ennek a legkisebb légmozgatási hatása, nincs
huzat, nincs porkeringetés. Ennél a legkisebb a
beltéri léghőmérséklet, ez változtatja meg a
legkisebb mértékben a levegő páratartalmát.
Ennek beépítése után télen is és nyáron is
nyitható az ablak, akár tartósan is. Alkalmas a
rendkívül gyors, szinte azonnali felfűtésre,
lehűtésre is, s ezért nem kell sem fűtéskor, sem
hűtéskor folyamatosan teljes intenzitással
üzemeltetni. Ezek mind együtt hozzák, hogy ez
a legolcsóbb üzemeltetésű rendszer. 
Az „igénymaximumot-költségminimummal”
folyamat hatodik lépése az energiaellátási
kérdések tisztázása. Ha magasan hőszigetelt
az épület, akkor kevés az energiaigénye
fűtéshez és hűtéshez egyaránt. Ekkor lehet
dönteni a helyi energiaforrások használatáról is
(föld, nap, fa, bio, stb...). E kérdésben igen
bőséges a médiából nyerhető információ,
azonban ezek rendszerbe állítása bizony csak
szakemberek bevonásával lehetséges. Ebben
a kérdésben sem lehetséges a döntés a

konkrét építési helyszín és annak
lehetőségeinek ismerete nélkül. A mai ener-
giaproblémák ismeretében meggondolandó
egy többféle energiabázist nyújtó megoldási
csomag kialakítása. Tájékoztatásul közöljük,
hogy a hőszivattyús rendszerekkel való
fűtéshűtés-melegvízellátás összköltsége ma
még magas, azonban a beruházási költ-
ségeken belüli hányada rohamosan esik.
Kistársasházaknál ma már alig tér el a
gázberuházástól, de családi házak esetében

ma még jelentősen drágább a
szokásosnál. Ha van anyagi
lehetőség ezek beépítésére,
hosszútávon ez a legolcsóbb és
ez a legnagyobb üzembizton-
ságú rendszer.
Az „igénymaximumot-költség-
minimummal” folyamat hetedik,
egyben az egyik legfontosabb
lépése a tervező illetve a ter-
vezőcsapat kiválasztása. Az
előzőekben kialakítottak konkrét
tervbe öntése az Ő dolguk. Az
Ön által elkövetett tévedések,

félreértések korrekciója is ekkor és itt történik
meg. Az Ön végleges tudását is ekkor teszik
megalapozottá most már a konkrét szakem-
berek. Konkrét tapasztalat, hogy még családi-
ház tervezésekor is az összköltség csökken-
tésének legfontosabb része a minél jobb és
minél részletesebb terv, a hozzátartozó lehető
legrészletesebb költségvetési kiírással
kiegészítve. Ekkor történik meg az épületet
illető összes fontos döntés meghozatala.
Ebben is feltétlenül részt kell Önnek vennie,
mert a tervezők által feltárt változatok közül
Önnek kell döntenie, hisz a költségeket Ön
fogja viselni. Természetesen tudjuk, hogy a ter-
vezés költségét a legtöbben felesleges pénzki-
dobásnak tekintik, de ez óriási tévedés,
melynek árát ki-ki csak akkor érzékeli, amikor
már az késő bánatnak minősül.  
Az előrelátó építkező napjainkban sem a jó
minőségű, hosszú élettartamú anyagok, sem a
megbízható építész, statikus, sem az épület-
gépész-villamos tervező kihagyásával nem
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próbál spórolni. A tervezők szaktudása révén
jelentős összegek takaríthatóak meg: konkrét
példákon igazolható, hogy egy „drága-rész-
letes” tervdokumentáció ára már a kivitelezői
árajánlatok megadásakor láthatóan 2-3 szo-
rosan megtérül, s minden más előnye már
ingyen van.
Példa: 2005-ben átvett 240 m2 nettó szint-
területű (pince+földszint+tetőtér) családiház tel-
jes körű tervezése 1,6 millió forint volt. Három
ajánlatot adtak e részletes tervek
alapján, és kettőt az engedélyter-
vek alapján. Az öt ajánlat bruttó
összege növekvő sorrendben:
38,6 mFt, 39,8 mFt, 41,2 M Ft a
kiv.terv és költségvetési kiírások
alapján, míg 52,5 mFt és 56,8
mFt az engedélytervek alapján.
Kérem, hogy tessék elgondo-
lkodni a számokon! Valóban nem kell a ter-
vező? Mekkora a valódi veszteség a jó tervezés
elmaradása esetén?   
További költségmegtakarítás lehetősége maga
a tervezés konkrétuma:
A jó tervezés=megtakarítás, hiszen az építész-
statikus tervezőnek szintén nagy a szerepe az
anyagköltségek visszafogásában: nemcsak a
ház pillérfalai, pincefalai megfelelő méretének,
valamint a betonba beépítendő, ma oly drága
vastartalom pontos meghatározásával, hanem
a felépítendő ház majdani lakóinak számához
igazodó racionális lakóingatlanméret, és
funkcionális anyagok kiválasztásával. Hasonló
minőségű, tulajdonságú anyagok (például tető-
fedők, csempék, burkolólapok, szigetelő-
anyagok) árai között ugyanis nagy lehet
szóródás az egyes gyártóknál, amit a minőség
meghagyásával, kisebb kompromisszum révén
tervezéskor figyelembe szokás venni. A méret-
ben, anyagmennyiségben és költségkihatás-
ban pontosan megtervezett szerkezeti,
gépészeti , villamos rendszer ugyanis támpon-
tot jelent a házat kivitelező mesterembernek.
A jó tervezés=megtakarítás, hiszen ha rossz az
alap, vagyis a ház statikája, nem szakszerűen
tervezték meg a lakóépület „motorját”: a víz-,
gáz-, csatorna- és fűtésrendszert, az később

