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Terasz felújítása a Sikával – vízzárás, esztétika

Sikafloor® rugalmas burkolat

- vízszigetelés és burkolat egyben!

A Sikafloor®-400 N Elastic+ rugalmas, repedésáthidaló mĦgyanta bevonat akár új építésnél, beton felületen, akár
meglévĘ, repedezett kerámiaburkolaton is alkalmazható a vízszigetelés megoldására végleges járófelületet alkotva. A
felhordott anyagmennyiség növelésével a repedésáthidaló képesség is nĘ! A sima felületi kialakítás önmagában is
csúszásmentes, de fokozott igény esetén kvarchomok szórással is érdesíthetĘ. Színes chips szórással egyedi
kialakítású, esztétikus burkolatot készíthetünk.
Tipp: az alapfelületet csiszolással, portalanítással készítsük elĘ! ErĘsen porózus felület esetén használjunk
Sikafloor®-156 alapozót! A Sikafloor®-490T víztiszta/átlátszó rugalmas gyanta alkalmazásával a korábbi felületi
megjelenés megtartható!

Sikafloor®-400 N Elastic+

Sikafloor®-490T

Hidegburkolás
Sika Ceram®-520 TG cementbázisú fugázó
Sanisil® rugalmas szilikon fuga a sarkokban
Sika Ceram® -203 flexibilis csemperagasztó 4-6kg/m2
Sika SealTape® -S hajlaterĘsítĘ szigetelĘ szalag
SikaLastic® -152 vagy SikaTop Seal-107
rugalmas vízszigetelés 3-4kg/m2

Tanácsok a kivitelezéshez:
A vízszigetelĘ és ragasztó anyagoknál mindig az elĘírt mennyiségĦ vízzel végezzük a keverést, a ragasztást
végezzük teljes felületen! Kültérben minden esetben C2TES1 osztályú flexibilis ragasztót használjunk! A Sika
Ceram®-203 ragasztóval akár meglévĘ csempe burkolatra is ragaszthat! A hajlatokban használjunk rugalmas
hajlaterĘsítĘ szalagot, és a fugázó helyett gomba- és penészgátló szaniterszilikont (pl. Sika Sanisil® )!

keverés

hajlaterĘsítĘ szalag
elhelyezése

vízszigetelés

burkolatragasztás

fugázás

rugalmas
fugázás

Új kerámia burkolat rugalmas vízszigeteléssel – akár bontás nélkül!
Új kerámiaburkolat beépítése esetén akár a meglévĘ burkolaton, akár az elbontott burkolat
alatti beton aljzaton végezzük el a kent vízszigetelést rugalmas (Sikalastic®-152 2-komp
cementbázisú), vagy extrém rugalmas (SikaBond®-T8 1-komp poliuretán) szigetelĘ anyaggal
az elĘírt vastagságban, majd használjunk C2TE S1 kategóriájú csemperagasztót (Sika®
Ceram 203) és CG2 ArW kategóriájú fugázót (Sika® Ceram-520 TG)!
Tipp: szigetelés elĘtt az esetleges felületi hibákat, kitöréseket javítsuk ki Sika® Minipack®
javítóhabarccsal. A vízszigetelést minden esetben vezessük rá a peremeknél elhelyezkedĘ
vízorra vagy csatornára. Dilatációk esetén használjunk rugalmas szigetelĘ szalagot (Sika®
Seal Tape®)

Sika – minden, ami vízszigetelés
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Vizes helyiségek vízszigetelĘ bevonatai
Sikalastic®-152 vagy SikaTop® Seal-107 kétkomponensĦ rugalmas
szigetelĘ anyagokkal (3-4kg/m2) és Sika® SealTape hajlaterĘsítĘ
szalaggal, akár meglévĘ csempe burkolatra is dolgozhatunk!

Sikalastic®-200W egykomponensĦ,
felhasználásra
kész, rugalmas, kenhetĘ szigetelĘ fólia nem igényel
keverést, és akár gipszkarton alapfelületen is
alkalmazható. Felhordása után 12 óra elteltével már
burkolható! A bedolgozást ecsettel, hengerrel vagy
glettvassal is végezhetjük. Az alapfelület elĘkészítésére
ügyeljünk!

Fal nedvesedés/sókivirágzás megszüntetése - SikaMur
®

Az egyszerĦ kinyomópisztollyal akár házilagosan is beinjektálható SikaMur InjectoCream a falazat fugáiba beszívódva egy vízszintes szigetelĘ réteget képez,
mely meggátolja a talajnedvesség felszívódását. A fal kiszáradásának felgyorsítását
és a sók megkötését a SikaMur® falszárító vakolattal (min. 2cm vtg) végezzük!

