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Az emberek természetes igénye, hogy otthonuk, környezetük ahol szeretteikkel
élnek, ahol pihennek, a legtöbb időt töltik, igényes, kulturált legyen.
Ha olyan környezetet teremtünk magunk körül, ahol az esztétika és a
célszerűség is találkoznak, sokkal jobban fogjuk magunkat érezni, kikapcsolódni.
Ez erősen kihat az egészségre és a teljesítményünkre.
A pozitív energiákat, a jó közérzetet, a kellemes érzést természetes anyagok
használatával tudjuk elérni, ezek ilyen környezetben tudnak megfelelően hatni.
Ebben nyújtunk nagy segítséget.
Most közvetlen a gyárból -- természetesen a legjobb áron -- tud megrendelni
egyedi díszburkolatokat, tér és lábazati köveket.
Kérem nézzen rá a weboldalunkra ahol sok képet és infót talál.
Amennyiben további kérdései lennének, természetesen
kollegáink állnak rendelkezésükre.
Any-kő Kft. - Tel.: 06-70/630-0807; 06-70/365-4501; 06-70/362-7727
E-mail: any-ko.kft@freemail.hu, Internet: www.anykokft.shp.hu
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Szűkülő választék, bővülő kínálat
TÁPIOTHERM-ből
Az égetett agyag ősi, évezredek óta bevált
építőanyag, jó hírnevét sokrétegűségének
köszönheti. Az égetett agyag kézi falazóelemes épület egészséges és kellemes lakóklímájú, több generációt képes kiszolgálni élettartama 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, alakváltozása csekély, könnyen megépíthető belőle
az építmény, jól vakolható, s kedvező hangszigetelési értékkel rendelkezik. Az égetett
agyag, mesterséges építőkő történelmének
ötezer éve során alig változott. E mesterséges
kő szerény méltósággal, sziklaszilárdan őrzi
múltját és jövőjét. A tégla nemcsak tégla,
hanem melegség, otthon, béke, az emberiség
történelmét szilárdan őrző és formáló elem. Az
1887 óta működő Tápiógyörgyei Téglagyár
üzemeltetését 1998-tól vette át a Komjáti Kft. A
gyártás során a hagyományok megőrzése mellett új téglák jelentek meg a gyár kínálatában.
Az elmúlt évek folyamatos innovatív
tevékenységei az ismert versenytársak által
már bevezetett és igencsak terjedté vált

