13

ÉPÍTŐANYAGOK
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Horváth faredőnyök
A korszerű, igényes épületek homlokzati
képe megkívánja a természetes anyagok
felhasználását. Részben ennek az igénynek
következtében az utóbbi években feltámadt
a homlokzati árnyékolás egyik patinás múltra
visszatekintő, emberközpontú eleme, a
faredőny.
Az elmúlt időszakban egyeduralkodó
fenyőfa mellet ismét megjelentek kínálatunkban a korábban már csak az idős
mesterek emlékeiben élő trópusi fa fajták. Az
elérhető alapanyagok teljes kínálatából
gyártott Horváth faredőnyök harcba
szálltak, hogy visszavegyék az őket megillető
helyet a kényszermegoldású külsőtokos mini
műanyag redőnyöktől.
A Horváth faredőnyök alkalmazása
kézenfekvő, hiszen az egyre szigorodó
hőtechnikai előírások következtében a külső
határoló
falak
vastagságnövekedése
lehetővé teszi a faredőnyeink számára
nélkülözhetetlen - a hőszigetelés felhasználása miatt a korábbiakhoz képest nagyobb
keresztmetszetű
redőnyszekrényeink
beépítését.
A Horváth faredőnyök megrendelőinknél

elért sikerüket nem csak nemes szépségüknek, hanem összehasonlíthatatlanul
kedvezőbb tulajdonságaiknak köszönhetik.
A fa hő és hangszigetelő képessége messze
felülmúlja a korszerű alumínium és műanyag
társaiét. A fa továbbá környezetbarát, ez
sokat számít mindazoknak, akik nem csak
magukra, hanem gyermekeikre és az
unokáikra is gondolnak. A Horváth
faredőnyök bejövő fényszabályozási és
szellőzési tulajdonsága szerkezetükből
adódóan - a 25/75 % -os rés/léc aránynak
köszönhetően - sokszorosan felülmúlja a
perforált lécekből készített redőnyökét.
Termékeink hasonlóképpen vezetnek a
mechanikai ellenálló képesség tekintetében
is, elkeserítve az illetéktelenül behatolni
akarókat.
A Horváth faredőnyök nagy tömege igen
kedvező a zajcsillapítás és mechanikai
ellenálló képesség szempontjából. A
fárasztó, kézi, gurtnis működtetés ugyanakkor már a múlté. Az utóbbi évtizedben
faredőnyeinket miden esetben motorral
kínáljuk.
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A hangulatos Horváth faredőnyök által
nyújtott komforthoz hozzájárul, hogy a Somfy
io rendszerével működésük könnyedén
automatizálható
az
Ön
igényeinek
megfelelően, a fényviszonyok, az időprogram,
illetve a használat módja szerint.
A Somfy io motorokkal szerelt faredőnyeink
állapota a Pad io központi vezérlésről nem csak
beállítható, de minden esetben látható is, mert
a motorok visszajelzik azt a központra. A Somfy
io „Intelligens Otthon” rendszerével a Horváth
faredőnyök az intelligens otthonvezérlés
részévé válnak, adott esetben az árnyékoló, a
fűtési, a világítási és egyéb rendszerek távoli
elérése is lehetséges.
A Horváth faredőnyök választásával otthona

biztonságát is fokozhatja. A riasztórendszerrel
összekapcsoltan betörési kísérlet esetén a
redőnyök automatikusan lezárnak, ezzel
akadályozva az illetéktelen behatolót.
A Horváth faredőnyök már megjelenésükkel
bizonyítják, hogy a tulajdonos értékrendje
messze túlhaladt az „elég csak a célszerűség”
szemléleten, a szépért a kényelemért is
hajlandó áldozni.
A Horváth faredőnyök nagy tömege igen
kedvező a zajcsillapítás és mechanikai ellenálló
képesség szempontjából. A fárasztó, kézi,
gurtnis működtetés ugyanakkor már a múlté.
Az utóbbi évtizedben faredőnyeinket miden
esetben motorral kínáljuk.

Cégünk az alumínium redőny gyártásban is törekedik, arra, hogy a tervezők által megálmodott „egyedi
kivitelezésű” ablakokra is tudjon modern árnyékolót gyártani, felszerelni. Így kezdtük el gyártani a „ferde, speciális kerek és egyéb ablakokra” külső árnyékoló alumínium redőny gyártását motoros kivitelben .
Reméljük minél szélesebb körben ismert lesz, hogy szinte nincs lehetetlen az árnyékolásban. Keresse fel
honlapunkat, ott további információt olvashat termékeinkről, valamint megtekintheti ferde redőnyünkről feltett
videót.
Horváth Redőny és Horváth Testvérek KFT
Bemutató terem: 1158 Bp. Pestújhelyi tér 1
Műhely és iroda: 1153 Bp, Wysocki u. 1
Telefon: 06-309246822 vagy 06-14107182
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A

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.

