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A társasházban élők bizony igen eltérő anyagi 
lehetőséggel bírnak. Amíg egyeseknek nem 
jelent gondot a homlokzati hőszigeteléshez, a 
nyílászárók cseréjéhez, illetve az esetleges 
épületgépészeti felújításhoz szükséges összeg 
megteremtése, addig másoknak a közös 
lakóházi költségek ki�zetése is komoly nehéz-
ségbe ütközik. Ez utóbbiak számára csábítónak 
tűnik egy olyan alternatíva, ami lényegesen 
olcsóbban ad megoldást a fűtési költségek 
csökkentésére, különösen akkor, ha a javaslat 
nem tér ki azon hátrányos következményekre, 
amelyek a jóhiszemű felhasználónak és 
szomszédjainak a jövőben, jelentős károkat 
okozhat. A beltéri hőszigetelési rendszerek már 
több évtizede komoly fejtörést jelentenek 
nemcsak a lakosság, de a hőszigetelő rendsz-
erek fejlesztőinek is. Mivel a belső oldali 
hőszigetelés csak jelentős kockázatokat és 
problémákat magában hordozó részme-
goldása lehet egy épület hőszigetelésének, 
ezért alkalmazása csak és kizárólag olyan 
helyeken jöhetne szóba körültekintő és gondos 
tervezést, hő- és páratechnikai méretezést 
követően, ahol más lehetőség nincs a szerkezet 
hőátbocsátásának a csökkentésére (pl. 
műemlék jellegű homlokzatok).  Pórul járhat-
nak tehát azok, akik hisznek a műszakilag 
megalapozatlan „reklám ízű” csábításnak, s 
belevágnak egy olyan megoldásba, amellyel 
több kárt okoznak mint hasznot. Akik pedig 
szándékosan megtévesztik a felhasználókat 
azzal, hogy elhallgatják termékeik hátrányos 
tulajdonságait és alkalmazási korlátait, nemc-
sak etikai vétséget követnek el. A Magyar 

Építőkémia és Vakolatszövetség (MÉSZ) 
homlokzati hőszigetelő rendszerekkel (THR) 
foglalkozó munkacsoportja jelenleg 15 tagot 
számlál, akik kivétel nélkül a jelentősebb hazai 
vakolatgyártók és THR rendszergazdák 
képviselői. A Szövetség alapcéljai között 
szerepel, a minőség melletti elkötelezettség és 
az ezirányú egységes fellépés, részben a jól 
felfogott érdekeik védelme, részben az etikát-
lan piaci magatartás visszaszorítása céljából. A 
MÉSZ tehát ezúton kívánja felhívni, mindazok 
�gyelmét, akik még az épületük  hőszigetelése 
előtt állnak, fontolják meg döntésüket, mielőtt 
a beltéri hőszigetelő rendszereket, illetve 
panelt alkalmaznák, s amellett, hogy elolvassák, 
illetve meghallgatják a gyártói ajánlást, kérjék 
el a termék minőségi tanúsítványát is, melyben 
rögzítve vannak azok az alkalmazási feltételek 
is, amit esetleg elhallgatnak. Ilyen információ 
lehet például a termék tűzvédelmi minősítése, 
az, hogy alkalmazásukhoz elengedhetetlen 
előzetes hő- és páratechnikai számítás, 
valamint, hogy nem alkalmazhatók iparosított 
jellegű épületekben (panelokban).  