falazóelem típusok a gyár saját kínálatban való
megjelenését célozták. A TÁPIOTHERM, mint
márka az utóbbi években egyre ismertebbé
vált részben a riválisok árképzéseihez képest a
hazai fogyasztók pénztárcájához mért fogyasztói árak és a mellé rendelt műszaki
minőségnek köszönhetően. A gyár hangsúlyozza a műszaki minőséget, amit nem szabad
az esztétikával összekeverni! Az új innovatív
termékek méreteiket illetően megegyeznek a
többi
téglával,
azonban
jelentősebb
mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek
hazánkban gyártó multinacionális riválisok által
nyújtott termékekhez képest. Manapság
rengeteg tégla, falazóelem típus áll rendelkezésre az építkezők számára. Így a
téglagyár 2009-ben igazodva a fogyasztói
igényekhez ezúttal jelentősen szűkíti termékkínálatát! Ez azt jelenti, hogy a közeljövőben a TÁPIOTHERM márkanév alatt a 30
N+F, 10/19 N+F, 10/24 N+F falazóelemeket
kívánja a vállalkozás gyártani. A gyár figyelembe véve a felsorolt anyagokra vonatkozó alacsony habarcsigényt, munkaigényt, hőszigetelő képességet döntött úgy, hogy kínálatát
a jelentősebb érdeklődésre számot tartó termékeire összpontosítja. A gyár téglái esetében
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a konkurenciával szemben
TÁPIÓTHERM 30
érdemes figyelembe venni,
N+F FALAZÓBLOKK
hogy óriási differencia
tapasztalható a kereskedelMÉRETEK:
30×24,5×24
ANYAGSZÜKSÉG:
16 db/m
mi forgalomban kapható
RAKLAPONKÉNT:
70 db/rkl
márkák között. Némely
gyártók, akik komoly anyagi
TÁPIÓTHERM 10/24
hátterük révén évek óta
N+F VÁLASZFALTÉGLA
hatalmas médiakampányt
folytatnak termékeik népMÉRETEK:
38×10×24
ANYAGSZÜKSÉG:
10 db/m
szerűsítésére, olyan tényeRAKLAPONKÉNT:
108 db/rkl
zőket emelnek ki, melyek
nem feltétlen létszükséges
TÁPIÓTHERM 10/19
paraméterek egy épület
N+F VÁLASZFALTÉGLA
falazatának elkészítése tekMÉRETEK:
38×10×19
intetében,
ugyanakkor
ANYAGSZÜKSÉG:
13 db/m
érthetően
bizonyos
RAKLAPONKÉNT:
129 db/rkl
hiányosságokra nem hívják
fel a figyelmet. A tápiógyörtartás, nagy szilárdság jellemzi ezeket a tergyei
gyárban
gyártott
TÁPIÓTHERM
mékeket, melyet a beépítők, kőművesek,
hagyományos égetési technológiával készül.
fejlesztők egyaránt elismernek, akik már dolÍgy szemben némely gyártók által ún. „redukgoztak termékeinkkel. Bizonyos gyártók apró
tív”, modern eljárással égetett, azaz gázos
betűvel jelölik meg, hogy a falazóelemükre
technológiával gyártott kerámia elemekkel
megadott kitűnő hő átbocsátási érték
szemben nem egységes színben kapható. Ám
hőszigetelő vékonyvakolattal együtt mért érték!
ez az említett gázos technológiával szemben
A TÁPIÓTHERM termékek esetében natúr,
nem megy a termék statikai jellemzőinek
nyers elemre bevizsgált értéket olvashatunk!
rovására. A modern eljárással készült elemek
Hiszen minden hazánkban gyártott tégla,
fizikai szempontból jóval törékenyebbek,
falazóelem ugyanabból az agyagból készül,
vékonyabbak, hiszen örült módon növelik a
így a mért jelentős különbségek nem
falazóelemekben a lyukak számát, ami levevéletlenül alakulnak ki, főként, hogy a
gőtérfogatnövekedés mellett, hőszigetelőTÁPIÓTHERM elemek esetében alkalmazott
képességi javulást eredményez. Mindez
hagyományos technológia hővezetési tekintetviszont más fontos tényezők romlását idézi elő!
ben nem jár sem előnnyel, sem hátránnyal.
A TÁPIÓTHERM téglák nincsenek kivékonyítÍgy mindenkinek csak javasolni tudjuk, teva, így nem veszítenek szilárdságukból!
kintse meg termékeinket, tégláinkat,
A TÁPIÓTHERM márkanév alatt kapható terfalazóelemeinket és utána döntsön miből is
mékek megfelelnek a mai kor követelkíván építkezni!
ményeinek, gyors bedolgozhatóság, méret2

2

2

KOMJÁTI 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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Vízszigetelés,
hogy ne a víz legyen az úr
Talajvíznyomásnak kitett épületszerkezetek vízszigetelése kockázatos feladat. Gyakran a kivitelezés körülményei sem mondhatóak ideálisnak, a helyszín
adottságai (meglévő épületrészek,
résfalak, vezetékek) sem könnyítik
meg a munkát. Minél nagyobb a
vízzel érintkező felület, annál
nagyobb annak esélye is, hogy
valahol egy hibahely keletkezzen
és a bejutó víz a szerkezet és az
azt védő szigetelés között utólag
kijavíthatatlanul
szétterjedjen.
Márpedig a víz a legkisebb hibát is
megtalálja, mint tudjuk. Minden
ezzel foglalkozó szakember
rémtörténetek sokaságát ismeri a
vízvándorlás kellemetlen jelen-