rengeteg bosszúságot, és persze pénzkiadást
jelenthet. Előfordulhat ugyanis, hogy a lakhatás
során kiderül: nincs mindig elegendő
megfelelő hőmérsékletű melegvíz a házban,
vagy nem egyenletes a hőmérséklet az egyes
helyiségekben. S emiatt a végre felépült
otthonban nemcsak hogy nem telnek „olajozot-
tan” az egyszerű mindennapok, de a hibák
utólagos kijavíttatása, a falbontások, a veze-
ték-, anyag-, rossz teljesítményű rendszercsere

miatt, a többszörösét emészti
fel, mintha az építészeti-
műszaki tervdokumentáció
elkészítését erre jogosult
szakemberekre bízták volna.
Befejezésül ezen előzetes
általános tájékoztatást,
kérem figyelmesen tekintsék
át a következő lapokon

bemutatott két építési eljárás anyagát.
Manapság ez a két nagy rendszer - és az
azonos elveken működő hasonló társaik - a
németországi lakásépítés háromnegyedét teszi
ki. A tapasztalat által igazolt tény, hogy
hazánkban 1-től 50 évig terjedő lemaradással
szinte ugyanazok az építési folyamatok
várhatóak, mint a német-osztrák területeken. 
2006.09.01.-től új, sokkal szigorúbb
hőszigetelési-energetikai hatósági előírások
léptek életbe. A MegaHáz mészhomoktégla fal-
rendszerei a falépítésben adják a legjobb
megoldást (árban is!) a teherbírás, a tartósság
és a hangszigetelés terén.
Boldoghy Béla építész

MegaHáz - MészHomok Téglagyár
Cím: 

8191 Öskü, Kőkapu u. 1. 
E-mail: info@megahaz-meszhomok.hu 

Telefon: +36.70.372.4044 
Fax: +36.30.614.1744, +36.88.482.106 

Mobiltelefon: +36.20.326.7135 
http://www.megahaz-meszhomok.hu
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Készítette: Pluzsik Tamás
Dátum: 2008. augusztus

A betont mindenki ismeri, a többség még talán
azt is tudja, hogy milyen alapanyagok összeke-
verésével állítják elő. Aki esetleg hiányosnak
érzi a betonnal-, ill. betonozással kapcsolatos
ismereteit, az bekapcsolhatja a számítógépét,
elindíthat egy Internet böngészőt és tetszés
szerint válogathat a témát érintő oldalak,
fórumok és vélemények között. A sok jó gon-
dolat és tényleges szakismeret mellett azonban
sok-sok, akár meggyőzőnek ható butaság is
megtalálható hozzá nem értő laikusok tollából.
A szakmailag hitelesnek el nem ismert
Internetes fórumok és különféle szóbeszéd
helyett jelen cikksorozat próbál segítséget adni
azoknak, akik betonozás előtt állnak.  
A cikksorozat korábban megjelent első
részében a betonozás előkészületeit vettem
számba „10 jótanács a betonozás elő-
készületeihez” címmel. A most következő
részben már magáról a betonozásról lesz szó,
így a második 10 jótanács magáról a munkála-
tokról szól. 

Második rész - 10 jótanács a betonozáshoz:

1./ A cikksorozat első részében utaltam a
transzportbeton és a házilag kevert beton
közötti választás dilemmájára, amivel egyszer
már külön is foglalkoztam. Házilag kevert beton
esetében az előkészületeknél röviden írtam az
alapanyagokról is. Transzport beton alkal-
mazásakor ún. frissbetont lehet rendelni, azaz a
helyszínre mixerkocsival kiszállított és átadott
betont csak be kell dolgoznunk. A rendeléshez
lehetőleg pontosan, legfeljebb minimális
ráhagyással meg kell határozni a szükséges
beton mennyiségét, valamint a tervekről le kell
olvasni a tervező által előírt beton minőséget.
Előírt betonminőség hiányában mindenképpen
szakemberhez  (pl. felelős tervező, vagy beton-
technológus) kell fordulni. A szükségesnek
nem megfelelő minőségű betonnak a készülő
szerkezet-, míg az adott célra 'túl jó' minőségű
betonnak a zsebünk látja kárát. A rendelésnél a
költségeken túl tisztázni kell a szállítás idejét,
több mixerkocsis szállítás esetén az ütemezést
(attól függően, hogy várhatóan milyen gyorsan
megy majd a bedolgozás), valamint pontos
igény ismeretének hiányában a menet közbeni
rendelésmódosítás módját. (A betonozás
végéhez közeledve, általában már könnyebben
becsülhető a még szükséges frissbeton
mennyisége.) Betonpumpával történő helyszíni
anyagmozgatáshoz pumpálható betont kell ren-
delni!