 - Folyamatos téli fűtés esetén a hőszigeteléssel 
ellátott falszerkezet belső falfelületi 
hőmérséklete hidegebb lesz a hőszigeteletlen 
állapothoz képest, ami párakicsapódást 
eredményezhet, mely az egészséget károsító 

penészképződés előfeltétele 
- A hideg térbe kizárt falazat hőingadozása 
fokozottabb lesz, mint ha azt külső hőszigetelés 
védené, ez növeli a falazat hőmozgását, 
nagyobb igénybevételt okozva a szerkezetnek; 

az ily módon tartósan 0 C° alá került falrészben 
fagyáskárok keletkezhetnek  - A belső 
hőszigetelésekor általában csak a homlokzati 
fal belső felülete kerül 
leszigetelésre. Be kell látni, hogy így a csatla-
kozó szerkezetek, a falazatot körbe vevő alsó és 
felső födém, valamint az azt körülvevő fő-, vagy 
térelhatároló falazatok nem kapnak szigetelést. 
Ezek a felületek ebben az esetben potenciális és 
koncentrált hőhídakká válnak! A belső 
szigetelés miatt alacsonyabb hőmérsékletű 
homlokzati falrészhez csatlakozó szerkezetek 
csomópontjai lehűlnek és fokozottabban 
kezdődhet meg a páralecsapódás az érintett 
sarkokban, a mennyezet és a padló perem-
részein. A páralecsapódás tartós, 5-6 napos 
fennállása esetén a penészedés is beindul. 
- Az előbbi hatás miatt a lakáselválasztó falak 
csatlakozási élei mentén szintén beindulhat a 
penészképződés akár a szomszédos lakásban is 
- Páratechnikai szempontból alapelv, hogy a 
külső határoló szerkezetek egyes rétegei 
(külső-belső burkolati, illetve. hőszigetelő 
rendszerekkel együtt), belülről kifele haladva 
egyre kisebb ellenállást tanúsítsanak a 

Milyen kockázatot vállal az, aki a belső hőszigetelést 
alkalmazza, s milyen hátrányokkal számolhat?
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páraáthatolással szemben. A csak belül 
alkalmazott EPS lapos hőszigetelő panelek 
egyes rétegei ezt a szabályt nem tudják 
teljesíteni maradéktalanul.  - A hőszigeteléssel 
ellátott falszerkezeteken – csak energia megta-
karítás szempontjából – valóban indi�erens, a 
hőszigetelésnek a helyzete, vagyis hogy a falon 
kívül, belül, vagy szendvics szerkezetként, 
közbensőleg van –e elhelyezve. Az eredményt 
csupán a hőszigetelés(ek) összvastagsága, 
illetve az anyagtulajdonságok (hővezetési 
tényező) határozzák meg. A téli passzív, 
napsugárzási energia hasznosítása 
szempontjából azonban, a belső 
hőszigetelésekkel eltakart szerkezetek (falak, 
födémek), mint hőtároló tömegek nem vehetők 
�gyelembe, vagyis rontják az adott épület 
energiamérlegét.

- Ezen EPS lapos hőszigetelő rendszerek belső 
alkalmazhatósága meglehetősen korlátozott az 
esetleges csepegve égés és a várható 
füstképződés mérgező hatása miatt. A pontos 

alkalmazási feltételeket csak szabványos 
tűzvédelmi osztályba sorolási vizsgálattal lehet 
meghatározni. Például az „E” tűzvédelmi 
osztályú minősítésű belső hőszigetelő panel, - 
ami nem tévesztendő össze az épületek, 
anyagok tűzveszélyességi osztály az „E” (nem 
tűzveszélyes) kategóriájával – nem alkalma-
zható mennyezeteken és belső falakon, (ha az 
menekülési útvonalak falazata), továbbá akkor 
sem, az ilyen módon hőszigetelt épületrész I-III. 
tűzállósági fokozatú tűzszakaszba esik.
- A szigetelés mögé került elektromos, elektron-
ikai és gázvezetékeket át kell szerelni, a vonat-
kozó tűzvédelmi és egyéb előírásoknak 
megfelelően. A hideg oldalra (szigetelés mögé) 
került vezetékek és azok szerelvényei esetében 
számolni kel pára kondenzációval is, amely 
elektromos vezetékek esetében zárlatosságot is 
okozhat.
- A belső hőszigetelés területet vesz el a 
hasznos alapterületből, akadályozza a 
különböző berendezési tárgyak felerősítését.