ségéről. De álljon itt inkább két
követendő példa.
2009 júniusában Herceghalomban megnyílt wellness hotel
néhány exkluzív egysége a talajszint alatt valósult meg., így
többek között a 300 m2-es bálterem is a talajszint alatt valósult
meg. Különlegesen megbízható,
porszáraz felületet biztosító vízszigetelésre volt szükség, amely
jól alkalmazkodott a résfal és a
hőszigetelés adottságaihoz is.
Szintén nem hétköznapi igényeknek kellett hogy megfeleljen a
parádfürdői wellness hotel 2008ban átadott új szárnyának vízszigetelése. A parádfürdői hely-szín
geológiai adottságaiból kifolyólag
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az alkalmazott membránnak a talajvíz nyomásán
kívül a széndioxid és egyéb gázok épületbe való
behatolását is meg kellett akadályoznia.
Mindkét beruházás esetében egyedi vízszigetelő rendszerek alkalmazásával vált
megoldhatóvá a speciális probléma. A
szigetelőlemez egy mátrixban rétegelt HDPE
fóliából, a betonozáskor aktiválódó ragasztórétegből és védő fóliából áll. A
ragasztóréteg erős adhéziós kötést valósít meg
a szigetelőanyag és a szerkezeti beton közötti
teljes felületen, így megakadályozza a vízvándorlást. Teherbírására jellemző, hogy
közvetlenül a szigetelőlemezen készíthető el a
betonacélszerelés, annak károsodása nélkül.
A szigetelés érzéketlen a talajsüllyedésre is,
hiszen a szigetelés együtt mozog az építménnyel. A szigetelőmembrán a belső porszárazságot akár 70 méteres víznyomásig,
agresszív, szennyezett talajvíz esetén is biztosítja valamint radon, metán, széndioxid és
egyéb gázok ellen is megvédi a belső teret.
Élettartama az épületével megegyező.
A vízszigetelő rendszer részeit képezik a
szabott szélek, a tekercsvégek lezárására
alkalmas öntapadó szalag, valamint a rugalmas
tömítés az áttörésekhez.
A hazai szakemberek által már régebben
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ismert öntapadó szigetelő lemezek legújabb
változatai már -10°C hőmérséklettől alkalmazhatók, szintén vegyianyag- és gázállók, s
70 m víznyomás elviselésére alkalmasak egy
rétegben. A keresztlaminált HDPE hordozórétegnek köszönhetően erősek, mérettartóak és nagy szakítószilárdságúak, sőt
bizonyos mértékig öngyógyulóak.
A kétféle szigetelőrendszer egymással kiválóan
kombinálható, egyszerűen, gépi berendezés,
áram és gáz nélkül beépíthetőek, akár fagypont alatt, nedves felületre is. A vízszigetelőlemez esetében az alsó szerelőbeton
esetenként megfelelően tömörített homokos
kavics aljzattal is helyettesíthető. Mivel nincs
szükség gondos felületkiegyenlítésre, erős
aljzatbetonra, védőbetonra és szigeteléstartó
falra sem, csökken a földmunka is és
összességében a teljes építmény költsége.
Manapság a tervező az adott lehetőségek és a
megrendelő által támasztott követelmények
kemény szorításában dolgozik, miközben a
végeredmény körvonalait a gazdaságosság
diktátuma rajzolja körbe mind erősebben.
Ebben a környezetben érdemes mérlegelni a
modern vízszigetelő rendszerek nyújtotta
előnyöket mind a megbízható minőség, mind
pedig a költséghatékonyság szempontjából.
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Felújító
vakolatok
Málló vakolatok, dohos illatú, penészes
szobák, használhatatlan vizes pincék,
sónedves, piszkos homlokzatok. Egy-két
éve felújított épületeken újra megjelennek
a sófoltok és a vakolat ugyanúgy néz ki
mint a felújítás előtt. Ki ne ismerné itt
Közép-Európában a fent leírt jelenségeket? Nem törvényszerű, hogy így
legyen, mert már rendelkezünk azokkal
az ismeretekkel és anyagokkal, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy a beavatkozásunk tartós eredményt hozzon. Az alábbiakban összefoglaljuk röviden a felújítás
lépéseit és ismertetjük a szükséges
anyagokat.
Régebben nem készült vízszigetelés
épületek nagy részében, mivel más célra
használták a pincéket, ott sem szigeteltek. A talajban található nedvesség az
építőanyagok
pórusain,
fugáin
keresztül a falba szivárog és a kapillárisokon keresztül a magasba
emelkedik. A víz hoz magával oldott
sókat a talajból, amelyek a kötőanyagokkal kölcsönhatásba lépve
károsítják a falszerkezetet. Nem szükséges kémiai reakció sem, elég, ha a
szerkezetbe kerülő víz a vakolat
felületén elpárolog, a sókristály visszamarad, és olyan nagy nyomás
keletkezik, amelyet a vakolat anyaga
nem képes elviselni.
A fent leírtakból látható, hogy a legfontosabb kezdő lépés lenne a falak
vízszigetelése. Erre számos jó módszer ismert (falátvágás, injektálás,
elektromos stb.), de a hatásos beavat-

