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Magyar termék – magyar fejlesztés

A SIMIX termékcsalád keretén belül habarcsok széles
választékát gyártja és kínálja ügyfeleinek a gyártó.
A csemperagasztók több típusa, beltéri alapvakolat, valamint
falazó habarcs termékek gyártásával foglalkozunk.
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INGATLAN

OTTHONUNK
BIZTONSÁGA
VÉDELMI SZINTEK
Mi mindent tehetünk otthon őrzött vagyoni és személyes értékeink
biztonsága érdekében? Miért jelent fokozott védelmet a 24 órás
távfelügyeleti rendszer a betörésekből, rongálásokból eredő lopások és
károkozások ellen?
Fontos tudni, hogyha lakásbiztosítást kötünk valamelyik biztosítóval még nem jelenti azt, hogy mindent megtettünk értékeink védelmében. A biztosítók ugyanis a
meglévő védelmi szintnek megfelelő mértékben nyújtanak anyagi fedezetet bekövetkezett kár esetén. Ennek megfelelően
minél több szintű védelemmel rendelke-

zünk, annál kedvezőbb feltételeket remélhetünk, és természetesen annál kisebb az
esélye egy esetleges betörésnek, ami azért
is fontos, mert ha a biztósító fizet is, eltulajdonított, megrongált személyes értékeinket nem tudja kárpótolni. Vegyük sorra a
védelmi szinteket.
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A mechanikai védelem (ablakok, ajtók, rácsok,
zárak, stb.) nem leküzdhetetlen akadály, de
meghosszabbítja a betöréshez szükséges időt,
így, ha ez a szint megfelelően ki van építve, akár
el is veheti a behatoló kedvét az időigényes betörési kísérlettől.
A következő szinte az elektronikai védelem
jelenti, melynek legnépszerűbb fajtája a riasztórendszer, ami erős hang- és fényjelzéssel zavarja meg a behatolót, és amelyet egy okostelefon segítségével akár távolról is aktiválhatunk.
Sajnos a tapasztalatok alapján a megszólaló
sziréna inkább bosszantja a szomszédokat, a
közbelépést illetve a hatóságok érteítését nem
vállalja senki.
Éppen emiatt sokkal hatékonyabb – igaz, költségesebb is –, ha meglévő riasztórendszerünekt ún. átjelző berendezés segítségével közvetlenül távfelügyeleti szolgáltatóhoz kötjük
be. Ez jelenti a harmadik védelmi szintet. A 24
órás távfelügyeleti szolgáltatás keretében
a helyi riasztórendszer jelzései közvetlenül a
távfelügyeleti központba futnak be, ahol azok
egyrészt automatikusan rögzítésre kerülnek,
másrészt az azonnal intézkedő operátorok
utasítására a néhány percen belül a helyszínre érkező járőrszolgálat már haladéktalanul
közbeléphet és megakadályozhatja a betőrési
kísérletet, illetve annak megtörténte esetén
pedig a további kár létrejöttét. A tetten ért behatolókat – amennyiben azok még a helyszínen tartózkodnak – mindaddig feltartóztatják,
illetve a helyszínt is biztosítják, amíg az illetékes hatóság a helyszínre nem érkezik. Kivonuló
szolgálatos távfelügyelet esetén a sziréna alkalmazása is elhagyható, így a szomszédoknak se
okozunk kellemetlenséget.
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A lakások, házak, irodák vagy egyéb ingatlanok
védelmi rendszere tovább bővíthető kamerás
megfigyelő rendszerrel, melyek szintén csatlakoztathatók a távfelügyeleti szolgáltatásra.
A távfelügyeleti központ operátorai riasztás
jelzés beérkezésekor így élőben látják a kamera által megfigyelt területet, és amennyiben az
alapján egyértelmű a valós risztás, azaz betőrési kísérlet, úgy nem csak a járőrszolgálatot,
hanem a hatóságokat is azonnal értesítik, és
helyszíre írányítjákA fent taglalt maximális védelmi szint megtervezésének kulcsa, hogy hozzáértő, nagy
tapasztalattal és szakmai tudással rendelkező
szakembert, céget válasszunk, ugyanis a teljes
rendszer csak annak hibátlan működése esetén
nyújt biztonságot.

A RIMI Monitoring Kft. közel 25 év szakmai
tapasztalatával és sok ezer elégedett ügyfelének bizalmával ajánlja Önnek szolgáltatásait telepítési és távfelügyeleti akciókkal, valamint ingyenes helyszíni felméréssel.

ÉPÍTŐANYAG
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ÚJDONSÁG
A

HýSZIGETELÉSBEN!