2./ A betonozás helyszínén közvetlen a keve-
rés megkezdése, ill. a transzportbeton
megérkezése előtt több teendő is van. Az
előkészületek során átgondolt, majd pedig
helyszínre szállított eszközöket (pl. talicska,

3 x 10 gyakorlati jótanács 'betonozóknak' - II. rész
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lapát, betonvas-
tagság mérő cövek,
vibrátor stb.) elő kell
készíteni, hogy a
kellő pillanatban
minden kézre álljon.
Ki kell jelölni a
betonkeverő ill.
betonpumpa és az
érkező mixerkocsik
helyét, biztosítani
kell a mű-
ködésükhöz ill.
mozgásukhoz szük-

séges teret. (Betonpumpa esetén előre
figyeljünk oda a légkábelekre is!) Ne feledkez-
zünk meg a munkában részt vevők ('humán
erő') közötti feladat megosztásról. Előre tisztáz-
zuk kinek mi lesz a dolga (pl. terítés, vibrálás,
lehúzás stb.), hol vannak az eszközei, ki kinek
segít. Hosszabb munkavégzés esetén a
képességek figyelembevételével történjen a
váltás, jusson mindenkinek pihenő idő. A szük-
séges munkavédelmi eszközök (gumicsizma,
védőszemüveg, munkavédelmi sisak, meg-
felelő ruházat) használatát segítőinktől is meg
kell követelni. 

3./ Az első betonadag megérkezése előtt

érdemes még egyszer ellenőrizni a zsaluzatot.
(Az sem árt ha a betonozás alatt van olyan segít-
ség aki a munka közben egy rossz mozdulat
miatt sérülő, vagy elmozduló zsaluelemet meg
tud igazítani.) A zsaluzatból ki kell szedni a még
addig odakerült szemetet, a tervező vagy egyéb
felelős szakember által korábban szükségsze-
rűen ellenőrzött ill. átvett vasalaton meg kell
igazítani az elmozdult távtartókat, födémek
esetén az alsó vasakat a zsalutól eltartó ún.
papucsokat. Közvetlenül a betonozás előtt
lehet felkenni a cikksorozat első részében már
tárgyalt kizsaluzást segítő ún. zsaluleválasztó
olajat a zsalutáblára, vagy 'szőrös deszka' alkal-
mazása esetén elvégezni a deszka ned-
vesítését.

4./ Betonozás transzport betonnal:
Talán meg sem kellene jegyeznem, hogy
sokkal kényelmesebb a betonozás, ha a betont
mixerkocsi hozza és betonpumpával juttatják a
zsaluba. A kényelem viszont veszélyekkel is jár.
A pumpával gyorsan érkező beton gyorsaságot
kíván a bedolgozást végzőktől is, gyorsan kell
reagálni mindenre. Ilyenkor esik meg, hogy a
vasakat letapossák, elmozdítják a helyükről,
vagy a pumpa csövét túlzottan elemelve a ma-
gasról eső frissbetonnal a zsaluzatban, vagy
annak megtámasztásában tesznek kárt. Az
előbbiek elkerülhetőek, ha kapkodás helyett
ütemesen dolgozunk. Fontos, hogy a mixer-
kocsival érkező frissbetont vizezni nem szük-
séges és nem is szabad! A betonozás
indulásakor a pumpából először érkező híg ún.
indító keveréket nem szabad a zsaluzatba
engedni.
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5./ Betonozás helyszínen kevert betonnal:
Helyszínen kevert betonból többnyire már csak
alárendelt szerkezetek készülnek, mint például
aljzatbeton, épület körüli járda stb. Helyszíni
(kézi) keverésnél ki kell kérni hozzáértő szak-
ember (betontechnológus) véleményét a
receptura meghatározásához. A receptura
jelentősen függ az elvárt beton minőségtől, a
rendelkezésre álló adalékanyagtól, valamint a
cement típusától. A szükségesnél kevesebb
cement alkalmazása alacsony szilárdságot, a
túl sok cement meg akár a beton összere-
pedezését eredményezheti. Az adalékanyag
szennyezettsége (pl. talajjal együtt felkapart
alsó homokos kavics réteg) a beton későbbi
tönkremenetelét okozhatja. Fontos odafigyelni
a keverésre, ami időigényes. A rövid idejű és
ezért tökéletlen keverés, a gyakorlatban sok-
szor sajnos a víz túladagolásával párosul. A
túlvizezett folyós beton bedolgozása igaz
kényelmesebb, de idővel megbosszulja magát,
mivel a kiszáradás után az ilyen beton rendkívül
porózus és a vártnál alacsonyabb szilárdságú
lesz, így az elvárásoknak nem fog megfelelni.

6./ A beton bedolgozása nem egyenlő a
zsaluzatba való beöntéssel. A friss beton beön-
tése után azt tömöríteni kell, majd pedig a
meghatározott szinten el kell simítani. A
tömörítéshez tartószerkezetek (falak, oszlopok,
födémek stb.) esetén lehetőleg ún. tűvibrátort
használjunk, melyet akár bérelni is lehet.
Vasalt, vagy zsaluzatban öntött betont (pl.
födém) döngölni, csömöszölni TILOS!
Tömörítéskor jelentős mennyiségű levegő
távozik a frissbetonból, a vibrátor segítségével a
beton kitölti a zsaluzatot és a betonacélok közti
teret. A tömörítetlen beton szilárdsága a benne
maradó pórusok miatt jelentősen elmarad a ter-
vezettől. Vigyázat, a vibrátor helytelen

használatával kárt is lehet okozni, mivel a beton
szétosztályozódhat durva szemcsés és pépes
rétegekre. Födémek, aljzatbetonok esetén
simításkor a beton vastagságát szurkával (akár
egy jelölt betonacél darabbal) lehet ellenőrizni. 

7./ A hideg időben (–5 °C alatt) történő
betonozás rendkívül kockázatos. Határozottan
óvok mindenkit a téli betonozástól, mivel ennek
feltételei házilagos körülmények között gyakor-
latilag nem teremthetőek meg, a helyszíni keve-
rés pedig szóba sem jöhet. –10 °C napi
hőmérséklet alatt betonozni TILOS! A fagyás-
gátló, vagy kötésgyorsító adalékszerek
önmagukban nem feltétlen jelentenek
megoldást, még enyhe hidegben sem. A nap-
pali enyhe idő mellett az éjszakai lehűlések
tönkremenetellel (kiszáradással, vagy
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'szétfagyással') veszélyeztetik a bedolgozott
betont. A hideg ellen a fólia takarás nem véd! 

