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Ne csak háztartási eszközei
legyenek „A” osztályosak,
tegye otthonát is
energiatakarékossá!
Most a BACHL tecta-PUR® 021
14 cm vastag tetõ-hôszigetelés áráért
16 cm vastagságot adunk!*
Az akciós idôszakban megrendelt tetô-hôszigetelô
anyagot a 2 cm-rel vékonyabb termék árán értékesítjük!

π 8700 Ft/m2 + áfától*
π hôvezetési tényezô (λd): 0,021 W/mK
*A kalkulált ár tartalmazza egy átlagos tetôhöz szükséges csavar, fólia,
tömítôszalag és hôszigetelô táblák árát.

Az akció idôtartama: 2011. 08. 20. - 2011. 10. 15.

Bachl Kft. • 5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
• Tel.: (56) 586-500 • Fax: (56) 586-498

E-mail: bachl@bachl.hu • Web: www.bachl.hu

Hoszigetelés proﬁknak!

Tetô jövôbemutató
Tetôk
hôszigetelése
hô
Az
egyre
szûkülô
fosszilis
energiahordózó
készletek, a folyamatosan növekvô energiaárak, a szigorodó
hôszigetelési követelmények mára oda vezetek, hogy a
megszokott tetôbe beépített hôszigetelések (10-15cm)
kétszeresét kell alkalmaznunk. A magyarországi
hôtechnikai elôírások a 90’-es évektôl napjainkig (kb.
20év alatt) közel 40%-al szigorodtak, várhatóan az
elkövetkezô 10 év alatt további 40-45%-al erôsödnek a
követelmények. A hazai gyakorlat és statisztikák szerint
új építés és nagymértékû (teljes épületre kiterjedô)
felújítás minimum 25 évre „konzerválja” épületeinket,
azaz a hôszigetelést a jövô elôírásainak megfelelôen
kell beépítenünk.
Fokozott
hôszigetelés
eléréséhez
kedvezôbb
hôszigetelési jellemzôkkel rendelkezô termék és
hôhídmentes beépítési mód szükséges. A társított
réteggel (alufólia) ellátott PIR keményhab táblák
szarufák feletti elhelyezésével a fa tartószerkezet
okozta hôhidak elkerülhetôk és az eddig használt
szigetelôanyag vastagságoknál lényegesebb kisebb
méretek is elegendôek. A jobb érzékelhetôség kedvéért nézzünk meg néhány jellemzô hôátbocsátási
tényezôhöz tartozó hôszigetelô-anyag vastagságot.
A PIR táblák mindkét oldalán alufólia kasírozás (társított réteg) található, mely télen a belsô térbôl távozó
meleg hôsugarakat tartsa vissza, nyáron pedig visszaveri a külsô napsugárzást. Az elôbb említetteken túl a

felsô oldalon alátétfóliának megfelelô, átlapolható és
öntapadócsíkkal ellátott réteg található. A PIR panelek
nagy táblaméretének (2,5m x 1,25m), a felület-folytonos (megszakítások nélküli) fektetésnek és az éleknél
egymásba tolható nútféderes (csaphornyos) kialakításnak köszönhetôen hôhidmentes szerkezetet kapunk. A
kiváló hôszigetelési képességen (λ=0,021 W/mK), a
hôhídmentes kialakításon túl, a poliuretán nedvességre
érzéketlen (zártcellás sejtszerkezet), alak- és mérettartó
(évtizedek múlva sem zsugorodik, vetemedik).
A lapokat az elôzetesen felhelyezett belsô oldali párazárást biztosító PE fóliára fektetjük. A rögzítés az
ellenlécen keresztül, méretezett csavarokkal a szarufához történik. A szarufákon kívüli hôszigetelés kitûnô
lehetôséget kínál a belsô látszó faszerkezetek (szarufa, deszkázat,…) természetességének megmutatására
ill. variálható, egyedi tetôfelületek hozhatók létre.
A megoldás felújítás esetén is alkalmazható, az ott
alkalmazandó elemek – speciális kasírozásainak
köszönhetôen - lehetôvé teszik a régi (meglévô) szarufák közötti hôszigetelés és a szarufa páramozgásait,
további elôny, hogy a kivitelezés nem jár a belsô tér
megbontásával.
A jövôbemutató hôszigetelési igények teljesítésének
elôsegítése érdekében akciónk keretén belül, 14cm
táblavastagságtól a PIR tábla vastagságát felármentesen megnöveljük 2cm-el. Az akció részleteit és az
abban résztvevô kereskedôink elérhetôségét megtalálják a www.bachl.hu oldalon.

