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Egy energiatakarékos megoldás
a komfortos, élhető tetőterekért
Sokszor a lakók nem érzik magukat igazán komfortosan beépített tetőterükben: nyáron elviselhetetlen a meleg, télen pedig az állandó fűtés ellenére
is fáznak. 20-30 évvel ezelőtt gyakran készültek
olyan tetőterek, amelyekben komoly hőszigeteléstechnikai és páratechnikai hibák sokasága miatt
hideg belső falfelületeket, nedvesedést, rosszabb
esetben pedig penészedést is észlelhetünk.
A mai műszaki követelményeket alapul véve megállapítható, hogy a korábbi építésű épületeknél
igen rossz hőszigetelő képességű és kis vastagságú – csupán 5–10 cm – anyag került elhelyezésre, egyetlen rétegben a szarufák között.
A belső oldalon a burkolat mögött gyakran előfordult a teljesen más célra gyártott mezőgazdasági fóliák, kátránypapírok beépítése, ami páratechnikailag egyáltalán nem megfelelő.
A rossz anyagválasztáson túl a szakszerűtlen
kivitelezés is komoly problémát jelent.
Kívül gyakori hiba, hogy nincsen ellenléc a
cseréptartó lécek alatt, így átszellőztetett légrés sem került kialakításra: a megfelelő be- ill.
kiszellőzés – az eresz vonalában és a tetőgerinc
környékén – nem volt biztosítva, így a levegő
sem tud keringeni, ami hűthetné a felforrósodott fedés alatti légteret, és az az alatt lévő szerkezetet.
Ez nyáron a szigetelés hatékonyságát nagymértékben rontja, ill. télen az esetlegesen bejutó porhó és csapadék akadályoztatott lefolyása
miatt a cseréptartó lécek elkorhadhatnak azokon a pontokon, ahol felülnek a szarufára.
A fedés emiatt megcsúszhat az eresz irányába, vagy akár be is szakadhat.
A fent felsorolt tényezők külön-külön vagy
együttesen is azt eredményezik, hogy a bentlakók számára a belső lakóklíma és az életkörülmények sem nyáron, sem télen nem megfelelőek: nyáron átforrósodik a tetőszerkezet, télen
nem tudjuk kifűteni az adott teret, és általá-

nosságban véve nedvesedés és penészesedés
jelentkezhet.
Az energiaköltségek racionalizálása végett is
szükséges a régi tetőterek komplex energetikai
felújítása: egy jól tervezett rétegrenddel, 1 fűtési szezonban a tető 1 m2 felületére vetítve,
a hőveszteséget akár ötödére is csökkenthetjük!
Amennyiben a problémákat együttesen és
véglegesen szeretnénk megszüntetni oly módon,
hogy a belső burkolatot nem bontjuk el, úgy a
rétegrendek újbóli kialakítása szükséges, amit
kívülről tudunk megvalósítani. Ehhez kínál az
URSA komplex megoldást URSA üveggyapot, XPS
és SECO termékeinek kombinált alkalmazásával.
A felújítás során a meglévő rétegek elbontása
után rögzítjük a belső burkolat elő URSA SECO
PRO 2 vagy URSA SECO PRO SDV páratechnikai
fóliát, majd URSA XPS bakok segítségével készítjük el a szarufa speciális magasítását – ezzel
maximalizáljuk a hőhídmentesítést. A szarufaközöket teljes magasságában kitöltjük URSA ásványgyapoal, majd elhelyezzük a cserépalátét
URSA SECO PRO 0,04 fóliát, az ellenlécet, azután
pedig a cseréptartó lécet, és a cserepeket.
A szigetelést és a tetőszerkezetet megbízhatóan kell védeni a nedvességtől.
Kívülről egy alátétréteg gondoskodik arról,
hogy a cserépfedés esetleges hézagjain át bejutó
csapadék vagy porhó ne nedvesíthesse át a szigetelést. A lakótér oldaláról elhelyezett lég- és
párazáró réteg megakadályozza, hogy a belső
térben lévő nedvesség bejusson a szigetelésbe.

A megoldás előnyei
– A felújítási munkák alatt is lakható marad a
tetőtér
– A tetőszerkezetben több elem is megmarad:
a belső burkolat, a szarufa, ill. a megfelelő műszaki állapotú – nem törött, repedt, szétfagyott és lefagyott sarkú – tetőcserép
– Épületfizikailag helyére kerülnek a páratechnikai
rétegek: véglegesen megszűnnek a lakótérben
és az épület szerkezetében kialakult problémák
– Komplex megoldás: szarufa-magasítás – hőszigetelés – alátétfólia
– Az XPS-bakoknak köszönhetően minimálisra
csökken a szarufa vonalmenti hőhídvesztesége
– Mai követelményeknek, elvárásoknak és egyéni igényeknek megfelelő hőszigetelési vastagság kialakítása
– Optimális ár-érték arány más megoldásokhoz
képest