8./ Problémákkal jár a nyári, erős meleg
időben történő betonozás is. A nagy meleg, az
erős napsugárzás szárítja a betont, izzasztja és
nagyon megterheli a munkát végzőket. A meleg
hatására gyorsan távozik a víz a bedolgozás
alatt és után is, a kötési folyamat felgyorsul. Ha
nem vagyunk elég gyorsak, a beton bedolgo-
zás közben már 'meghúz', elkezd kötni, vagy
kiszárad. A tömöríthetőség romlása csak a
kisebbik probléma, a kiszáradás minőségrom-
lással, súlyos esetben tönkremenetellel jár. A
jelenség ellen nem jó megoldás az utólagos,
érzés alapján történő 'felvizezés', sokkal
hasznosabb a receptura helyzethez igazítása,
transzportbeton rendelés esetén a körülmény
(várható nagy meleg) figyelembe vétele. A
betonüzemek megfelelő adalékszerekkel, és
nem többletvíz hozzáadásával oldják meg a
problémát. Fontos, hogy a bedolgozott betont
ne engedjük kiszáradni, a nedvesítést szükség
esetén a munka befejezése előtt kezdjük meg!
(A nedvesítés nem locsolást, hanem a víz per-
metezését jelenti. Erről és a beton
'utókezeléséről' a cikksorozat III. részében lesz
szó.)

9./ A bedolgozás befejezésével a munka még
nem ért véget. Ahogy a gyermekeimnek is ren-
det kell(-ene) tenniük a gyerekszobában este
lefekvés előtt, úgy a betonozás végeztével az
ott dolgozóknak is van még feladatuk. Az
eszközöket el kell mosni, amit lehet, a helyére
kell tenni, a maradék anyagot pedig (cement!) a
megfelelő helyre kell rakni. Az eszközök
megtisztítása annál nehezebb minél később
végezzük, hiszen a rátapadt beton ugyan úgy
köt és szilárdul, mint a bedolgozott beton. A
mixerkocsi és a bérelt pumpás autó 'takarítása'
nem a mi dolgunk, viszont a többi bérelt

eszközt (tűvibrátor stb.) nekünk kell megtisztí-
tani! Nem célszerű a munkában részt vett dol-
gozók tisztálkodását sem estére halasztani,
mivel a fedetlen testrészekre freccsenő beton a
bőrünket is károsítja, csúnyán kiszárítja.

10./ Végül az utolsó tanács vonatkozzon ismét
a munkában résztvevőkre. Munka közben,
főleg melegben adjunk bőven inni
segítőinknek, a kemény munka végeztével
pedig etessük meg őket. Az étel lehet egysze-
rű, az ital pedig víz, ásványvíz. Ha a segítőink
sört is kapnak, ügyeljünk arra, hogy a sörfo-
gyasztással arányosan ne nőjön a helyszínen
kevert betonba juttatott víz mennyisége, de
arról se feledkezzünk meg, hogy a sör nem
csökkenti, hanem mennyiségtől függően növeli
a munka veszélyességét. A túlzott sörfo-
gyasztás beton minőségre gyakorolt hatása
általában kedvezőtlen. A munkát családtag-
jainknak, barátainknak ne feledjük el meghálál-
ni, a 'bérelt' munkaerőnek pedig kifizetni!

Aki a betonozást követően a nap fáradalmain
már túljutott pihenje ki magát, de gondolataiban
még ne feledkezzen meg az egészről, hiszen
van még dolga. A beton utókezelése még több
napig feladattal jár, és odafigyelést igényel, az
utókezelés elhanyagolása az addigi munkát
teheti tönkre.
A következő alkalommal, cikkünk folytatásában
a III. részben a beton utókezeléséről, a
betonozást követő feladatokról lesz szó.

Jó betonozást!
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Erkélyeink, teraszaink növelik a kényelem-
érzést otthonainkban. Zöld oázisokat vagy
egyedi kis szigeteket alakíthatunk ki a szabad
ég alatt - az erkélyek így rendkívül értékes élet-
térré válhatnak számunkra. Nyitottsága miatt
viszont egyik legérzékenyebb része ottho-
nunknak, mivel az időjárásnak, valamint a
környezeti ártalmaknak is ki van téve. A téli és
a nyári szélsőséges időjárásváltozás valamint a
napi hőmérsékletingadozás kiszolgáltatottá
teszi a padló felületét pl. az agresszív légköri
hatásoknak, tisztítószereknek, felfagyásnak.
Az erkélyeknek ezért speciális védelemre van
szüksége. Helytelen anyagválasztás esetén
időigényes kivitelezéssel szegényes külső

megjelenést kaphatunk, költséges helyreál-
lítással.
Az általunk ajánlott Sika erkély-rendszer
magában foglal minden olyan anyagot, mely
speciális helyzetekben használható, hogy
kivitelezésüknél segítséget nyújtsunk a töké-
letes végeredmény érdekében. Költségkímélő
technológiáinkkal lehetőséget biztosítunk az
anyag és a munkaerő költségének meg-
takarítására, és technológiai lépések csökken-
tésére. Az erkélyek és a teraszok kialakítására,
javítására - a Sika anyagok Önnek minden
körülmények között a legjobb megoldást
nyújtják.