haz_es_kert2009-03.qxp

2009.09.03.

13:37

Page 29

Építőanyagok
kozást követően a falban még
mindig olyan sok víz lehet, ami
csak évek alatt szárad ki. Ha erre a
falra egy hagyományos vakolat
kerül, az ismét a már jól ismert
jelenséghez vezet. Előfordul az is,
hogy a tulajdonos nem rendelkezik
az utólagos vízszigeteléshez szükséges anyagi forrásokkal, beletörődik abba, hogy a falszerkezet
nedves marad, de olyan megoldást
keres, amely esztétikus, száraz
falfelületet biztosít.
Ezt tudják biztosítani az un. szárítóés felújító vakolatok, amelyek szigorú ellenőrzés mellett pontos
összetétellel gyári körülmények
között készülnek. Fontos a
megfelelően nagy pórustartalom,
hogy a falból átkerülő sókat a vakolat hosszú éveken keresztül tárolni tudja.
A felújítás néhány egyszerű lépésből áll, és
mindig a régi, károsodott vakolat leverésével
kezdődik. Ezt követi a falszerkezet vízszigetelése és végül az újravakolási munkák.
Annak eldöntésére, hogy pontosan milyen
munkafolyamatok és milyen anyagok szükségesek faldiagnosztikai vizsgálatot végzünk
és részletes felújítási előírást adunk a
beruházónak vagy a kivitelezőnek.
Abban az esetben, ha a falszerkezet kevés
vizet tartalmaz és mérsékelt a sóterhelés úgy
az Eurosan EP szárítóvakolattal is elérhetünk
tartós, jó eredményeket. A munka során a
régi vakolattól megtisztított felületre Eurosan
VP gúzolót kell felhordani 50%-os borítottsággal, majd ennek megszilárdulását követően
legalább 2 cm-es rétegvastagságban vakolunk az Eurosan EP szárítóvakolattal.
A tapasztalatok szerint, ha a mérések
nagyobb só és vízterhelést mutatnak, akkor
összetettebb rendszert kell használnunk. Ez
az Eurosan Felújító vakolatrendszer már a
vakolaton kívül olyan alkotókat is tartalmaz,
amelyek megakadályozzák a pontszerű vízterhelés kialakulását (Eurosan W, vízeloszlató
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alapozó) ill. a még nedves vakolat sóval való
telítődését (Eurosan H pórushirofóbizáló).
Ebben a rendszerben a vakolat is két különböző tulajdonságú anyag Eurosan UP (alsóvakolat) és Eurosan OP (felsővakolat),
melyeket időben egymást követően kell felhordani. Az Eurosan vakolatrendszer utolsó
eleme a speciális, páraáteresztő símítóvakolat Eurosan FP, amelyet akkor használunk, ha
a vakolatunkra páraáteresztő (SiliconTOP
vagy SilikatTOP) festék kerül.
A homlokzatokon vagy akár belső terekben is
a felújító vakolatrendszert dekoratív, ásványi
alapú, páraáteresztő színezővakolattal (Royal,
Edelputz Extra) célszerű díszíteni.
A felújítások során nem kell mindig leverni a
régi vakolatot az épület teljes magasságában,
csak a látható vízterhelés felett 1 m-ig. Ha a
vakolat e felett megfelelő minőségű, úgy a
felületek azonos nedvszívó képességének
biztosítása érdekében a teljes felületre Renti
szálerősítésű javítóhabarcsot húzunk fel. Az
ilyen módon előkészített felületek páraáteresztő festékkel festhetők, vagy páraáteresztő színezővakolatokkal áthúzhatók.
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Hõszigetelõ
rendszerek