A hagyományos technológiával épült házak átlagos

Rögzítés

energiaigénye kb. 180-250 kwh/m2/év, ez az érték

A táblás rendszereknél oda kell łgyelni a szigetelés

innovatív és korszerē szigeteléssel 2/3-ára csökkent-

rögzítésére is hiszen az új téglafalakat leszámítva a szi-

hetþ. Ez évente 60-70 %-os megtakarítást is ered-

getelést mechanikailag is rögzíteni kell dübelezéssel.

ményezhet. A napjainkban használt hþszigetelþ anya-

A hþszigetelþ rendszerekre ragasztott klinkerlap bur-

gok a laboratóriumi vizsgálatok alapján kétséget kizá-

kolatok esetében különösen fontos a jó minþségē

róan megfelelnek rendeltetésüknek, azonban a való

fém beütþ szeges dübel és a kettþs hálózás. Ez a rög-

élet mást igazol. Nagyrészt nem váltják be a hozzájuk

zítési mód a szigetelés átfúrásával vagyis gyengítésé-

fēzött reményeket, sok esetben töredékét hozzák a

vel jár, az elþbbi esetben ezenkívül jelentþs többlet

laboratóriumi körülmények között mért eredmények-

költséget is eredményez. A KVARC SHIELD anyag ese-

nek. Az alábbiakban néhány példa a szigetelés minþ-

tében nincs szükség dübelekre, használatával mégis

ségét befolyásoló tényezþkre:

szilárd, a homlokzattal „egybe forrott” és gyengítetlen szigetelést kaphatunk.

Hþhídak
A hþhídakon keresztül igen nagy mértékē hþ távozik

Tēzállóság

az épületbþl. Egy nem szigetelt házban ez nem tēnhet

A táblás szigetelések közül egyedül a kþzet- és üveg-

fel. Egy jól szigetelt ház esetében elþforduló hþhídak

gyapot rendszerek nem éghetþek. A KVARC SHIELD

szembetēnþen ronthatják a szigetelés minþségét,

rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, sþt mivel légrés

ezért fontos a hþhídmentes kivitelezés. A táblás rend-

nélküli szigetelésrþl van szó ebben az esetben a kür-

szereknél (eps, kþzetgyapot) lemezek között esetle-

tþ hatás sem jelentkezik mint a hagyományos táblás

gesen elþforduló 3 milliméternél szélesebb hézago-

Eps rendszereknél.

kat ki kell töteni PUR- habbal vagy hasonló tulajdonságú anyaggal. Így elkerülhetjük a konvekciót amely a

Szigetelés mögötti légrés

levegþ le és fel áramlását okozza a résekben, ezzel is

A táblás rendszerek mindegyike légréssel rendelke-

csökkentve a felület szigetelþképességét. A tetþ-fal

zik mely kiváló életteret biztosít gombák, darazsak,

csomópontoknál is létrejöhetnek olyan rések melye-

rovarok, spórák számára. Az Eps rendszerekben táb-

ket ki kell tölteni szigetelþanyaggal a hþhídak kialaku-

lák mögött páradúsulás jöhet létre. A KVARC SHIELD

lásának elkerülése végett. Problémát a nagyszámban

esetében ez nem lehetséges, mivel felveszi a felü-

elþforduló vonal formájú hþhídak okozhatják (kábelek,

let egyenlþtlenségeit és egybefüggþ „réteget” képez

csövek, faláttörések). Ezen problémák kiküszöbölése

a ház köré.

többlet energiát és költség növekedést eredményezhet a kivitelezésnél, nem is beszélve az esetlegesen
elmaradt hibák javításáról. A KVARC SHIELD anyag használatánál mindez nem fordulhat elþ, mivel állagának
köszönhetþen a legkisebb rést is kitölti, így megakadályozva hþhídak kialakulását.
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Az Ön márkakereskedþje:

Mi a KVARC SHIELD?
A KVARC SHIELD egy magyar szabadalom alapján tovább fejlesztett hþszigetelþ anyag. Amelynek létrejöttét az említett
problémák kiküszöbölése, az energiafelhasználás hatékony
csökkentése és az egészséges-komfortos élettér kialakításnak célja vezérelte. Alkalmazható külsþ és belsþ térben tégla,
beton pórusbeton felületekre extrakönnyē hþszigetelþ vakolatként. Ajánlott már meglévþ vakolatokra, kapcsos kþburkolatok mögötti hézag kitöltésre, tetþterek,