Az erkélyburkolatok megjelenésének
változatai
Hagyományos kerámiaburkolat
Csempe és padlólap széles választékban és
megjelenésben kapható
Jó mechanikai tartósság
A részletek megkövetelik a minőségi ter-
vezést és megvalósítást
A kerámiaburkolat előnyei:

Sokféle látványos megjelenés
Magas kopási ellenállóképesség
Egyszerű fenntartás

Sika anyagok termékválasztéka a kerámia-
burkolat elkészítéséhez:

Erkélyek, teraszok Sika rendszerekkel

Burkolatfelújítás SikaBond-T8
vízszigetelő-ragasztó anyaggal
1 Új lapburkolat
2 SikaBond-T8 ragasztó réteg
3 SikaBond-T8 vízszigetelő réteg
4 Régi lapburkolat
5 Régi csemperagasztó
6 Régi (meghibásodott)
vízszigetelés
7 Lejtéstadó réteg
8 Vasbeton szerkezet
9 Vakolat
10 Vízelvezető csatorna
11 Korlátelem
12 Flexibilis fugázóanyag
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SikaBond-T8 poliuretán bázisú rendszer,
vízszigetelés és csemperagasztó egyben:
Az egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező
rugalmas poliuretán Sika ragasztók különböző
alapfelületeken alkalmazhatók. Lehetővé válik
új csempeburkolat ragasztása a meglévő
csempe burkolatra anélkül, hogy a régi burko-
latot lebontanánk. Időt és pénzt tudunk meg-
takarítani a magas színvonalú minőség mellett.

Sikalastic-150 vagy SikaTop Seal-107 kent
vízszigetelés:
A Sikalastic- 150 (rugalmas habarcs) vagy a
SikaTop Seal-107 (fél-rugalmas habarcs)
anyagokat használhatjuk vízszigetelő és víz-
záró rétegként cement bázisú alapfelü-
letekre, köszönhetően a jó repedésáthidalási
tulajdonságaiknak, mely képes tömíteni a
kisebb repedéseket és kompatibilis a Sika
betonfelület javító rendszerekkel.

SikaCeram-203 flexibilis csemperagasztó
A csempét a kikeményedett vízszigetelő ré-
tegre a magas követelményeknek is megfelelő
flexibilis Sika Ceram-203-as csempe-ragasztó-
val rögzítsük. Ez a ragasztóanyag az MSZ EN
szabvány szerint C2T osztályba sorolt.
Rugalmas vízszigetelés és burkolat egyben 
Rugalmas

Hézagmentes
UV-sugárzásnak ellenálló és dekoratív felület
A rugalmas vízszigetelés és burkolat előnyei:

Gazdaságos
Hézagmentes
Vízszigetelő
Könnyű kivitelezni hengerrel vagy ecsettel
Rugalmas és repedésáthidaló tulajdonságú
Magas hőállóságú
Normál használat mellett jó kopásállóságú

Sika anyagok termékválasztéka a rugalmas
vízszigetelés és burkolat elkészítéséhez:
Sikafloor-400 N Elastic+ színes, rugalmas
bevonati rendszer:
Elasztikus, UV álló, vízszigetelő és egyben
végső felülete az erkélyeknek és teraszoknak.
Ez a színes dekoratív bevonóanyag egysze-
rűen teljesíti a szigetelési követelményeket,
köszönhetően rugalmas tulajdonságának, és
képes áthidalni az apróbb repedéseket a
felületen.
Fa erkélyburkolat
Új design lehetőség
Ideális műszaki és esztétikai megoldás
Ez a megoldás nagyon esztétikus külsőt ered-
ményez különböző típusú anyagok ragasztá-
sánál. Összehasonlítva a csavarozással történő

r ö g z í t é s t e c h n o -
lógiákkal sokkal
tartósabb, nem
feketedik, nem
korhad hiszen nem
lyukasztjuk ki a fát,
nem látható rögzítést
eredményez, va-
lamint a csavarozás-
ból eredő erőátadás-
sal sem roncsoljuk a
fa külső megje-
lenését.
R e n d s z e r ü n k e t
ajánljuk az alábbi
fafajtákhoz: bangki-
rai, vörös cédrus,
teakfa, douglasz-
fenyő.
A fa erkélyburkolat
előnyei:
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A fa nem feketedik meg a csavar körül (mert
nincs csavar)
Nincs kockázata a csavarok okozta
sérüléseknek (mert nincs csavar)
Hosszú idejű tartósság
Fa- vagy horganyzott acélváz alkalmazható

Sika anyagok termékválasztéka a fa
erkélyburkolat elkészítéséhez:
SikaBond-T2 és SikaTack Panel faburkolat
ragasztó rendszer
SikaBond-T52 FC, SikaTeak Oil parkettara-
gasztó és ápoló rendszer teakfa burkolatokhoz
Kiegészítők
Sérült betonfelületek javítása:

Klasszikus javítási problémákról akkor beszél-
hetünk, ha a beton felület például: porózus,
darázsfészkes (üreges), repedt vagy rozs-
dafoltos, morzsolódik, megroggyan. Sika
megoldás: SikaQuick-506, a gyorskötésű,
műanyagdiszperzióval módosított javító-
habarcs.

Burkolatok rugalmas hézagtömítése:
A peremek hézagkitöltéseként magas
minőségű rugalmas tömítést készíthetünk
poliuretán Sikaflex-11 FC+ tömítő massza
segítségével, mely különböző színekben
kapható.

Faburkolatok védelme:
Az elkészült faburkolat felületkezelésre hasz-
náljuk a SikaTeak Oil felületvédőszert.