Napjainkban az egyik legfontosabb beavatkozás az épületeken a hőszigetelés. Míg
korábban másodlagos szempont volt az
épület energiaszükséglete, ma ez az egyik
legfontosabb ismérve a minőségi besorolásnak. Rövidesen minden új és régi épületről
energiatanúsítványt kell kiállítani, és a
tanúsítvány sarkalatos pontja a homlokzati
hőszigetelés állapota. Jó hőszigeteléssel
jelentős fűtési és klímatizálási költséget lehet
megtakarítani.
A hőszigetelő rendszereink az alábbi fő komponensekből állnak:
1. Rendszerragasztó
2. Hőszigetelő anyag
3. Üvegszövet háló
4. Beágyazó habarcs
5. Alapozó
6. Színező anyag

Hőszigetelő anyag alapján különböztetjük
meg rendszereinket. A polisztirol (fehér hab)
hőszigetelővel kialakított rendszer a
Termosystem a legrégebbi és legjobban
elterjedt a három közül. A hőszigetelések
igen nagy hányada ma is a polisztirolos rendszerrel készül. Középmagas épületeken,
tehát a házgyári elemekből épült paneles
szerkezetű 10 emeletes házakon is használható. Ha fontos tényező a hangszigetelés és
a tűzállóság vagy magas épületet ill. ipari
üzemet szeretnénk hőszigetelni, akkor mindenképpen ásványi szálas Thermosystem
Mineral vagy Thermosystem Mineral 2 rendszert kell választani. A két ásványi rendszer
között az a különbség, hogy az Mineral un.
lamellás szerkezetű 20x100 cm-es táblákból
áll (testsűrűség kb. 80 kg/m3), a Mineral 2
pedig 60x100-as vakolható táblából készül
(testsűrűség kb. 150 kg/ m3) . Ásványi rend-
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szereket használunk akkor is, ha célunk a
kiváló páraáteresztő képesség, ilyenkor természetesen a rendszer egyéb elemeit is a
fenti szempontok szerint kell megválasztani.
A Thermosystem rendszerhez kétféle ragasztót készítünk, az egyszerűbb változat a
StyroKleber kisebb épületekhez, családi házakhoz javasolt, míg a Klebespachtel a nagyobb
homlokzatokhoz készül. A hőszi-getelő anyag
4-15 cm-es rétegvastagságú polisztirol, az
üvegszövetet beágyazó habarcs megegyezik a
rendszerragasztóval. A beágyazó habarcs
vastagsága 2,5 mm és az üvegszövet hálót
legalább 10 cm-es átfedéssel kell elhelyezni a
ragasztó rétegben.

kiegészítő elemmel rendelkeznek. A vízorros
alumínium indítóprofil a lábazat feletti első sor
hőszigetelés elhelyezésében nyújt segítséget. A hálós sarokvédővel lehet igazán korrekt sarkokat, éleket kialakítani. A vízzáró
kapcsolatot az ablak és a hőszigetelő rendszer között az ablakcsatlakozási profil biztosítja. Hosszú épületeket függőleges profillal
tudunk szükség esetén 20 méterenként
dilatálni. Az előreugró szerkezetekről, erkélyekről, ablakok felső éléről lecsepegő vizet a
szemöldökprofillal lehet megfelelően elvezetni. Gyakran van szükség a hőszigetelés
mechanikai rögzítésére is (szélszívás). Erre a
célra speciális tárcsás dübelek alkalmasak.