padlásfödémek

szigetelésére akár utólag is. Könnyēszerkezetes épületek szigetelésére (táblás és szálas anyagok) kiváltására.
Összetevþk:
speciális adalékok, kvarc homok és újrahasznosított, darált polisztirol gyöngy.
Kiszerelés:
50 literes zsákokban
Vízigény:
1 zsákhoz (50 liter) kb. 10 liter víz
Mēszaki adatok:
Maximális szemcsenagyság: 4 mm
Nyomószilárdság:0,15-0,65 N/mm2
Relatív páradiffúziós ellenállási tényezþ: į kb.12
Hþvezetési tényezþ: Ȝ < 0,045 W/mK
Anyag Gépi felhordása:
Mixerben készre kevert KVARC SHIELD-et csigás vakológéppel
nagyméretē fejjel felhordjuk elþször 3-4 cm vastagságban.
Újabb réteg felhordása csak az alatta lévþ réteg kellþ mértékē
száradása után történhet. Maximális rétegvastagság: 7-15 cm
(felülettþl függþen). A bekevert habarcsot 2 órán belül fel kell
használni. Felhordást követþen 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 fedþvakolatot.
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A KVARC SHIELD ultrakönnyē hþszigetelþ 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 hþszigetelþ rendszerek esetében. Felhordása történhet kézzel, géppel (habarcs szivattyúval) is. Igy a kivitelezés gyorsan és folyamatosan végezhetþ.
Az anyag állagának köszönhetþen minden kis lyukat, rést kitölt,
ezáltal nagyszerēen alkalmazkodik bármilyen felületi egyenlþtlenséghez. Teljesen légrés mentes, egységes szigetelþréteget
képez a ház köré. Mivel egységes, rétegrþl beszélünk, amely
nincs átfúrva, dübelekkel átütve és összeillesztések sem találhatóak rajta, segítségével hþhíd mentes szigetelést kaphatunk.
A KVARC SHIELD-el a külsþ mechanikai hatásokkal szemben ellenálló, nagyszilárdságú homlokzatot képezhetünk.
A KVARC SHIELD hþszigetelþ anyag alkalmas mind új építésē
mind régebbi épületek utólagos hþszigetelésére.
A KVARC SHIELD nehezen éghetþ tēzvédelmi szempontból több emeletes épületekbe is beépíthetþ. A tēzterjedését megakadályozza, füstöt nem fejleszt, nincs égve csöpögés ezért optimális tēzvédelmi megoldást nyújt. Kiváló hangszigetelþ képességē, páraáteresztþ nem akadályozza a pára homlokzaton keresztül történþ átjutását.
A rendszerben nincs páradúsulás, a belsþterek nem penészednek. A KVARC SHIELD-el készített réteg nem zsugorodik, nem tágul. Ez a mérettartás is biztosítja a homlokzat hosszú élettartamát.
Összegezve a KVARC SHIELD hþszigetelþ anyaggal készített
szigetelés:
X kiváló hþszigetelþ
X nem zsugorodik,
X hþhíd mentes,
X tēzálló,
X kiváló hangszigetelþ,
X mechanikai hatásoknak ellenáll
X páraáteresztþ,
X nem ad életteret a gombák, férgek, rovarok, rágcsálók,
madarak számára
X állandó hþszigetelési értékkel rendelkezik.
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Alapfelület

K I V I T E L E Z É S

Alkalmazható a legtöbb falszerkezetre: beton, tégla min Hvh10
vakolat könnyēszerkezetes cement és faforgácskötésē lapokból szerelt falra. Felvihetþ régi kþporos felületekre a mozgó részek, és a különbözþ szennyezþdések (por, zsír festék) eltávolítása után. Az alapfelület hþmérséklete +5c° és +25 c° fok között legyen. Erþs napsütés miatt felmelegedett felületet, víz
spriccelésével kezeljük.

A homlokzat elþkészítése

X Lábazati kezdĝ sín felszerelése
A kívánt vastagságú szigetelésnek megfelelþ kezdþ sínt
helyezzünk fel.

X Kizárások felragasztása
A kizárásokat hþszigetelési vastagságnak megfelelþ vakolóprołlokból vagy Eps illetve kþzetgyapot lapokból alakítsuk ki. Az Eps vagy kþzetgyapot lapok használata annyival
elþnyösebb, hogy a felület lehúzása után bent hagyhatjuk a
szigetelésben. Az Eps vagy kþzetgyapot lapok felragasztását vízmértékkel vagy zsinór használatával végezzük a végsþ egyenes felület érdekében. A lapokat érdemes vakolólécünk hosszúságánál egymástól kisebb távolságra elhelyezni, hogy a lécet a két kizárásra támasztva egyszerēen tudjuk
elhúzni. Nyílászáróknál a szigetelést kialakíthatjuk gipszkarton használatával így a karton eltávolítása után a SHIELD saját
anyaga adja a szigetelést illetve a kávák szélességétþl függþen erre a célra használhatunk megfelelþ vastagságú polisztirol, kþzetgyapot lapot is.

