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ÉPÍTŐANYAGOK
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Egyszerűen 
természetes!
Egy szigetelőanyag, amely ter-
mészetesen az épületek tető födém 
és falszerkezeteinek védelmét 
biztosítja.  Természetes védelmet 
jelent a nyári meleg, és a téli hideg 
ellen.  Természetes, mert    
alapanyaga újrahasznosított újság-
papír, ami garantálja, hogy a 
tegnap hírei egyetlen fa kivágása 
nélkül a jövő komfortját biztosítsa. 
Természetes, mert a hozzáadott sók 

mellett semmilyen szintetikus 
anyagot nem tartalmaz. Természe-
tesen kiemelkedő hőszigetelési 
tulajdonságokkal bír. Természe-
tesen a szintetikus szigetelésekhez 
képest sokszoros hőtárolási képes-
sége van. Természetesen védelmet 
biztosít a farontó bogarakkal és 
gombákkal szemben, hiszen a 
hozzáadott sók a legősibb és 
hatékonyabb  favédőszerek. 
Természetesen megvédi épületein-
ket a tűz pusztító erejével szemben 
is, melyet igazol a nemzetközi és 
nemrégiben hazákban is végzett 
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ÉMI vizsgálat eredménye, mely 
szerint 10cm-es vastagságú falazat 
több mint egy órás védelmet nyújt 
az épületnek. Az előbbi vizsgálat 
nem pusztán a tűzvédelmet 
igazolta, hanem a magas 
hőmérsékletű (nyári) hővédelem 
bizonyságát is 
alátámasztja,miszerint a közel 1000 
fokos kemence hőmérséklet 
ellenére a fal külső hőmérséklete 1 
óra elteltével mindössze 2 fokot 
emelkedett. Természetes,hogy a 
rágcsálók jelenléte épületeink 
számára és főként a bentlakók 
nyugalmának komoly támadói 
lehetnek, azonban a só, ami ellen 
nem próbálnak védekezni távol 
tartja a rágcsálókat az épülettől. 
Természetesen nem csak 
hőtechnikai paraméterei különböz-
tetik meg a szintetikus 
szigetelőanyagtól ( a megszokott, 
olcsó szigetelőanyagoktól), hanem 

hanggátlása is, amely már 10 cm-es 
vastagságban több mint 50 Db. 
Természetesen nem elhanyagol-
ható a páratechnikai hatékonysága 
sem, amely megfelelő szerkezet 
esetén biztosítja az épület ideális 
klímáját.( akár 30 % nedvesség 
felvétel sem rontja hőszigetelő 
képességét). Természetesen az sem 
elhanyagolható, hogy a bedol-
gozás és a használat során semmi-
lyen káros anyag kibocsátás, vagy 
bőrirritáció nem jelenik meg 
(viszketés, köhögési inger). 
Természetes, hogy statikusan sem-
leges, így bármilyen szerkezetbe 
építhető. Természetes, hogy mint 
minden építőanyagnál számít a 
bekerülési és beépítési költség, 
valamint néhol a tartósság is. A 
beépítés során rés-és süllyedés-
biztos eredményt kapunk, továbbá 
vágási hulladékkal sem kell 
számolni.

Ha Ön is érdeklődik egy intelligens 
szigetelőrendszer iránt, kérjük, vegye fel 
velünk a kapcsolatot!

Hot-line: 06-20-9433-893
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A KVARC  SHIELD ultrakönny ű hőszigetelő  anyag igazi újdonság. 

A terméket nem táblákban ragasztják fel a falra, nincs szükség 

dübelekkel való külön rögzítésre, a fal és az anyag között nincs 

légrés, mint a táblás hőszigetelő  rendszerek esetében. Felhor-

dása történhet kézzel, géppel (habarcs szivattyúval) is. Igy a ki-

vitelezés gyorsan és folyamatosan végezhető .