Talán a legismertebb – elsősorban a médiarek-
lámoknak köszönhetően - beltéri hőszigetelő 
panel gyártója, az alábbiak szerint, félrevezető 
tájékoztatást ad termékrendszeréről, illetve 
elhallgat az alkalmazásával kapcsolatos fontos 
információkat:

- A hőszigetelő lap hővezetési tényezőjének 
pontatlan megadása. A közölt λ=0,03 W/mK 
érték a ténylegesen mért λ=0,037 W/mK 
értékhez képest 23%-kal jobb hőszigetelő 
minőséget sugall. 
- Egy belső oldali 4cm-es EPS lapos hőszigetelés 
– energia-megtakarítást tekintve- soha nem 
egyenértékű, egy ugyanilyen minőségű 10 
cm-es külső hőszigeteléssel, ez �zikai 
lehetetlenség. Azonos anyagú hőszigetelések 
között ugyanis csak a vastagságkülönbség 
okozhat különbséget a megtakarításban. 
Hő-tükrös szerkezeti kialakítás is csak mintegy 
max. 1 cm-es EPS vastagítással megfelelő 
hatást eredményezhet, de csak akkor,  ha  a   

belső tér
+ 20  C

belső tér
+ 20  C

- 15  C

korlátozott
vastagság

Hőhíd
marad!

pára
lecsapódás

Belső
szigetelés
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hő-tükrös felület légréteggel érintkezik. 
- A hő-tükörrel kombinált belső hőszigetelő 
panel páradi�úziós ellenállását közlik, holott az 
csak a hőszigetelő lapra vonatkozóan 
µ=40,(egyenértékű légréteg vastagság sd = 
1,6m) mivel ez a tényező csak anyagjellemző 
lehet. A rendszerben dominánsan párafékező 
réteg a hő-tükör részét képező metalizált 
polietilén fólia, aminek az ellenállás értéke már 
µ=100.000 (sd = 20m) nagyságrendet is elérhet. 
Itt tehát nem teljesül a páraáramlás irányában 
egyre csökkenő ellenállás elve, ez pedig párak-
icsapódást, illetve az ezt követő 
penészképződést okozhat.  A rendszerre az „E” 
nem tűzveszélyes jelzőt használják, ami igen 
megtévesztő információ, mert itt a hőszigetelő 
panelre vonatkozó „E” tűzvédelmi osztályról 
van szó, ami valójában a legjobban éghető, (s 
így a legtűzveszélyesebb) besorolás a bevizs-
gált hőszigetelő rendszereknél. 
- A rendszer nedves falakra nem alkalmazható, 
és párás, vizes helyiségekben is csak akkor, ha 
felület-folytonos párazáró réteget képeznek 
rajta. Mennyezeten csak akkor, ha a rendszer 
vizsgálattal igazoltan legalább D-s2,d0 

tűzvédelmi osztályba sorolható. Ezekre való 
utalás szintén nem szerepel az ismertetőikben. 
- A honlapukon szereplő megtakarítás számítás 
alkalmatlan a tényszerű fűtésköltség megta-
karítás számításra, ami szintén a felhasználók 
megtévesztését szolgálja.  
Összefoglalva megállapítható, hogy a mi 
éghajlati viszonyaink között, a belső oldali 
hőszigetelések várható káros következményei 
miatt (külső falazati szerkezeti rétegek fokozott 
meteorológiai terheltsége, hő-hídveszély, 
penészképződés, bizonyos esetekben 
tűzveszélyesség és a faltömeg hőtároló kapaci-
tásának elvesztése), megvalósításuk alapos 
megfontolást igényel. Alkalmazásukat 
megelőzően minden esetben javasolt 
szaktervezővel hő- és páratechnikai ellenőrző 
számítást végeztetni, s annak eredményeitől 
függően – nem elhallgatva az esetleges veszé-
lyeket- dönteni az alkalmazásukról, �gyelembe 
véve az egyéb minősítési értékeket is (például a 
rendszer tűzvédelmi osztályba sorolását). 
 