Víztaszító impregnálás – a láthatatlan védelem
A Sikagard®-703 W folyékony, oldószermentes emulzió segítségével a beton, tégla, vakolat
és kĘ felületeink egyszerĦen víztaszítóvá, így tartóssá tehetĘek. Alkalmazásával elkerülhetĘ
az alga- és gombaképzĘdés csökkenthetĘ a felület elszennyezĘdése! A folyadékot ecsettel,
hengerrel vagy permetezĘ segítségével 1-2 rétegben hordjuk
fel a megtisztított alapfelületre! EgyszerĦ, gazdaságos,
tartós, láthatatlan!

Sika Multiseal® tippek képekben

®
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Homlokzatok hőszigetelése a minőség
szem előtt tartásával!
Az energiaárak emelkedésével egyre nagyobb az
igény az energia megtakarítására, melynek leghatékonyabb módja az épületek hőszigetelése.

a mai napig is uralják a hőszigetelési piac
legnagyobb részét.
Téves az a híresztelés miszerint a lakások
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!
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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A Caparol Top-Line rendszer a Capatect
táblának köszönhetően vékonyabban alkalszigetelő 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 ütés-

A CarboPor vékonyvakolat szénszálerősítéssel
készül többszörösére emelve az átlagos vakolatok húzó és szakító szilárdságát, amelynek köszönhetően a homlokzatok repedésA hőszigetelés tervezésekor mindenképpen
kérjen műszaki tanácsot a rendszergazdáktól,

A lábazatok ellenálló-képességét szinte a kővel
azonos mértékűre növeli a Capatect CarbonNit
ágyazó habarcs alkalmazása!
Sok helyen kivitelezési problémát okozhat a hő-

és műszaki tartalom) a leghatékonyabb legyen.
Részletes elérhetőségeinket megtalálja hirdetésünkben.
Kiss Árpád építész





ÉPÜLETEINK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE,
avagy hogyan csökkentsük jelentősen fűtésszámlánkat
Magyarország teljes energia-felhasználásának közel 25%-át épületeink
fűtésére fordítjuk, ami nagyobb, mint a közlekedés vagy az ipar részaránya.
Közös érdekünk, hogy épületeink kellő mértékű hőszigetelésével csökkentsük
energiafelhasználásunkat és a káros anyagok légtérbe jutását.

Miért érdemes átgondolni a felújítást?
 Épületeink felújítását 20-30 évenként
tervezzük.
 A magyar hőtechnikai elvárások
Európa leggyengébbjei közé tartoznak,
de így is a duplájára szigorodtak
az elmúlt 15 év ala.
 Európában a jövő a nulla
vagy az elhanyagolhatóan csekély
energiafelhasználású épületeké,
a kérdés csak az, hogy ezen energekai
jellemzők mikortól vezethetők be?
 A hőszigetelés mértéke a ház teljes
felújítási költségeit tekintve
csekély hányadot tesz ki.
 A gáz árának emelkedésével a megtérülési
idők folyamatosan rövidülnek.
Miért a BACHL poliuretán keményhab
a legjobb választás?
 Kiváló hőszigetelő hatás – alacsony fűtési,
hűtési költségek.
 Minimális vízfelvétel – elkerülhetőek
a nedvesség okozta épületkárok.
 Magas mechanikai szilárdság –
nagy terhelhetőség.
 Időtálló, alak- és méreartó –
nem vetemedik, nem zsugorodik,
évzedekig megőrzi alakját, méretét
és kedvező tulajdonságait.
 Gombásodásnak, korhadásnak,
penészesedésnek, rágcsálóknak ellenáll.

 Az emberi szervezeel szemben
semleges viselkedés – nem okoz allergiás,
asztmakus tüneteket, nem tartalmaz
ózonkárosító gázokat.
 Könnyen és méretpontosan vágható –
egyszerűen és gyorsan beépíthető.
Épületeink hőveszteségének több, mint 50%-a
a tetőn és a homlokzaton keletkezik!
TETŐ  több mint 30% hőveszteség!
A felújításra szoruló tetők leggyakoribb problémái:
 A meglévő hőszigetelés csekély mértékű,
kiegészítésre szorul.
 Hőhidas a tetőszerkezet, amely
nagymértékű hőveszteséggel,
penészesedéssel és épületkárokkal jár.
 Nincs vagy nem megfelelő a nyári
átmelegedés elleni védelem.
A legtöbb 90-es évek elő épült háznál a fen
problémák szinte mindegyikével találkozhatunk,
mégis sokan halogatják vagy teljesen
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Otthonaink hőszigetelése
saját érdekünk, hiszen az energiahordozók ára
folyamatosan emelkedik.
Korszerű hőszigetelő anyagaink segítségével
állítsa meg az otthonából elszökő meleget, hogy kellemes klímában élvezhesse
otthona kényelmét!