URSA SECO – a profi választás tetőhöz
Fedési alátétfólia

„URSA SECO PRO 0,04”
tetőfólia
Magas páraáteresztő képességgel rendelkező fólia;
két oldalán gyárilag felhordo öntpadó szegélycsíkokkal készül, mely biztosítja a szélzárást
és vízzárást. Cserépfedés ala teljes hőszigetelő
anyag kitöltésekor alkalmazzuk újépítés és felújítás esetén is. Súlya 175 g/m2.
Belső burkolat alatt
alkalmazható páratechnikai fóliák választéka

„URSA SECO PRO 2”
fólia (1.5 x 50 m)
Párafékező és légzáró képességű fólia, belső oldalon a burkolat ala elhelyezésre, felújítás vagy
újépítés esetén. Súlya 110 g/m2.

URSA Salgótarján Zrt.
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„URSA SECO PRO 100” fólia
(4 m x 25 m)
Párazáró és légzáró képességű fólia, belső oldalon a
burkolat ala elhelyezésre,
újépítés és felújítás esetén, amikor belülről építjük ki a hőszigetelést és a kiegészítő tartószerkeze vázrendszert. Súlya 180 g/m2.
„URSA SECO PRO SDV” fólia
(1.5 m x 40 m)
Páraszabályzó és légzáró képességű
fólia, belső oldalon a burkolat ala
elhelyezésre. Elsősorban tetőfelújításnál ajánlo, amikor a beltéri burkolatra kívülről terítjük rá a fóliát oly módon, hogy a szarufákon is áthajtjuk. Súlya 80 g/m2.
A páratechnikai fóliák ragasztásához

„URSA SECO PRO DKS” ragasztópaszta
(310 ml/tubus = kb. 10 fm/tubus)
Öregedésálló és tartósan rugalmas xotróp ragasztóanyag. A páratechnikai fóliák csatlakozó szerkezetekhez való, páramentességet és légtömörséget biztosító ragasztásához – szorítóléc alkalmazása nélkül!
„URSA SECO PRO KA”
ragasztószalag (6 cm x 20 m)
Magas kezde tapadószilárdsággal
rendelkező, nedvességálló ragasztószalag. Az URSA SECO fóliák áöréseinek körberagasztásához, ragasztógallér kialakításához (pl. csőáörésnél).
„URSA SECO PRO KP”
ragasztószalag (6 cm x 40 m)
Magas kezde tapadószilárdsággal
rendelkező, nedvességálló ragasztószalag, a páratechnikai fóliák átlapolásainak leragasztásához.
További műszaki információ:
Varga Tamás URSA-alkalmazástechnológus
(06-20/972-1266)

1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.
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www.ursa.hu
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· SZÁRAZÉPÍTÉSZET
Központ
2040 Budaörs Gyár utca 2.
tel.: 06 (23) 88-08-38
fax: 06 (23) 88-08-39
mobil: 06 (70) 380-8540
e-mail: budaors@zsirafep.hu

Üveggyapot,
XPS-polisztirol

Bitumenes
lemezek,
zsindelyek,
kellõsítõk

Glettelõgipszek,
ragasztógipszek,
speciális gipszek

Kazettás
álmennyezeti
rendszer

1028 Budapest
Hidegkúti út 355.
tel./fax: 06 (1) 397-2401
mobil: 06 (70) 377-4831
e-mail:
hidegkut@zsirafepitoanyagok.hu

Üveggyapot,
kõzetgyapot

Vakolatok, esztrichek,
csemperagasztók,
aljzatkiegyenlítõk,
fugázók

Homlokzati
hõszigetelõ
rendszer,
EPS-polisztirol

Gipszkartonrendszerek

4030 Debrecen
Borzán Gáspár utca 32.
tel.: 06 (52) 530-820
fax: 06 (52) 530-821
mobil: 06 (70) 387-3380
e-mail: debrecen@zsirafep.hu

Építés / Minőség / Innováció
Az ÉMI Nonprofit Kft. élenjáró, európai
színvonalú szolgáltatási minőséggel,
aktív és felelős társadalmi szerepvállalással
a magyar építőipar megkerülhetetlen
szereplőjévé, szakmai szellemi
kompetencia-központjává szeretne válni.
www.emi.hu

Üzlet és postacím
2083 Solymár
Várhegy utca 6.
tel./fax: 06 (26) 363-057
mobil: 06 (70) 380-8541
e-mail: solymar@zsirafep.hu
5600 Békéscsaba
Bartók Béla út 14.
tel.: 06 (66) 321-961
fax: 06 (66) 321-951
mobil: 06 (70) 380-8469
e-mail: bekescsaba@zsirafep.hu

