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A HALLTEX NEM HAGYJA HIDEGEN
Hőszigetelés Finnországból
Északi rokonainknál 1946 óta gyártják, forgalmazzák a Halltex
paneleket.
Porózus farostlemezről van szó, ami mesterséges anyagok hozzáadása nélkül készül,
és amit gyárilag különböző anyagú és színű tapétákkal látnak el. Az így létrejövő,
dekoratív panelt egyszerűen fel kell ragasztani a problémás területre, nevezetesen a
hideg falak belső oldalára és ezzel a hőszigetelést el is végeztük. További feladat nincs.
A panelek szélesebbek, mint a hagyományos tapéta (58 cm, illetve 60 cm), magasságuk pedig 255, illetve 300 centiméter. Felrakásuk lényegesen egyszerűbb, mint a
tapétázás. Az átlagosnál jobb kézügyességgel rendelkezők a felrakás munkadíját meg is
takaríthatják.
A teljesség igénye nélkül összefoglaljuk a panel használatának előnyeit:
•

A Halltex panel, amelynek hővezetési tényezője 0,0488 W/mK (lambda
érték), jelentős energiamennyiséget takarít meg Önnek, és nyáron is védi
otthonát a túlzott felmelegedéstől. A csak 12 mm vastag panel 56 mm
gipszkarton hőszigetelését biztosítja.

•

Ahol külső hőszigetelésre nincs lehetőség, nem preferálják, vagy nem célszerű, ott a Halltex panel beltéri felhelyezése kézenfekvő megoldás.

•

A falak Halltex borítása átveszi a lakás hőmérsékletét, a fal kellemesen
meleg tapintású lesz, egyben megszűnik az a huzat, amit a külső falak és
a belső hőmérséklet különbsége okoz.

•

A párakicsapódást két tényező is megakadályozza. Egyrészt az eddig hideg falak hőmérsékletét megemeltük, nincs hideg felület, ami vonzaná a
meleg levegőben lévő párát. Ugyanakkor a panel felülete párazáró fóliaként működik, még extrém páraképződésnél sem engedi a panel mögötti hideg falra a nedvességet.

•

A panelek egy része mosható, festhető, más része „örök darab”, több évtized távlatában sem igényel felületkezelést.

•

A lakás falai hőmérsékletének kiegyensúlyozásával olyan hőkomfort jön
létre, amit külső szigeteléssel nem lehet elérni.

Többet tudhat meg a termékről a +36 20 489 8839-es mobilszámon, vagy a
www.halltex.hu honlapon.
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Már a Déli sarkon is!

A test és a lélek éjszakai regenerációja
Engedje, hogy az ágya, gondoskodjon Önről
A TEMPUR gondoskodik az Ön alvásáról. Tudjuk, hogy
alvás során a gerinc természetes testhelyzetben való
ellazulása a test éjszakai regenerációjának alapja.
Az alvásminőség javításával a TEMPUR milliók életét megváltoztatja az egész világon. Próbálja ki a
TEMPUR-t, és fedezze fel, hogy a matracaink és párnáink hogyan képesek megváltoztatni életét… egyszer
és mindörökre!

Maximális alátámasztást biztosít az
egész test számára.
A TEMPUR matrac pontosan alkalmazkodik a test
formájához és pozíciójához, így alátámasztja a hátat, a nyakat, a vállakat és a lábakat, ahol szükséges.
Az egész testet anatómiailag megfelelő módon támasztja meg, így lehetővé válik, hogy a gerincoszlop
a lehető legjobb pozícióba kerüljön alváskor. A testsúlya egyenletesen oszlik el a matrac egész felületén.
A TEMPUR matracok és párnák egyedülálló nyomáscsökkentő tulajdonságai, nemcsak a lehető legkényelmesebb éjszakai alvást biztosítják, hanem segítik
megelőzni a hát- és gerincfájdalmakat, illetve a vérke-

ringési problémákat.

Forma a tökéletes alátámasztásért
Az egyedi TEMPUR anyag forradalmasította az alvást,
tulajdonságaink köszönhetően a matrac egyaránt kemény és puha. A TEMPUR matracok felveszik testének alakját, melynek köszönhetően segítik csökkenteni a nyomás által okozott fájdalmat, minimalizálva
ezáltal a test állandó forgolódási igényét. A TEMPUR
anyag ott puha ahol kell, és ott kemény, ahol erre
szükségesünk van. Miért is aludna máson?