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

®



Németországban már több évtizedes tapasztalattal szolgálja ki a
fogyasztókat a Schomburg vállalat saját gyártású termékeivel.
Termékei és az ehhez kapcsolódó fejlesztések elsősorban a
vízszigetelési rendszereket érinti. A hidegebb évszakok
közeledtével elsősorban a vizes helységekben végzünk el
felújítási, építési vagy átalakítási feladatokat, melyekhez
Schomburg első osztályú megoldásokat kínál. 
A csempe és lap burkolatú vízszigetelő rendszereket terhel-
hetőségi osztályokba sorolhatjuk. Így nedvesség és vízsugár
általi, mely nedves helyszínek fal- és padlófelületei lehetnek,
melyek jelentősen terhelve vannak ipari víz vagy tisztítóvíz által.
(pl. uszodák helyiségei, magán- vagy nyilvános zuhanyozók) A
víznyomás mentes vagy vizes terhelés tipikus példája a
medencék falfelületei és alja, legyen az akár beltéri vagy kültéri,
de mindenféleképpen ivóvíz jellegű vízzel töltött. A termálvizes
medencénél például nem tartoznak ide, ahol külön vizsgálatok
szükségesek a termálvízben található kémiai anyagok okán. A
víznyomás mentes vagy vizes és vegyi terhelés ipari üzemek fal-
és padlófelületeit jelenti, vegyi terhelés előfordulása esetén is
(pl. autómosók, üzemi konyhák). A hétköznapok során fellépő
gyakori probléma a vizes helységek, így elsősorban a fürdőszo-
ba, wc, konyha vízszigetelése, ott, ahol fokozottan víznyomás-
nak van kitéve a felület. Ilyen lehet például zuhanyfülke
esetében a csempézett fal a zuhanypanelen belül, a fürdőkád
körüli területek, különösen a kádperem területén, a wc lefolyó
területe, valamint a konyhai csaptelep helyének környéke.
Nagyon fontos a megfelelő rétegrend betartása mellett, a
fogadószerkezet és a ragasztó közötti réteg, azaz a vízszigetelés
megfelelő mivolta. A Schomburg által gyártott vízszigetelő
anyagokkal kapcsolatosan a vízszigetelő réteg kialakításához
alapvetően két munkamenet szükséges. Ahhoz, hogy a
vízszigetelő réteg megfelelően dolgozzon vonatkoznak
megfelelő elvárások az aljzatra. Az aljzat felülete egyenes, tartó,
folyamatos repedésektől mentes, szilárd, és szeparációs
anyagoktól mentes kell legyen. A kiegyenlítő réteg anyagának
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Vízszigetelő rendszerek szükségessége

Így néz ki a csempe eltávolítása után

Közeli kép a zuhanytálca alól

Első megfigyelés: repedés a fúgában

Ugyanaz felnagyítva

Kádszél dilatációs fúgával

Megsértett dilatációs fúga

Zuhanyozó helyiség példája, alap: 
könnyű térelválasztő



idomulnia kell az aljzat és a vízszigetelés
anyagához és jól kell tapadnia az aljzathoz. A
fa és faalapú anyagok, valamint a kalcium-
szulfát alapú kenőanyagok padlóbeeresztés-
sel nem megfelelőek ezekhez a szige-
telésekhez. Az aljzat csak korlátozott mérték-
ben deformálódhat. A zsugorodó vagy
utólagosan formálódó aljzatokra a szigetelést,
a burkolatot vagy a felületi kezelést minél
később kell alkalmazni. A dilatációs
sarokfugák esetben használjunk textil, szövet
esetleg fólia betétet. A konstrukciós részek
tervezett mozgását kialakított hurkokkal lehet
„felfogni”. Amennyiben a fuga szélessége nem
elég a hurok kialakításhoz, a fugát ki kell

szélesíteni, pl. az élek leferdítésével. Nagyon fontos probléma a csatlakozási és
beépített elemek szigetelése. A csatlakozási elemeket a felületek szigetelésébe
tömítőperemek és/vagy mandzsetták segítségével kell elvégezni. Csak ragasz-
tott- és forgó- vagy szilárd peremű padlólefolyókat lehet használni. A perem
helyén a padlószigetelésbe kell bedolgozni, bekötni a textil, szövet vagy fólia
betéteket. Ha a fürdőszoba berendezés rögzítéséhez tipliket használunk, a tiplik
furatait reaktív gyantával vagy más megfelelő anyaggal kell rögzíteni. A szigetelést

megfelelő intézkedésekkel az ajtó helyén is
biztosítani kell (pl. az ajtókeretet később építik
be).
A kádakat és a zuhanytálcákat a falak és a
padló felületi szigeteléséhez kell csatlakoztat-
ni. A kád, zuhanytálca és a fal közötti hézag
elasztikus kitöltése nem jelent semmilyen
vízszigetelő intézkedést. A fugaprofilokkal vagy
elasztikus fugázó anyagokkal lezárt fugák nem

vízhatlanok. Az elasztikus fugázó anyagokkal lezárt fugák megsérülhetnek
(repedések keletkezése). Az úszókonstrukciók deformációi rendszerint nagyob-
bak, mint a fugázó anyagok rugalmassága. 
Az Aquaseal Kft által forgalmazott Schomburg termékek közül Aquafin - 2K rend-
szerét javasolja elsősorban a fent megjelölt vizes helységekben tapasztalható

problémák kiküszöbölésére. További kérdé-
seivel keressen fel bennünket.

