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ÉPÍTŐANYAGOK
Hőszigetelés

Épületdiagnosztika

környezetbarát, egészséges,
tiszta szigetelőanyag

Objektív módszerek a
szigetelés, illetve a kivitelezés
hibáinak feltárásához, a
rezsiköltségek
megbecsüléséhez.

Befújható cellulóz hőszigetelés
Szigetelő cellulóz granulátum
Padlófeltöltő szigetelés
TFPearls hőszigetelő gyöngyök
Vector homlokzati rendszer
Thermobag
Párafékező fóliák
Építési ragasztók

hőkamerával
Blower-door próbával
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HŐ S Z I G E T E L É S B E N !

A hagyományos technológiával épült házak átlagos
energiaigénye kb. 180-250 kwh/m2/év, ez az érték
innovatív és korszerű szigeteléssel 2/3-ára
csökkent-hető. Ez évente 60-70 %-os megtakarítást
is ered-ményezhet. A napjainkban használt hőszigetelő anya-gok a laboratóriumi vizsgálatok alapján
kétséget kizá-róan megfelelnek rendeltetésüknek,
azonban a való élet mást igazol. Nagyrészt nem
váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, sok esetben
töredékét hozzák a laboratóriumi körülmények
között mért eredmények-nek. Az alábbiakban
néhány példa a szigetelés minő-ségét befolyásoló
tényezőkre:Hőhídak A hőhídakon keresztül igen

nagy mértékű hő távozik az épületből. Egy nem
szigetelt házban ez nem tűnhet fel. Egy jól szigetelt
ház esetében előforduló hőhídak szembetűnően
ronthatják a szigetelés minőségét, ezért fontos a
hőhídmentes kivitelezés. A táblás rend-szereknél
(eps, kőzetgyapot) lemezek között esetle-gesen
előforduló 3 milliméternél szélesebb hézago-kat ki
kell töteni PUR- habbal vagy hasonló tulajdon-ságú
anyaggal. Így elkerülhetjük a konvekciót amely a
levegő le és fel áramlását okozza a résekben, ezzel is
csökkentve a felület szigetelőképességét. A tető-fal
csomópontoknál is létrejöhetnek olyan rések
melye-ket ki kell tölteni szigetelőanyaggal a hőhídak
kialaku-lásának elkerülése végett. Problémát a
nagyszámban előforduló vonal formájú hőhídak
okozhatják (kábelek, csövek, faláttörések). Ezen
problémák kiküszöbölése többlet energiát és költség
növekedést eredményez-het a kivitelezésnél, nem is
beszélve az esetlegesen elmaradt hibák javításáról. A
KVARC SHIELD anyag hasz-nálatánál mindez nem
fordulhat elő, mivel állagának köszönhetően a
legkisebb rést is kitölti, így megaka-dályozva hőhídak
kialakulását. Rögzítés A táblás rendszereknél oda kell

figyelni a szigetelés rögzítésére is hiszen az új téglafalakat leszámítva a szi-getelést mechanikailag is
rögzíteni kell dübelezéssel. A hőszigetelő rendszerekre ragasztott klinkerlap bur-kolatok esetében
különösen fontos a jó minőségű fém beütő szeges
dübel és a kettős hálózás. Ez a rög-zítési mód a
szigetelés átfúrásával vagyis gyengítésé-vel jár, az
előbbi esetben ezenkívül jelentős többlet költséget
is eredményez. A KVARC SHIELD anyag ese-tében
nincs szükség dübelekre, használatával mégis szilárd,
a homlokzattal „egybe forrott” és gyengítet-len
szigetelést kaphatunk.Tűzállóság A táblás szigetelések közül egyedül a kőzet- és üveg-gyapot rendszerek nem éghetőek. A KVARC SHIELD rendelkezik
ezzel a tulajdonsággal, sőt mivel légrés nélküli
szigetelésről van szó ebben az esetben a kür-tő hatás
sem jelentkezik mint a hagyományos táblás Eps
rendszereknél.Szigetelés mögötti légrés A táblás
rendszerek mindegyike légréssel rendelke-zik mely
kiváló életteret biztosít gombák, darazsak, rovarok,
spórák számára. Az Eps rendszerekben táb-lák
mögött páradúsulás jöhet létre. A KVARC SHIELD
esetében ez nem lehetséges, mivel felveszi a
felü-let egyenlőtlenségeit és egybefüggő „réteget”
képez a ház köré.
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Mi a KVARC SHIELD?
A KVARC SHIELD egy magyar szabadalom alapján
tovább fej-lesztett hőszigetelő anyag. Amelynek
létrejöttét az említett problémák kiküszöbölése,
az energiafelhasználás hatékony csökkentése és
az egészséges-komfortos élettér kialakítás-nak
célja vezérelte. Alkalmazható külső és belső térben
tégla, beton pórusbeton felületekre extrakönnyű
hőszigetelő vako-latként. Ajánlott már meglévő
vakolatokra, kapcsos kőburko-latok
mögötti
hézag kitöltésre, tetőterek,
padlásfödémek
szigetelésére akár utólag is. Könnyűszerkezetes
épületek szi-getelésére (táblás és szálas anyagok)
kiváltására.
Összetevők:
speciális adalékok, kvarc homok és újrahasznosított, darált po-lisztirol gyöngy.
Kiszerelés: 50 literes zsákokban
Vízigény: 1 zsákhoz (50 liter) kb. 10 liter víz
Műszaki adatok:
Maximális szemcsenagyság: 4 mm
Nyomószilárdság: ≥0,15-0,65 N/mm2
Relatív páradiffúziós ellenállási tényező:
μ kb.12
Hővezetési tényező: λ < 0,045 W/mK
Anyag Gépi felhordása:
Mixerben készre kevert KVARC SHIELD-et csigás
vakológéppel nagyméretű
fejjel
felhordjuk
először 3-4 cm vastagságban. Újabb réteg felhordása csak az alatta lévő réteg kellő mértékű száradása után történhet. Maximális rétegvastagság:
7-15 cm (felülettől függően). A bekevert habarcsot
2 órán belül fel kell használni. Felhordást követően
24 órán belül nem érheti fagy. A kívánt felület
elérése céljából ajánljuk a 90-145 grammos üvegszövet háló beágyazását és glettelését Kvarc
Termopol ragasztóval. Az így elkészített felületre
minimum 5 nap után hordjuk fel a fedővakolatot.
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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.
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

A SikaRoof® MTC rendszer új, még gazdaságosabb rendszeralkotóval bővült!
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Sikalastic®-612.

A Sikalastic®-612 egykomponensű műgyanta bázis- és fedőgyantaként is
használható, ráadásul kiló-grammonkénti ára is kedvezőbb!