A Thermosystem Mineral és Mineral 2 rendszernél a szálerősítésű ragasztóhabarcs a
Thermofix biztosítja a megfelelő tapadóerőt. Az
üvegszövet hálót ugyancsak a kiváló
páraáteresztő Thermofix ragasztóba ágyazzuk
be, itt a rétegvastagság legalább 4 mm. A
felületek színezésére az alapozó megszáradását követően kerül sor. A háromféle
rendszerhez használhatók a LasselsbergerKnauf Kft. Extra Edelputz, Royal, Colorex
zsákos színezői, a Strukturola, Silikonola és
Silikatola vödrös színezők. A rendszerelemek
kiválasztásánál mindig el kell végezni egy páradiffúziós számítást, hogy a szükséges módosításokat még a kivitelezés előtt tudjuk megtenni.
A hőszigetelő rendszerek számos, a
kivitelezést könnyítő és a színvonalát javító

Épületmagasságtól függően 4-6-8 esetleg
10 dübelt is el kell helyeznünk négyzetméterenként a felületen. A dübel hosszát a
fogadó felület minősége, és a hőszigetelő
réteg vastagsága szabja meg.
A lábazati zónában is fontos a hőszigetelés,
de itt a nagyobb mechanikai és vízterhelés
miatt nem használhatjuk a homlokzatoknál jól
bevált hőszigetelő anyagokat. A lábazatoknál
kis vízfelvételi tényezőjű zártcellás vagy
formahabosított polisztirolt alkalmazunk. A
rendszer hasonlóan épül fel, mint a homlokzatoknál, csak itt kizárólag Klebes-pachtelt
használhatunk a ragasztáshoz és a háló
begletteléséhez. Felületképzéshez javasoljuk
a műgyanta kötésű Colorol lábazati és díszítővakolatunkat.

haz_es_kert2009-03.qxp

2009.09.03.

13:37

Page 33

Építőanyagok

HÁZ és KERT

35

haz_es_kert2009-03.qxp

36

HÁZ és KERT

2009.09.03.

13:37

Page 34

Építőanyagok

Esztétika és funkció Sika megoldások teraszfelújításokhoz
Erkélyének vagy teraszának felújításával új élettérhez juthat és életminőségének javulását is
előidézheti.
épület műszaki állapotát is veszélyeztetheti. A
Sika most átadja azt a tapasztalatot, melyet
hosszú évek alatt gyűjtött be a világ legnagyobb építkezésein világszerte, kiegészítve
a több évtizedes kutatómunkával, melynek
gyümölcsei most mindannyiunk számára
elérhetővé váltak.
Teraszfelújításoknál, ahol gyorsan, bontás nélkül kell a vízszigetelés és járófelület javításáról
gondoskodni a Sikafloor®-400 N Elastic+ optimális megoldást nyújt. Ez a rugalmas bevonat
és alacsony oldószertartalmú, egykomponensű poliuretán műgyanta, mely betonra és régi
kerámia burkolatokra is egyaránt felhordható.
A bevonat könnyen tisztítható, esztétikus és
rugalmasságának köszönhetően áthidalja a
kisebb repedéseket. A felület színes kvarchomokkal vagy un chips-sel történő beszórásával változatos megjelenést és fokozott
csúszásmentességet adhatunk padlónknak.
Nem mindegy azonban, hogy mindezt milyen
műszaki igényességgel és milyen költségekből
végzi el. A Sika több alternatívát is nyújt,
melyek mindegyike biztosítja a címben szereplő két alapelvet: biztonságosan megoldani az
erkély vagy terasz vízszigetelését, közben
minőségi járófelületet biztosítani.
A kültéri felületeken alkalmazott anyagoknak
számos időjárási viszontagságnak kell ellenállniuk, mint például a hőmérséklet ingadozás,
UV sugárzás, szél vagy akár a levegő széndioxid tartalma. Hibás anyagválasztás
következtében a felületek berepedezhetnek,
sárgulhatnak, és idővel gyenge, málló, rossz
megjelenésű lesz a burkolat, mely ráadásul az
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Az innovatív megoldás további előnye, hogy a
meglévő padlóvonalat vagy járófelületet csak
1-2 mm-el növeli, így nem kell attól tartani,
hogy felújítás után a terasz magasabban lesz,
mint a csatlakozó helyiségek, vagy hogy az ajtó
nem fér majd el. A Sikafloor®-400 N Elastic+
egyszerűen bedolgozható, gyorsan szárad és
környezetbarát.
Amennyiben a hagyományos megjelenés híve,
és új járólapokkal képzeli el teraszának felújítását, a Sika kenhető rugalmas vízszigetelésével (Sikalastic®-150) és fagyálló, rugalmas csemperagasztójának (Sika® Ceram203) kombinációjával ezt is szakszerűen
elvégezheti. A rendszer előnye, hogy akár régi
burkolólapokra is felhordható és rugalmas,
tehát a megoldás garantáltan vízhatlan lesz.
Exkluzív igények esetén napjainkban a fa, mint
burkolóanyag előszeretettel alkalmazott anyagunk. Kültéri alkalmazásakor viszont gondolni
kell a fa nedvesség hatására történő folyamatos térfogatváltozására. Ezért csak különösen rugalmas és erős anyagok segítségével
építhetők be. A Sika Teakfa padlórendszer a
hajóépítésben már több tíz éve bizonyított. A
rendszer rugalmas, kenhető, poliuretán
vízszigetelő rétege (SikaBond® T-55) a legtöbb
alapfelületen, akár a jelenlegi lapburkolaton is
megtapad. A szigetelés elkészülte utáni napon
ugyanezen anyag segítségével elkészíthető a
teak- vagy egyéb egzóta fa burkolat. A
hézagokat egy speciális, rugalmas masszával
(Sikaflex® 290 DC) fugázzák ki, mely felveszi a