elhalasztják a tetőfelújítást, mert eddig
ez a teljes belső tetőtér megbontásával járt.
Felújítás a szarufák felett
A tecta-PUR HD plus poliuretán táblák
szarufák síkján kívüli fektetésével, a meglévő
szarufák közö szigetelést egészítjük ki.
A belső burkolatok megbontása nélkül oldható
meg tetőnk megfelelő hőszigetelése.
A lapok magas nyomószilárdsága lehetővé teszi
a szarufákra való alátámasztás nélküli,
közvetlen felhelyezést.
A speciális páraáteresztő kasírozású táblák
biztosítják a már meglévő hőszigetelés
és a faanyag nedvességének szabad mozgását.

Szarufák alatti kiegészítő hőszigetelés
Felújításkor a poliuretán táblák szarufán kívüli
elhelyezése nem mindig lehetséges,
pl. nem szeretnénk a hibátlan állapotú

cserepeket megbontani vagy kötö
az eresztés vagy a gerincmagasság, vagy
a műemléki jelleg mia nem engedélyeze
a tető megbontása. Ebben az esetben
a szarufák alsó síkján kell hőszigetelnünk.
A poliuretán táblák közvetlenül a szarufákhoz
is felerősíthetők, így nem kell körülményes
lécvázakat felszerelnünk. A táblák alufólia
kasírozása (PIR ALU) segít a lakás melegének
megtartásában, lépcsős élképzése pedig
a pontos egymáshoz illesztésben.
HOMLOKZATOK  20% hőveszteség
Homlokzatok esetében számít leginkább
a felrako hőszigetelés vastagsága,
ezért utólagos hőszigetelésére a mindkét
oldalon üvegfátyol kasírozással elláto,
fokozo hőszigetelést biztosító
BACHL WALL PIR-lemezek jelentenek
megoldást, melyek már vékonyabb
lemezvastagsággal biztosítják
a kellemes hőérzetet.

EMOTON
Gyógyiszap a jövő építőanyaga!
A legjobb építőmestertől, magától a természettől
A szta agyagot (gyógyiszap) évszázadok óta
használják a gyógyászatban és különböző luxuskozmekai termékeknél, miért ne használnánk
ki ohonainkban jótékony hatását ezen természetes építőanyagnak? A vályog egyike az emberiség legrégebbi és legelterjedtebb építőanyagának, melynek lakótereinkre gyakorolt poziv
hatása már régóta ismert és elismert!

Az agyag- és vályogvakolatok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek Európa szerte, mert
alkalmazásukkal ohonaink lakóklímájában érezhető és mérhető javulás érhető el. A ma elérhető
vályogvakolatokat már nem kizárólag vályogházakba használhatóak, hanem léteznek égete
téglához, betonhoz, Ytonghoz, farosthoz is elérhető vakolatok, melynek segítségével több ohonba elérhető a jótékony „vályogos” lakóklíma.
Egy vályogvakolaal elláto fal 10 X annyi
(200 gramm/m2, összehasonlítás kedvéért a gipszes vakolatok kb. 20 gr / m2) nedvességet képes
felvenni mint bármely más építőanyag, ezáltal
mint egy természetes klímagép – gondoljunk
a kerámia borhűtőre – hat. A rendkívül nagy
nedvességfelvételi képességének köszönhetően
a penészedés kialakulásának veszélye is minimalizálható, és a kellemetlen dohos levegő is a
múlté. Különösen hatékony a felüle fűtéseknél,
mint pl. falfűtés, mivel kisebb anyagvastagság
melle a magas hőtároló kapacitása mia a meleget eltárolja és gyorsabban, egyenletesebben
adja le a lakóterek felé. A magas ár, a hosszú
száradási idő sokaknak azonban nem teszi lehetővé, hogy ohonaikban ezen természetes
építőanyagok jótékony hatását élvezzék.