 
Forrás: Magyar Építőkémia és Vakolat Szövteség
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SikaRoof® MTC
kent tetőszigetelési rendszer
Bonyolult részletek egyszerűen

Lapostetők szigetelésénél gyakran találko-
zunk bonyolult, összetett csomópontokkal 
(vízelvezető csatornák, összefolyók, 
attika,stb.), a szigetelést áttörő 
szerkezetekkel (antennakikötések, 
csőáttörések, kémények, stb.), illetve 
tetőfelépítményekkel, melyek mentén a 
szigetelés elkészítése különös gondos-
ságot igényel. Felmérések szerint a 
lapostető szigetelése meghibásodása 
mögött több, mint 90 %-ban a nem 
megfelelően kivitelezett részletképzések 
állnak! Legyen szó akár új építésű tetőről, 
akár felújításról, a SikaRoof® MTC kent 
tetőszigetelési rendszerrel minden bonyo-
lult csomópont, vagy akár komplett tető 
felület vízszigetelése egyszerűen, gyorsan, 
maximális biztonsággal megoldható. A 
megfelelő rendszer kiválasztásával egy 
minden ponton tökéletesen tapadó, 
illeszkedő, repedésáthidaló, rugalmas, 
UV-álló vízszigetelő réteg alakítható ki. 
Erős tapadás bitumenen, PVC-n, betonon, 
bádogon vagy akár EPDM szigetelő 
lemezen is!

A SikaRoof® MTC a Sika forradalmi MTC 
(Moisture Triggered Chemistry) 
technológiáján alapul, melynek 
köszönhetően a rugalmas egykomponensű 
műgyanta a felhordást követő 10 perc 
elteltével érzéketlenné válik a külső 
körülményekre, vagyis a váratlan zápor 
nem tud kárt tenni a rétegekben.



17

A rendszer általános felépítése:

Főbb előnyök:

Sikalastic®-612.

Újdonság!!
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Az Etik Kft. 2008. elején kezdte meg működését a Fejér 
megyei Mór városában. Vállalkozásunk fő profiljaként az 

időtálló műanyag nyílászárók gyártását és forgalmazását 
határozta meg.

Az elmúlt 5 évben folyamatos fejlődés jellemzi cégünket. 
Jelenleg 2800 m2 minőségi gyártásra felszerelt csarnokegy-

ségben készítjük termékeinket.

Nyílászáróinkat, a nagy múltra visszatekintő német Salamander 
cég által gyártott profilból készítjük, ezen márkanév a kiváló 

minőség garanciája. Az Etik White ill. Blue Limited termékcsalá-
dunk tagjai széleskörű palettát biztosítanak mindazoknak, akik 

nyílászáró vásárlást terveznek. Termékeink mint Émi, mint Ce 
minősítéssel rendelkeznek illetve belső minőségbiztosítási 

rendszerünknek köszönhetőleg szinte tökéletes a hibák 
kiszűrésének aránya, így a végfelhasználóhoz kiváló minőségű 

termék kerül beépítésre.

Az Etik profilok az egyszerű fehér termékek esetén is különlegeset 
tudnak nyújtani esztétikus kidolgozásuk és ragyogóan hófehér színük 

által. Mindezek mellett, faerezetes fóliás kivitelű nyílászárók is termék-
palettánk részét képezi, melyeket kívül-, belül- ill. kívül-belül színes, 6 

féle alap és 12 féle extra faerezetes színből, ill. további 23 homogén 
rendolit fóliaszínből áll választékunk. Az alakos, íves nyílászárók és 

különleges nyitásirányú szerkezetek, valamint az alumínium borításos 
műanyag nyílászárók gyártása mára mindennapjaink részévé vált.