A TEMPUR matracok széles választéka
TEMPUR a matracok széles választékát kínálja: a 7cm
vastagságú fedőmatractól a kifinomult 25 cm vastagságú Royal matracig. Minden TEMPUR matrac légáteresztő tulajdonsággal rendelkezik a TEMPUR réteg
és a nagy rugalmasságú poliuretán alapszivacs között,
biztosítva ezzel a matrac nagyobb rugalmasságát és a
matracon belüli jobb légáramlást.

Mi a TEMPUR?
A TEMPUR nyitott sejtszerkezetű viszkóz-elasztikus anyag, amely
csökkenti a nyomást és hőre érzékeny. A TEMPUR anyag esetében szabad sejtek milliárdjai mozognak az Ön teste körül és visszaható nyomás nélkül egyszerűen ott
nyújtanak támaszt testének, ahol
erre szükség van. Amikor a TEMPUR
anyagon megszűnik a nyomás, vis�szanyeri eredeti állapotát.

TEMPUR CLOUD 22 MATRAC
Leírás
Matrac

Méret
90 x 200 x 22 cm *

A TEMPUR különleges
ágyrácsokat ajánl matracaihoz

TEMPUR FLEX 4000 (4MOTOR)
Leírás
4 motor

Méret
90 x 200 cm

Az állítható ágyrácsok lehetővé teszik a legjobb fekvőhelyzet automatikus beállítását az alváshoz, televíziózáshoz, olvasáshoz, vagy relaxációhoz. Egy nyomógomb megnyomásával beállíthatja az ágyrácsot
a fejvégnél, a lábnál, vagy mindkét
testrésznél egyszerre olyan helyzetbe, amely Önnek a legmegfelelőbb. Minden pozíció komfortérzetet biztosít, bármiféle nyomás,
vagy kényelmetlenség nélkül. Az
ágyrácsokhoz olyan masszázsegységet ajánlunk, amely segít eloszlatni a fájdalmat, levertséget és segíti a test teljes relaxációját.

TEMPUR párna kollekció
A TEMPUR párnák egyszerre nyújtanak kimagasló
funkcionalitást és kényelmet. A TEMPUR párnán engedje el nyakát, fejét és gondolatait! Engedje, hogy
megszabadítsa a fájdalomtól, a horkolástól és alvási problémáktól, hogy igazi regenerálódást és nyugodt alvást hozzon el Önnek. Az anatómiai forma és
a TEMPUR anyag nyomáskiegyenlítő tulajdonsága biztosítja a nyaki rész maximális kényelmét, tehát a nyakcsigolyák és a vállizmok teljesen ellazulnak.

Egyedi összetétel
A TEMPUR anyag kizárólag társaságunk gyártóüzemeiben készül, egyedi anyagösszetétel jellemzi, melyet csak néhány ember ismer. A gyártási folyamat ugyancsak egyedi, kizárólag a TEMPUR termékekre alkalmazzák.

rek ajánlásával
Az egészségügyben dolgozó szakemberek az egész világon a TEMPUR termékeket ajánlják azon pácienseiknek, akik alvászavarokkal küszködnek, hát-, ízületi és
nyakcsigolya fájdalmakban szenvednek. Termékeinket
az egyedi nyomáscsökkentő képességük miatt elismerik és vásárolják a kórházak, szociális intézmények és
alvászavarokat gyógyító központok szerte a világon.
Az egyedülálló TEMPUR matracok és párnák forradalmat jelentenek a hálószobákban, az alvástechnológia
területén a legnagyobb áttörést jelentették az utóbbi 75 évben.

Az egész világon egészségügyi szakembe-

TEMPUR COMFORT CLOUD párna
Leírás
Párna

Méret
40 x 80 cm *

MACHALA Kft.
9023 Győr
Mester utca 1.
Mobil: +36 30 688-0908
Tel:
+36 96 505-616, 606
Fax:
+36 96 505-600
E-mail: tempur@machala.hu
Web: www.tempur.hu
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A vályogvakolat életet ad otthonának!
Az ember legbecsesebb kincsének – az egészségének
– eredetét otthonaink négy fala között találjuk meg.
Mai nyugtalan és rohanó világunkban szükségünk
van egy helyre, ahol szervezetünk harmonikus
környezetben gyorsan és megfelelően regenerálódni
tud. A megfelelő építőanyagok kiválasztásával,
otthonunk az egészség és a jó közérzet oázisává válik.
A szőnyegek, bútorokban és padlózatokban lévő
ragasztóanyagok, de a tisztítószerek is állandóan
káros anyagokat sugároznak lakótereinkbe, melyek
főként az allergiások számára teszik nehezen élhetővé
ezt a közeget. Egy nagyszabású tudományos kísérlet
- melyet a Holzforschung Austria kutatóintézet
végzett el – megvizsgálta az EMOTON vályogvakolatok
szorpciós képességét a VOC-kal szemben, vagyis olyan
illékony szerves vegyületekkel szemben melyek a
lakótereinkben tipikusan fellelhetőek. Az eredmények
még a szakembereket is meglepték!!