Az anyag állagának köszönhet ő en minden kis lyukat, rést kitölt, 

ezáltal nagyszer űen alkalmazkodik bármilyen felületi egyenlőt-

lenséghez. Teljesen légrés mentes, egységes szigetel őréteget 

képez a ház köré. Mivel egységes, rétegről beszélünk, amely 

nincs átfúrva, dübelekkel átütve és összeillesztések sem talál-

hatóak rajta, segítségével hőhíd mentes szigetelést kaphatunk. 

A KVARC  SHIELD-el a külső  mechanikai hatásokkal szemben el-

lenálló, nagyszilárdságú homlokzatot képezhetünk.

A KVARC  SHIELD hőszigetelő anyag alkalmas mind új építésű 

mind régebbi épületek utólagos hőszigetelésére.

A KVARC SHIELD nehezen éghető  tűzvédelmi szempont-

ból több emeletes épületekbe is beépíthet ő. A t űzterjedé-

sét megakadályozza, füstöt nem fejleszt, nincs égve csö-

pögés ezért optimális t űzvédelmi megoldást nyújt. Kivá-

ló hangszigetelő  képességű , páraátereszt ő  nem akadá-

lyozza a pára homlokzaton keresztül történ ő  átjutását. 

A rendszerben nincs páradúsulás, a belsőterek nem penészed-

nek. A KVARC  SHIELD-el készített réteg nem zsugorodik, nem tá-

gul. Ez a mérettartás is biztosítja a homlokzat hosszú élettar-

tamát.

Összegezve a KVARC  SHIELD hőszigetelő  anyaggal készített 

szigetelés: 

  kiváló h őszigetelő

  nem zsugorodik, 

  hőhíd mentes, 

  tűzálló,

  kiváló hangszigetelő, 

  mechanikai hatásoknak ellenáll

  páraáteresztő, 

  nem ad életteret a gombák, férgek, rovarok, rágcsálók, 
 madarak számára

 állandó hőszigetelési értékkel rendelkezik.
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1   KVARC SHIELD ultrakönny ű hőszigetelő  anyag a kívánt vastagságban felhordva. 
  Javasolt vastagság 3-12 cm-ig. (hővezetési tényez ő  λD:< 0,045 W/mK)

2  90-145 gr-os üvegszövet háló 

3   KVARC TERMOPOL ragasztó a háló beágyazásához, alapfelület előkészítéséhez.

4   KVARC univerzális vagy színezhető alapozó
  Alapfelületek kezelésére a szívóképesség csökkentésére, kiegyenlítésére vakolatok tapadási 
  tulajdonságainak javítására.

5   KVARC fedővakolatok
     
     

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER RÉTEGFELÉPÍTÉSE



16



17



18



19



20

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, repedésáthi-
daló, 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.

A rendszer általános felépítése:

-alapozás
-bázis réteg, melybe speciális – a csomópont formáit felvevő- üvegszövet kerül beágyazásra
-színes, UV-álló fedőréteg 

Főbb előnyök:

- MTC technológiának köszönhetően érzéketlen az időjárási körülményekkel szemben
- Egyszerű és gyors csomóponti kialakítás a Sikalastic® Reemat fátyolnak köszönhetően
- Rugalmas, repedésáthidaló megoldás
- Egykomponensű anyagok
- Ideális részletképzésekhez és komplett felújításokhoz
- Minimális anyagveszteség, mivel nincs átlapolási és vágási hulladék
- Méretre szabott, minden ponton tökéletesen illeszkedő szigetelés
- Nincs szükség forró levegőre, vagy lángra (vegy- és olajipari épületek, iskolák tetői)
- Minimális az eszközigény
- Kiválóan alkalmas fém tetők, bádogos szerkezetek, vápák szigetelésének javítására
- Gyökérállóságának köszönhetően zöldtetők vagy fordított rétegrendű tetők szigetelésére is al-kalmas
- Gazdaságos 

Bonyolult részletek egyszerűen

A SikaRoof® MTC rendszer új, még gazdaságosabb rendszeralkotóval bővült!