Magastetôkre vonatkozó hôtechnikai követelmények Magyarországon (U-érték)

hôszigetelô-anyag vastagságok
szálas anyag1
18-20cm
20-25cm

/ 10 cm

2019-tôl várható érték (U=0,14 W/m2K)

30-35cm

/ 14 cm

passzívház kívánatos érték(U<0,10 W/m K)
1

PIR 2

2012-tôl várható érték (U=0,20 W/m2K)

2

– szarufák közé és alá bevágva

2

– szarufák fölött fektetve
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<45cm

/

/

2006-tól jellemzô érték (U=0,25 W/m K)
2

8 cm

/ <20 cm

32

Építőanyag

Homlokzatok hőszigetelése a minőség
szem előtt tartásával!
Az energiaárak emelkedésével egyre nagyobb az
igény az energia megtakarítására, melynek leghatékonyabb módja az épületek hőszigetelése.
A homlokzati hőszigetelési rendszerek közül
Magyarországon elsőként – kb. 20 évvel ezelőtt a polisztirolhab alapúak jelentek meg, amelyek
a mai napig is uralják a hőszigetelési piac
legnagyobb részét.
Téves az a híresztelés miszerint a lakások
bepenészednének a polisztirolos hőszigetelés
után! A lakások helyiségeinek levegőcseréjét ugyanis a falon keresztül akkor sem
lehet biztosítani ha egyáltalán nincs hőszigetelve. A fal ugyanis nem lélegzik! Levegőcserét vagy természetes úton (ajtóablaknyitás) vagy gépi szellőztetéssel lehet
csakis megoldani és kell is valamelyik formában, ez nagyon fontos! Akkor fordulhat
elő penészesedés ha a helyiségnek nagy a
páratartalma (fürdő- konyha) és nem szellőztetjük ki a helyiséget. Tehát a hőszigeteléshez
semmi köze nincsen!
Érdemes megjegyezni, hogy a polisztirolos
hőszigetelések páratechnikailag is és minden
egyéb műszaki vonatkozásban kiválóan
alkalmasak akár családi ház,akár panelos
épületek hőszigetelésére!
Az utóbbi években hazánkban is rendszeresen
jelentkeznek a jégeső okozta károk a hőszigetelt
homlokzatokon. Ennek és az esetleges véletlenszerű mechanikai sérülések kivédésére
nyújt lehetőséget a High – Tech hőszigetelési
rendszer mechanikai hatásoknak ellenálló
ágyazó anyaga, a Capatect Carbon-Spachtel,
amely cementmentes, szénszál erősítésű
habarcs.
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szigetelés szükségszerűen számított túlzott
vastagsága. Érdemes figyelembe venni a
polisztirolok közötti eltérő hőszigetelő értéket.
A Caparol Top-Line rendszer a Capatect
Dalmatiner (fekete és fehér pöttyös) hőszigetelő
táblának köszönhetően vékonyabban alkalmazott vastagsággal éri el a számított hőszigetelő értéket!
Ugyanezen rendszer esetén a végső rétegként
készülő színes szilikongyanta kötőanyagú
vékonyvakolatával nagyságrendekkel megnöveli a színtartósságot és műszaki élettartamot.

A szénszálnak köszönhetően rendkívül rugalmas,
ütésnek ellenálló bevonatot kapunk, amely
végső soron a hőszigetelő rendszer ütésállóságát és élettartamát nagymértékben
megnöveli (kb. tízszeresére).
A lábazatok ellenálló-képességét szinte a kővel
azonos mértékűre növeli a Capatect CarbonNit
ágyazó habarcs alkalmazása!
Sok helyen kivitelezési problémát okozhat a hő-

A CarboPor vékonyvakolat szénszálerősítéssel
készül többszörösére emelve az átlagos vakolatok húzó és szakító szilárdságát, amelynek köszönhetően a homlokzatok repedésmentessége évtizedekig garantálható.
A hőszigetelés tervezésekor mindenképpen
kérjen műszaki tanácsot a rendszergazdáktól,
hogy a ráfordított költség értékaránya (költség
és műszaki tartalom) a leghatékonyabb legyen.
Részletes elérhetőségeinket megtalálja hirdetésünkben.
Kiss Árpád építész
Caparol Hungária Kft

Építsen a bölcsek kövével!
BASIC
YTONG
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11%-kal

jobb hőszigetelés*

MEDIUM

YTONG

OPTIMUM

YTONG A +

37,5

37,5

33%-kal

44%-kal

jobb hőszigetelés*

jobb hőszigetelés*

MAXIMUM

YTONG A +

30

+8 cm Ytong
Multipor

55%-kal

jobb hőszigetelés*

YTONG

Spórolj egy életen át!

Spórolj azonnal!

Spórolj az időddel!

*Falszerkezet-variációink
a kötelező minimumhoz képest
- 11%-os megtakarítást
- 33%-os megtakarítást
- 44%-os megtakarítást
- 55%-os megtakarítást
biztosítanak, így egy életen
át spórolhatsz a jelentősen
alacsonyabb fűtés- és hűtésszámlával.

Amennyiben kedvező árú
falszerkezeteink mellett döntesz,
további díjmentes szolgáltatásban
részesülsz:
- helyszíni szaktanácsadás
- falazószerszámok biztosítása
- bemutató kőművesek segítsége
a falazat megkezdésében.

Szánj ránk 5 percet, és a Xella
megspórolja neked a többszörösét!
Tárcsázd az ingyenesen hívható
zöld számot, és kérj:
- szakmai tanácsot
- terveid átnézését
- anyagmennyiség-számítást
- árajánlat-készítést.
www.xella.hu

INfO zöld szám:
06 80 69 69 00
zoldszam@xella.com