Új perspektívák az egészéges otthonok
kialakításához
Az agyag pozitív lakóklimatikus és szagsemlegesítő
hatása új perspektívákat nyitnak az egészséges,
károsanyagmentes
építésben.
Az
egyszerű
kivitelezhetőség, a lerövidült kivitelezési idő és nem
utolsósorban a kedvező ár, teszik különösen vonzóvá,
ezen természetes építőanyag alkalmazását. A Tonputz
a speciális hőtároló-kapacitásának köszönhetően az
épületeknél energia-megtakarítást is eredményez.
Kellemetlen szagoktól mentes lakóterek, még akkor
is, ha valaki cigarettázott a szobában, de a nappali
is mentes lehet a tipikus „konyhaszagtól“, ezek mind
elérhetőek a Tonputz vakolatok alkalmazásával.
Számos kimagasló referenciánk és az elégedett
ügyfelek sora igazolják, hogy vakolataink nemcsak
egyedülállóan szépek, de páratlanul egészséges
lakóklímát is biztosítanak.

A Tonputz tisztítja a levegőt

Design-Sokszínűség

Az EMOTON Tonputz a kísérletek szerint oly
mértékben semlegesíti a károsanyagokat mint eddig
semmilyen más ismert építőanyag. Összesen 8
vakolatmintát bocsátott a gyártó cég rendelkezésre
a vizsgálatokhoz. Az eredmények azt mutatják,
hogy mindegyik mintánál igaz volt, hogy az eddig
ismert építőanyagokhoz képest átlagon felüli
károsanyag felvételre képesek. 24 óra elteltével az
egészségügyi határérték ezerszeresének megfelelő
Aldehid került a levegőből semlegesítésre a vakolat
által. Az összehasonlításképpen rendelkezésre
bocsátott hagyományos vályogvakolat ebben a
kísérletsorozatban jelentősen alul maradt.

A hagyományos vakolatokkal ellentétben a Tonputz
termékcsaládnál a kreatív felületkialakításnak
nincsenek határai. Több mint 1000 különböző
színkombináció áll a pigmentek által rendelkezésre.
A természetesen elegáns felületektől, a rusztikus
effekteken át egészen a korábban csak az itáliai
festőmesterek által ismert elit felületeken keresztül ez
mind lehetséges.
Bővebb információ:
www.emoton.hu
info@emoton.hu
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Nedves aljzatra történő parkettázás
A felgyorsult világunkban egyre gyakoribb, hogy
nincs idő az építkezés során kivárni a fával történő
burkolásokhoz szükséges száradási időket.
Jobbik esetben az aljzatbeton CM% értéke 4, vagy
az alatti, ilyenkor elegendő pl. a Sikafloor®-156
műgyanta egyszeri felhordása a párazárás érdekében,
de ha az érték 5 CM%, vagy magasabb akkor egy
összetettebb technológia alkalmazása szükséges.
A Sikafloor®-81 EpoCem rendszer bedolgozása (+20
°C-on)
1. nap:
A háromkomponensű termék A+B komponensét
összekeverjük, ez a Sikafloor®-EpoCem-Modul alapozó, melyből kb. 0,2-0,3 kg-ot hengereljünk fel
négyzetméterenként akár a friss beton felületére is (a beton
felületén nem állhat víz, ebben az esetben azt seperjük le).
Az alapozóból se használjunk fel annyit, hogy a felületen
tócsa képződjön.
Kb. 3 óra múlva az alapozó alkalmassá válik a habarcs
fogadására. A bevonat előreadagolt három komponensét
egy alkalmas edényben intenzíven, legalább 3 percig
keverjük. A kész Sikafloor®-81 EpoCem-et a felületre
öntjük, és egy lehúzóval (gumi, fém) egyenletesen
eloszlatjuk, ezzel segítjük a terülését. Emelkedő
hőmérsékletnél nő a kráterképződés veszélye, ezért inkább
csökkenő hőmérsékletnél, délután dolgozzunk. A bekevert
habarcs feldolgozását 20 perc alatt fejezzük be. A vastagság
mindenhol érje el a 2 mm-t, ami 4,4 kg/m2.
2. nap:
Legalább 24 óra múlva készíthetjük el az epoxigyanta
alapozóréteget Sika® Primer MB vagy Sikafloor®-156
anyagból. A kétkomponensű alapozót az előírt keverési
arányban keverjük össze, majd kb. 0,3 kg-ot egy
nejlonhenger segítségével hordjunk fel a felületre