Sikalastic®-612.
A Sikalastic®-612 egykomponensű műgyanta bázis- és fedőgyantaként is 
használható, ráadásul kiló-grammonkénti ára is kedvezőbb!ÚJDONSÁG!
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A Profi Hungária többféle 
kötőanyag tartalmú 
vakolatot gyárt. Kínálatában 
megtalálhatóak a cement, 
mész és gipsz tartalommal 
készített minden igényt 
kielégítő belső- és kültéri 
vakolatok. 

Magyarországon, ellentétben a Nyugat-
Európai országokkal a gipsz vakolatok 
kevésbé terjedtek el. Ennek okai 

árkülönbségekben keresendő. 
egyrészt a szokásokban, másrészt az 

A Profi Hungária Kft.  kiváló minőségű 
gipszvakolatokat kínál a magyar vásárlók 
számára, amelyek ára versenyképes a 
cement-mész kötôanyaggal forgalmazott 
vakolatok áraival. 
A gipszvakolatok fajsúlya kisebb, mint 
a cemen tvakolatoké, így a m 2 -re  vetített 
anyagigényük is kisebb. (25-28%-kal 
kevesebb!). 

További előnyük a gipszvakolatoknak, hogy 
gyakorlatilag a cementes vakolat árán, 
felületi, építéstechnikai és építésbiológiai 
szempontból is sokkal jobb minőséget 
nyújt az építkezők számára.

A gipsz a valamikori tengerek ásványi 
lerakódásaként található meg a 
természetben. A gipszkristályok 200 millió 
évvel ezelôtt a sekély tengeröblök fenekén 
keletkeztek és rakódtak le.
A gipszet több ezer éve használják 
építőanyagként. A legrégebbi ismert 

bizonyíték Kis-Ázsiából származik és 11000 
éves.

A természetben található kôzetet 
kibányásszák, összezúzzák és kiégetik, 
ezáltal megtartva a kôzet azon tulajdonságát, 
hogy vízzel érintkezve újból megkössön. 
Ezután a kiégetett gipszet megôrlik, majd 
különböző töltő- és adalékanyagokkal 
összekeverik és a kész vakolóanyagokat 
zsákos, vagy silós kiszerelésben az 
építkezés helyszínén bedolgozzák.

A Profi Hungária Kft a gipszvakolatait 

Profi gipsz 
vakolatok 
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rendszerben kínálja. Az alapozóktól a 
kiegészítő termékekig biztosítja a kiváló 
minőséget, a könnyebb és gyorsabb 
bedolgozást. A gyártás folyamata folya -
matos ellenőrzés alatt áll.

A gipszvakolatok felhasználása szá-
mos előnnyel jár:
A beruházóknak, a kivitelezőknek egyértel -
műen a költségek, de előnyös a gipsszel 
dolgozóknak az egészség, majd a gipszes 
vakolattal „burkolt” helyiségekben lakóknak 
élettani szempontból is.

A gipszvakolatok gyártása és bedolgozása 
mindennemû egészségi káros mellékha-
tásoktól mentesen történik. Ezt a tényt 
támasztja alá az is, hogy a gipszet, az 
építőipar mellet széleskörűen alkalmazzák 
a gyógyászatban (pl.: a törött végtagok 
begipszelése, mivel a gipsz Ph-értéke 
és páradiffúziós ellenállása megegyezik 
az ember bőrével), de az élelmiszer- és 
kozmetikai iparban is.
A gipszvakolatok nagy pórustartalmuk 
által szabályozzák a belső tér klímáját. 
A tusolás, főzés, mosás és az emberi 

kilégzés folyamán keletkező„többlet” párát 
felveszik, majd ezekben a pórusokban 
elraktározzák. Amennyiben a belső tér 
páratartalma csökken, az elraktározott 
párát visszajuttatják levegőbe. Mivel a 
belső tér páratartalma mindig a lehető 
legideálisabb, így növelik a melegérzetet, s 
ha közvetetten is de hozzájárulnak a fűtési 
költségek csökkenéséhez is.