Az EMOTON két új termékével, azoknak kínál
megoldást, akik megﬁzethető áron szeretnék ohonaikat természetes vakolatokkal és festékekkel élhetőbbé tenni, egyedien szép ásványi felületekkel ellátni. Továbbá fontos számukra,hogy
a megvásárolt termék előállításának energiaigénye rendkívül alacsony, nem terheli a környezetet – életciklusa végén komposztálható –, és használatukkal elkerülhető a mesterséges vegyi úton
előállíto termékek alkalmazása lakótereinkben.
Az EMOTON Objektspachtel beltéri nemesvakolat, egy agyag alapú nemesvakolat mely
eredeleg a gipszkarton és gipszrost felületek
épületbiológiailag hatékonnyá tételéhez le kifejlesztve, de alkalmasak más ásványi alapok,
mész-cement vakolatok és vályogvakolatok is fogadófelületként. Természetesen a Q3-as minőségű speciális gleelés is elkészíthető vele, mely
alkalmassá teszi különböző díszítőfestések elkészítésére – és nem szükséges a továbbiakban
festeni, mert a természetes földpigmentekkel
anyagában színezhető a nemesvakolat.
A legnagyobb előny mégis a lakóterek levegőjének rendkívüli javulásában mutatkozik meg.
Az ansztakus felületnek köszönhetően, a ﬁnompor nem reked a levegőben (a ﬁnompormentes környezet Nyugat-Európában a wellness
kezelések alapja), hanem a padlóra hull, ahonnan egy takarítással könnyedén eltávolítható.
A károsanyagok, kellemetlen szagok semlegesítése az alacsony rétegvastagság (1–3mm) ellenére megegyezik a vastagabb rétegben felhordo vályogvakolatokéval. Minimalizálja az elektroszmogot a lakóterkeben. Egyedül a nedvességszabályozásban marad a vastagabb rétegben
felhordo vályogvakolatoktól, így csak kisebb
ingadozásokat képes kiegyenlíteni.
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Kivitelezése történhet kézzel glevas által, de
nagyobb felületeknél vakológéppel is a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A munkavégzés
nem tér el a már ismert gipszes, vagy meszes glettanyagoktól, vékonyvakolatoktól. A por alapú
nemesvakolathoz csupán megfelelő mennyiségű
víz hozzáadása szükséges, majd keverőszállal alaposan elkeverjük. A felhordás 1–3 mm vastagságban történik, a felhasznált szerszám (glevas,
japán spatulya, ecset, henger) függvényében
különböző struktúrák képződnek. Ami a színt és
a struktúrákat ille, i csak a kivitelező fantáziája és kreavitása szab határt: egyaránt elkészíthetők modern felületek, díszítőfestések, ruszkus, vagy sima gleelt felületek is. Amennyiben a felületek kiegészítő védelme szükséges,
pl. mosható vagy vízlepergető, úgy természetes
méhviasz alapú waxokkal tudjuk a felületet megóvni. Ezen waxok nagy előnye, hogy védik a felületet, de nem zárják le a vakolat nyílt pórusait.

EMOTON vályogfesték
Egyenletesen szívóképes felületek festéséhez.
Ezen természetes festék, egy kiválóan takaró
beltéri falfesték bármely EMOTON nemesvakolathoz alkalmas, de más vályogvakolatokhoz és
egyenletesen szívó alapokhoz is használható.
A színezése szintén természetes földpigmentekkel történik.
Ezen termékek természetes összetételüknél
fogva biztosítják azokat a tulajdonságokat, melyek a vegyi úton előállíto falfestékek és vakolatoknál extraként elérendő tulajdonságok.
Számos tudományos kísérlet igazolja, hogy az
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EMOTON vályogvakolatok képesek a lakóterekben előforduló káros anyagok semlegesítésére,
ezáltal csökkenk az allergiapotenciált, jótékonyan hatnak az immunrendszerünkre.
Kérje el ingyenes tanulmánysorozatunkat
– az info@emoton.hu címre küldje el nevét és
elérhetőségét –, melyből megtudhatja, hogyan
alakítsa ki ohonát úgy hogy az energiatakarékos, jó levegőjű és szervezetének a legtermészetesebb legyen!

TÖMÖR TÉGLÁK
fagyálló kivitelben is

FALAZÓBLOKKOK
HANGGÁTLÓ TÉGLA
KÖPENYELEM
VÁLASZFALTÉGLÁK
LAPTÉGLÁK
4 cm-es és 2 cm-es változatban
különbözô méretekben

PROVENCE BURKOLÓTÉGLÁK
PÁRKÁNYTÉGLÁK
ÉKTÉGLÁK
ÉGETETT AGYAGCSÔ
PALACKTÁROLÓ ELEM
Fertôszéplaki Téglaipari Kft.
9436 Fertôszéplak, Gyártelep
Tel./fax: +36 (99) 370-986
Mobil: +36 (30) 637-6638
www.fertotegla.hu

■

www.proidea.hu

www.infoworld.hu/fertoteglap
www.fertoszeplakit-c.cegbongeszo.hu
e-mail: f.tegla@t-online.hu