AQUASEAL 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Tel.: 06-1/204-3516, Fax: 06-1/204-3392
Mobil: 06-30/296-3359, 06-30/922-0352,

06-20/374-4555
web: www.aquaseal.hu

e-mail: office@aquaseal.hu
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Tel.: 06-20/374-4555



1135 Budapest, Tahi út 53–59.
Telefon: +36 1 789-6822; Fax: +36 1 786-6720

E-mail: info@kerakoll.hu

Kerakoll burkolási rendszer
Ragasztók

Fugázók
Aljzatkiegyenlítők

Esztrichek
Szilikontömítők
Komplett rendszerek
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A cím talán meglepő, de meg kell barátkoz-
nunk a gondolattal, hogy az épületek
hőszigetelésére akár 30 - 40 cm vastagságú
ISOVER üveggyapot hőszigetelés alkalma-
zása is szükséges lehet.
Meglepő a 30 - 40 cm hőszigetelési
vastagság azért is, mert hazánkban az
épületek nagy része hőszigeteletlen, a külső
falon legfeljebb 5 cm, a padláson, a tetőtér-
ben, a lapostetőn 10 cm a hőszigetelési
vastagság.
Sajnálatos módon hiába voltak az elmúlt évek-
ben hőszigetelési követelményeket előíró
szabályozások, szabványok, ezeket az építész
társadalom nem vette komolyan vagy rosszul
értelmezett takarékossági okokból mindig a
minimumra törekedtünk. Az 50-es, 60-as
években olcsó volt az energia, így bár 1957-
ben - 51 éve(!) - már volt hőszigetelési előírás,
még nem igazán voltak korszerű hőszigetelő
anyagok.

A 70-es évek energiaválsága és a 70-es évek-
ben már rendelkezésre álló széles választékú
hőszigetelőanyag féleségek nyomán jobban
kellett volna épületeinket hőszigetelni. Különös
tekintettel arra, hogy 1979-ben, majd 1986-
ban egyre szigorodó előírásokat tartalmazó
„hőtechnikai szabványok” születtek. Ekkoriban
terjedt el a sajnos még ma is meglévő ököl-
szabály az építőiparban: külső falra 5 cm,
tetőre 10 cm hőszigetelés elegendő. Pedig ez-
időtájt az energiaárak megduplázódtak felfelé
és azóta is egyre inkább emelkednek. Az okos-
abb beruházók, házépítők természetesen nem

30 - 40 cm vastagságú ISOVER üveggyapot

Szabadon álló
családi ház

Fűtési
hőszükséglet
(kWh/m2, év)

Energia szükséglet
fűtőolaj mennyiségben

(liter/m2)

CO2

kibocsátás
(kg/m2, év)

Szellőzés

Régi, hőszigetelés
nélküli épület

300 - 250 30 - 25 60 tömítetlen rések

Gyengén hőszi-
getelt épület

150 - 100 15 - 10 30 nyitható ablakok

Alacsony energia-
fogyasztású ház

50 - 40 5 - 4 10 légtechnika

Multi-Komfort Ház kevesebb 15 1,5 2 komplex légtechnika
hőcserélőkkel
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a minimumban gondolkodtak, hanem az előírá-
soknál jelentősen nagyobb vastagságú
hőszigetelő anyagot építettek be a külső falak-
ba, a tetőkre, az árkádokhoz, a padlókban, stb.
Ezek az emberek már jó előre kivédték az ener-
giaárak folyamatos emelkedéséből eredő fűtési
költség növekedéseket. 
Hiába született meg 1992-ben Európa egyik
legkorszerűbb „hőtechnikai szabványa”, az
építésztársadalom nem óhajtotta figyelembe
venni az abban foglalt korszerű, előremutató
gondolatokat, hanem a régi, jó, „bevált” gyakor-
latnak megfelelően az 1986-os előírásokat vette
továbbra is figyelembe. Ennek megfelelően
magas energiafogyasztású, rosszul hőszigetel-
tek az épületeink.
Ez az ósdi, energiatudatos gondolkodást
nélkülöző felfogás sokba kerül nekünk. Az
elmúlt 20 - 30 év ostobaságának ma kell meg-
fizetnünk az árát.
A Saint-Gobain ISOVER Hungária Kft már majd
egy évtizede unos-untalanig hangoztatja: a
követelményeknél vastagabb hőszigeteléssel
építsük a külső térelhatároló épületszerkezetein-
ket, ne a minimális ISOVER üveggyapot, STY-
RODUR C extrudált polisztirolhab vastagságokat
építsük be. Már évek óta hirdeti, hogy akkor
megfelelően hőszigetelt egy tetőszerkezet, ha a
10/15 szarufák teljes magassága ki van töltve
ISOVER üveggyapottal és a szarufa alatt is van
10 cm ISOVER üveggyapot. Ez a 25 cm
ISOVER üveggyapot hőszigetelés vastagság biz-
tosítja a tetőszerkezet megfelelő hőszigetelését.
Ennek révén a fűtési költség is minimalizálható.
A cég környezettudatos gondolkodásának
köszönhetően a 2006-ban született TNM ren-

delet szerinti szigorúbb hőtechnikai előírások
előtt már az energiamegtakarítások fokozását,
a vastag hőszigetelésű épületszerkezetek ter-
vezését és megvalósítását szorgalmazta.
Ennek a gondolkodásnak megfelelően a német
passzív ház szövetséggel együttműködésben
dolgozta ki az ISOVER Multi-Komfort Ház rend-
szert, amelynél már a cikk címében szereplő
30 - 40 cm ISOVER üveggyapot vagy
STYRODUR C extrudált polisztirolhab
hőszigetelő anyagokat alkalmazzák.
AZ ISOVER Multi - Komfort Házról a következő
újHáz és Kert 2008/4-es számban olvashat-
nak részletesebben!