Elmondhatjuk, hogy a legújabb fejlesztésink egyike a belső falcfóliázott 
nyílászáró gyártása, amely már teljesen a fa ablak érzetét kelti a laikus 

szemlélőben, mivel minden látható felületet fólia takar. Cégünk szinte egyedül-
állóként tud passzív ház minősítésű nyílászárókat gyártani, ami tökéletesen 

megfelel az európai unió egyre szigorodó enegetikai szabályozásának.

Nevünk az Etik Kft. konkrét ideológiát hordoz magában, amelyekhez mindig hűen 
ragaszkodni fogunk.

Az E betű nevünkben az Egyediséget jelenti, hiszen az épületek külső megjelené-
sének esztétikája, a szín, a forma és az anyag együttes hatásából ered.

Második betűnk a T, mint Takarékos. Az egyre növekvő energiaárak miatt, csak jó 
hőátbocsátási tényezővel rendelkező nyílászárót érdemes gyártani és értékesíteni.

I betűnk az Innovációra utal, amely a megújulást jelenti. Esetünkben a folyamatos 
fejlődés az egyre jobb hő- és hangszigetelssel bíró terméke gyártását és különleges 

termékek (emelő-toló ajtók, jet-line ajtó, harmonika ajtó) bevezetését jelenti.
A K pedig, mint Környezetbarát termék és előállítás. Elsődleges szempontot képvisel 
életünkben, hogy nem terheljük nyílászáróinkkal és gyártási folyamatinkkal az 

életterünket.

...az elérhető luxus
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Az Etik White és Blue Limited termékcsaládunk jelenleg 5 taggal 
van jelen a magyar nyílászáró piacon. Az általunk gyártott ablakok 
kiváló hő- és hangszigeteléssel rendelkeznek, egyedi megjelenést 
és korszerű, biztonságos megoldást jelentenek a mai fejlett 
követelményrendszerben.

Etik White Limited

2

2

w 2

Etik White Plus Limited

2

2

w 2

Etik White Royal Limited

2

2

w 2

Etik Blue Limited

2

2

w 2

Etik Blue Plus Limited

2

2

w 2



Termékeinket egyedibbé tesszük a vevői elvárásoknak megfelelően, 
kiemelt biztonsági fokkal ellátott vasalattal, alumínium borítással, extra 
hő- ill. hangszigetelt, fényvisszaverő és katedrál üvegekkel.
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Sajtóközlemény
Európai uniós támogatásból munkaerő képzések az Etik Kft-nél.
Az Etik Kft. 5.234.824 forint uniós támogatás nyert a TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0231 Képzések az Etik 
Kft-nél című pályázati kiíráson az Új Széchényi terv keretében. A móri telephelyű 2008-ban alakult 
Nyílászáró gyártó üzem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szakképzett kollégákkal dolgozhasson 
együtt. Folyamatos fejlődésükhöz elméleti oktatásokkal és gyakorlati tapasztalatszerzésekkel 
járulunk hozzá. Ezen képzések egy részét saját erőből, ill. pályázatok útján nyert támogatásokból 
finanszírozzuk.

A TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0231 pályázaton az alábbi képzéseket tudtuk eszközölni:

Ezen oktatásokkal rugalmasabbá tudtuk tenni raktárkezelésünket, ill. folyamatosan növekvő külföldi 
értékesítésünkhöz több idegen nyelvet beszélő kollégát tudunk biztosítani vevőink legnagyobb 
megelégedésére.

Cégünkről többet megtudhatnak a www.etikkft.hu oldalon.

Az elmúlt öt év munkája meghozta eredményét, mivel az Etik Kft. A 2013. évi 
MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ országos pályázaton az Etik White és Blue Limited 
nyílászáró családdal, a zsűri javaslatára a Kiírók Tanácsa döntése alapján a 2013. 
évben elnyerte a MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ kitüntető címet. Ezen díj megszer-
zése visszaigazolás számukra, hogy aminőségi termékek gyártása a sikerhez 
vezető út alapja.

www.etikkft.hu
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