fa kültérben gyakorolt jelentős mozgásait, akár
vizes közegben is (mint pl. medencék).
Az egyes rendszerekről részletes tájékoztatást
adnak tanácsadó kollégáink és weboldalunk
is:

®
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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márkanevű falszerkezeti habarcs és építési
ragasztó termékeinknél felhasznált kvarchomok alapanyagunk garantálja a habarcsok állékonyságát, szilárdságát, tartósságát és könnyű felhasználhatóságát.

HÁZ és KERT

13:37

ÜVEG-ÁSVÁNY KFT.

40

2009.09.03.

Székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 25.
Telephely: 8044 Kincsesbánya, Tatárhegy 3–5.
Telefon: (22) 578-478; Fax: (22) 578-461
E-mail: ua@uveg-asvany.hu
weblap: www.uveg-asvany.hu
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Ha a tetőkben a fóliázás vagy a talajjal érintkező épületszerkezetek szigetelése és biztonságos vízelvezetése a kérdés, a
válasz máris egyértelmű: DELTA®. A Dörken megbízható márkája.
Egy cég, mely több mint 100 éve Európa piacvezetője innovatív
termékeivel és átfogó szolgáltatásaival, és hiteles partnere mind
a kereskedőknek, mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek.
Tetőben és pincében, ponyváknál és kerti fóliáknál különös hangsúlyt helyez a DELTA® márka a már bizonyított tradíciókra.
Néhány példa a Delta® programból:
Delta®-Maxx Comfort hőszigetelő alátétfedés 3 cm-es
flízkasírozással: tökéletes megoldás a hőszigetelésre és a nedvesedés ellen.
Nagy szakítószilárdságú, időjárásálló Delta® tetőponyva: ideális
minden magastető felújításhoz és új építéshez.
Delta®-Terraxx felületszivárgó lemez: hosszútávú védő- és drénrendszer pincefalakhoz.
Delta® hőszigetelt melegházi fólia melegházakhoz, hajtatósátrakhoz. A meleget bent tartja, a hideget kizárja.

Dörken Kft. • 1087 Budapest, Asztalos S. u. 12. • Tel.: 06/1/210-6350 • Fax: 06/1/210-6356
doerken@doerken.hu • www.doerken.hu • www.deltaklub.hu
A Dörken csoport tagja
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