Saint-Gobain Isover Hungaria Kft.
8301 Tapolca, Halastó u. 5. Pf. 163

Tel.: 06-87/510-640, 510-64
Fax: 06-87/412-588

E-mail: isover@isover.hu www. isover.hu
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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

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 .



Bitumenes szigetelőlemez
Az Icopal Kft. az Icopal Csoport magyarországi képviselete termékkínálatában új professzionális és könnyen, gyorsan
fektethetô, szabadalommal védett Icopal–Speed Profi le technológiával készülő elasztomerbitumenes vízszigetelő
lemezeket is forgalmaz. E termékek alkalmazási lehetőségeit mutatjuk be.

Az Elastobit GG 40 4,0 milliméter
vastag, üvegszövet hordozójú
SBS modifi kált bitumenes
lemezek és az Elastobit PV 40
4,0 milliméter vastag, üvegszállal
erôsített poliészter fátyol hor-
dozójú lemezek lapostetők
egyenes rétegrendű csapadékvíz
elleni tetőszigetelésének alsó
rétegeként, vagy fordított réteg-
rendű, illetve eltakart tetőszi-
getelésként két rétegben, vala-
mint talajpára, talajnedvesség és
talajvíznyomás elleni szigetelések,
valamint ezek részletképzései
kialakítására alkalmazhatóak lán-
golvasztásos hegesztéssel, vagy
mechanikailag rögzítve. Az
Elastobit GG Top 42 4,2 mil-
liméter vas tag, üvegszövet hor-
dozójú SBS modifi kált bitumenes
záró lemezek és az Elastobit PV
Top 42 4,2 milliméter vastag,
üvegszállal erôsített poliészterfá-
tyol hordozójú, SBS modifi kált

bitumenes lemezek kétrétegű
csapadékvíz elleni szigetelések
eltakarás nélküli záró rétegeként
és részletek kialakítására alkal-
mazhatóak.

Az Elastobit PV Top San 5,0 mil-
liméter vastag üvegszállal erősített
poliészterfátyol hordozójú SBS
modifikált, filc-alátétes bitumenes
lemezek régi csapadékvíz elleni
szigetelések egyrétegű felújítá-
sára alkalmazhatóak. Az Elastobit
PV Top Fix 52 5,2 milliméter

vastag üvegszállal
erősített poliészterfá-
tyol hordozójú SBS
modifi kált bitumenes
lemezek egyrétegű
csapadékvíz elleni
szigetelések eltaka-
rás nélküli záró
rétegeként és rész-
letek kialakítására
alkalmazhatóak lán-
golvasztásos he gesz
téssel, vagy mecha-
nikailag rögzítve.

TECHNOLÓGIÁK 
A hegeszthető szige-
telőlemezek túlzott,
káros túlhevülésének
meg akadályozására
az Icopal 1978-ban
kifejlesztette a
„Variokonzisztencia”
elnevezésű „szend-
vics technológiát”,
amelynek alkal-
mazása során a
lemezek alsó oldalára

gyorsan folyó sodó speciális bitu-
menből többletréteget hordanak
fel.
Az 1993-ban bevezetett ho-
ronynyomott Vario a már bevált
Variokonzisztencia továbbfej-
lesztése, ahol a lemezek alsó
oldalán található gyorshegesztő
réteg speciális elasztomerbitu-
men-keverékből készül, amelyet
szabadalmaztatott eljárással

hornyolt formájúra nyomnak, majd
leheletvékony polietilén fóliával
takarnak. Ennek a technológiá-
nak a legújabb generációs
továbbfejlesztett termékei az
Icopal–Speed Profi le eljárással
készült bitumenes vízszigetelő ter-
mékek.

ALFÁTÓL ÓMEGÁIG
Az Alfa Speed Profi le Top 5 5,0
milliméter vastag lemez egyré-
tegű, a Beta Speed Profi le Top 4
4,0 milliméter vastag lemez
kétrétegű csapadékvíz elleni
szigetelések záró rétegeként, míg
az Omega Speed Profi le Base 3
3,0 milliméter vastag lemez
kétrétegű csapadékvíz elleni
tetőszigetelésének alsó
rétegeként alkalmazhatóak. A
poliészterfátyol hordozójú SBS
modifi kált bitumenes lemezek
alsó oldala Speed Profi l tech-
nológiával, horonynyomott
kialakítással készülnek. Az Icopal
ezen lemezei nagy igénybevétel-
nek kitett helyeken biztonságosan
és gazdaságosan alkalmaz-
hatóak.

A SPEED PROFILE ELŐNYEI
• a polietilén fólia csak a horonycsúcsokra fek-

szik fel, ezáltal pillanatok alatt maradéktalanul
megolvad,

• a horonynyomott Speed Profi le lemezen a
bitumen - a 40 százalékkal nagyobb fajlagos
felületből adódóan – gyorsabban, már rövid
idejű hevítés mellett is megfolyik. A
hegesztéshez szükséges alacsonyabb gázfel-
használás révén 25 százalék energia, valamint
30-35 százalék idő- és költségmegtakarítás
érhető el

• a lemez hegesztése szúróláng nélkül történik,
így a lemezek nem égnek át, ez a hordozó réteg
fokozott védelmét, azaz a lemezek élettar-
tamának növekedését eredményezi,

• a zárórétegek UV-sugárzás elleni védelme
tartósabb, mivel a hegesztés során a zúzalék
nem süllyed a bitumenrétegbe,

• a lemezek felületén történő járáskor még
magas hőmérséklet esetén sem keletkeznek
sérülések,

• a szigetelőrétegek egymáshoz homogén
módon kapcsolódnak,

• a lemezek gördülékenyen fektethetők.
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