A gipszvakolatok feltöltődnek meleggel. 
Télen a határoló falak gipszvakolatainak 
és a belső tér levegőjének a hőmérséklete 
között csekély az eltérés. Azáltal, hogy a fal 
felületének hômérséklete alig 1-1,5 °C-al 
tér el a levegő hőmérsékletétől, növekszik 
a komfortérzet. 
A gipszvakolatoknak alacsony a hővezető 
képessége /0,25-0,35 W/mK/, amely 
csökkenti a hőveszteséget. A hagyományos 
cementes vakolattal szemben a gipszvakolat 
alkalmazása ezen tulajdonsága miatt, már 
közvetlenül is hozzájárul a fûtési költségek 
csökkentéséhez.

A gipszvakolatok csekély felületi vezető -
képessége megakadályozza a felületi 
statikus feltöltődést, így kevésbé vonzza 
magához a port, csökkentve ezzel a felület 
gyors elpiszkolódását.

A gipsz vegyi képlete CaSO4+2H2O, 
ami azt jelenti, hogy a kristályrácsában 2 
molekula vizet raktároz el. Tűz esetén ez 
a víz oltóanyagként szabadul ki, valamint 
vékony páraréteget vonva a tűz és a fal közé 
egyrészt hűti a felületet, másrészt késlelteti 
a tűz átterjedését a szerkezet túloldalára. A 
gipszvakolatok alkalmazásával javíthatók 
az egyes építőelemek tűzvédelmi tulaj-
donságai.
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A gipszvakolatok gyorsabb bedolgozást 
tesznek lehetővé. 
Bármilyen hagyományos vakológéppel egy 
rétegben, kevesebb anyagveszteséggel 
felhordhatóak. 
Kímélik a vakológép kopó alkatrészeit, 
így egy csigával hozzávetőleg háromszor 
nagyobb felület kivitelezhető, mint a 
cementkötésű vakolatokkal. 
Kétféle változatban, glettelt, vagy dörzsölt 
felülettel is elkészíthető, megfelelő alapot 
biztosít tapétázás és festés alá.
A vakolat már az első száradási periódus 
után is lényegesebben kevesebb vizet 
tartalmaz. Az építkezők így jelentôs idôt 
nyernek, mivel az időjárási viszonyoktól 
függően (páratartalom, hőmérséklet) a 
vakolat 7-14 nap után teljesen kiszárad 

és alkalmassá válik a csempézésre, 
tapétázásra és festésre egyaránt.

Teljes mértékben alkalmazhatók belsô 
térben az alaptól a födémig, akár még 
lakóházak vizes helyiségeiben is.

A gépi gipszes vakolatokkal kisebb az 
anyagigény. Mennyezeten már 8, oldalfalon 
pedig 10 mm vastagságban megfelelô 
szilárdsági mutatók jellemzik.

Összegezve  a    gipszvakolatok  tulajdonságait, 
használata előnnyel jár a beruházónak, 
mert hozzáértő kivitelezés esetén, olcsóbb 
és költséghatékonyabb, kevesebb időt 
kell várnia a következő munkafolyamatig, 
előnnyel jár a kivitelezőnek, mert 
gyorsabban bedolgozható és kíméli a gép 
kopó alkatrészeit és előnnyel jár a lakóknak 
akiknek kellemesebb, komfortosabb 
lakóteret biztosít. 

TERMÉKEK:
PROFI MP2 GÉPI BELSŐ GLE TTELHE T Ő 
GIPSZVAKOL AT
Anyagigény: 11 kg/m 2/cm
Összetétel: Stukatúrgipsz, mészhidrát, 
mészkőhomok 0-0,8 mm, adalékanyagok

PROFI MP4 GÉPI  BELSŐ DÖRZSÖLT  
GIPSZVAKOL AT
Anyagigény: 12 kg/m 2/cm
Összetétel: Stukatúrgipsz, mészhidrát, 
mészkőhomok 0-0,8 mm, adalékanyagok
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