négyzetméterenként. Egyszerre annyit keverjünk össze,
amennyit 30 perc alatt fel tudunk dolgozni.
3. nap:
Megkezdhetjük a parketta ragasztását!
Előnyök:
• 4-6 hét várakozási idő helyett már a betonozást követő
harmadik napon lehet parkettázni
Bármely típusú és anyagú ragasztott fapadló előtt
használható megoldás
• Az aljzatbetont nem kell utókezelni, hiszen
többletnedvességet nem viszünk be a szerkezetbe, és a
minőségét megőrizzük, sőt gyenge szakító szilárdságú
aljzat esetén megerősítjük azt
• Az aljzatbeton felületi egyenetlensége a háromkomponensű
bevonattal kiegyenlíthető (vastagsága 2-3mm, de pl.
Sikafloor®-82 EpoCem rétegvastagsága 4-7 mm)
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Újdonságok a parkettásoknak
Sika®Level - U1
Előkevert, speciális cementet, válogatott töltőanyagot és
adalékszert tartalmazó pumpálható, 3-4 óra múlva járható,
padlófűtésre és parketta alá is alkalmazható önterülő
esztrich 2-10 mm rétegvastagsághoz.

•
•
•
•

Könnyű és gyors alkalmazás, bedolgozás,
Tiszta alapfelületen nincs szükség alapozó
bevonatra,
Kevesebb cipelendő tömeg (1,1 kg/liter), ill.
hulladék,
Oldószermentes (0,0 %).

SikaBond® AT-80
Egykomponensű, oldószer- és vízmentes, tartósan
rugalmas, vízzáró, padlófűtésre is alkalmas parkettaragasztó
minden típusú parkettához, faburkolathoz. Kilónkénti ára
kb. 25%-kal alacsonyabb a hasonló egykomponensű PU
testvéreinél. Az „AT” a Sika továbbfejlesztett technológiája,
egy új típusú hibrid polimerből áll, ami a sikeres és erőteljes
Sika egykomponensű PU-technológia és a modifikált
szilikon (MS) technológia között létrejött házasságon alapul.
A hibrid anyag a két technológia legjobb tulajdonságainak
egyesülésével jött létre. Hazánkban idéntől kapható, miután
pl. Svédországban és Németországban már évek óta
bizonyít.
SikaBond® T-40
Egykomponensű, oldószer- és vízmentes, tartósan
rugalmas, vízzáró, padlófűtésre is alkalmas parkettaragasztó
minden többrétegű parkettához, faburkolathoz. Kilónkénti
ára kb. 15%-val alacsonyabb a hasonló egykomponensű
poliuretán testvéreinél, de mivel a 11 kg-os kanna (10 liter)
a német tapasztalatok szerint akár 22 nm leragasztásához
is elegendő (a dobozán gyárilag fel is tüntették ezt a 22
nm-t), így a ragasztóanyag négyzetméterenkénti ára már a
kétkomponensű PU és egyes oldószeres termékek árával
is versenyképes – miközben megőrzi az alábbi közismert
tulajdonságait:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagyon kedvező a m2-ára a sűrűsége (1,1kg/
liter) és kiadóssága (500g/m2-tõl) révén,
Padlófűtésen és vizes helyiségben is
alkalmazható,
Minden felületre (beton, fém, műanyag,
kerámia…) alkalmazható,
A parketta felületéről könnyen eltávolítható,
Függőleges felületen is alkalmazható,
Magas hangcsillapító képesség,
Fokozott, tartós rugalmasság,
Igen magas lépéskomfort,
Hosszú fektetési idő (kb. 90 perc),
Egy komponenses termék, nincs keverésből
eredő hiba,

Sika® Teak Brightener
Évek során beszürkült fafelületek, fa kerti bútorok, teraszburkolatok, stb. egyszerű és gyors felújítására szolgáló
folyadék.
Ilyen volt

és

ilyen lett

Sika® Parquet Cleaner
A fél literes parkettatisztító spray fellazítja az akár
több éves egykomponensű PU foltokat is és könnyen
eltávolíthatóvá teszi azokat, miközben nem károsítja
a parketta felületkezelését. Alkalmazásával a már
kikeményedett, hagyományos egykomponensű PU
ragasztók, tömítők és PUR-hab szennyeződések is
könnyen eltávolíthatók.