X kizárások falon
X kizárás a sarkokon
X kizárás a nyílászáróknál
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K I V I T E L E Z É S

Az elsþ réteg felhordása
Az anyag felhordásához használjunk habarcsszivattyút, elþkevert anyagokhoz ajánlott szórópisztollyal. Az elsþ réteget átlagosan 3-4 cm–ben szórjuk fel, folyamatosan haladjunk, a felhordott anyagot ne mozgassuk, ne nyúljunk hozzá.Száraz, meleg idþben ne hagyjuk állni az anyagot a tömlþben, mindig dolgozzuk el a bekevert anyagot. A második réteg felszórását,
csak az alatta lévþ réteg megfelelþ mértékē száradása után
kezdjük el.

A második réteg felhordása
A második réteg szórásánál a közöket a kizárások vastagságához mérten töltsük fel. Érdemes a kizárásnál vastagabbra
hagyni az anyagot, így a felületet a vakolóléc szinte egyszeri elhúzásával, készre tudjuk munkálni. A lehúzás után megmaradt
anyagot érdemes összegyējteni egy tiszta vödörben és újrafelhasználni. A földre leesett, szennyezett anyagot ne használjuk
újra, az eltömítheti a tömlþt, megrongálhatja a gép csigáját. A
szórásnál łgyeljünk az egyenletességre ehhez legjobb a pisztolyt körkörösen mozgatni.
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Üveg szövet beágyazása, felület glettelése

K I V I T E L E Z É S

Az üvegszövet beágyazásánál, a táblás rendszerekkel ellentétben nem szükséges elþre felhúzni egy ragasztó réteget.
A több helyen feltapasztott hálót a simító élével gyērþdésmentesen simítsuk be a friss ragasztóval. A hálósávok kb. 10 cm átfedéssel kerüljenek egymásra.
A beágyazott üveghálót még azonnal és folyamatosan simítsuk át a habarccsal . A háló beágyazásához és simításához
használhatunk: Termin, Termopol és Termoragasztót is. A friss
ragasztórétegbe ágyazzuk be az él- és sarokvédþ elemeket.

Fedþvakolat felhordása
Az elkészített felületre min.5 nap után hordjuk fel a fedþvakolatot. Erre a célra használhatunk KVARC vékony illetve diszperziós vakolatot.
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Padlók, födémek, lapostetþk
és mélyhētþterek hþszigetelése
(normál terhelés esetén):

A határoló szerkezet rétegrendje egy talajon
fekvþ padló esetén:
X burkolat
X ágyazóréteg
X aljzatbeton (4-5 cm)
X SHIELD hþszigetelés
X vízszigetelés
X aljzatbeton
X tömörített homokos kavicságy
X termett talaj.

Elþnyei:
X kiváló lépéshangszigetelés
X kiváló hþszigetelés
X fugamentes kivitelezés
X könnyē bedolgozhatóság
X csþvezetékek beágyazására alkalmazható
X megakadályozza a hþ - és hanghidak kialakulását
X alkalmas padlófētésekhez is
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A kþlapburkolatok mögötti
hþszigetelés KVARC SHIELD ultrakönnyē
hþszigetelþ anyaggal
Elþnyök:
X
A kþzetgyapot hþszigetelés rögzítésének, szabásának, segéd
anyagainak költsége megtakarítható.( vas beütþszeges dēbel,
furatkészítés)
X
A kþlapok rögzítéséhez használt rozsdamentes acélrögzítþk
és az ezekhez használt mēanyag dēbelek tēzállósági mutatói
KVARC SHIELD hþszigetelþ anyaggal történþ kiöntéssel fokozhatók.
X
A munkamenetek összességében felgyorsulnak
X
A KVARC SHIELD ultrakönnyē hþszigetelþ anyaggal történþ hþszigetelés gyorsabb folyamat, mint a kþzetgyapot paplan felhelyezése.
X
A ráfordított költség ,élþmunka aránya is csökken ami a
költséghatékonyság növelését idézi elþ.
X
Az alkalmazott megoldás az eddig jelenlevþ egyéb a használat közben jelentkezþ problémát is orvosol.
X
A kþlapok mögötti páradúsulás megszēnik, ezzel jelentþs
hatásfok növekedés érhetþ el a hþszigetelési képességben.
X
A KVARC SHIELD hþszigetelþ anyag hþ védelemi funkciót is
betölt, ami a nyári energia felhasználást csökkenti
X
A kþlapok mögötti zugokban a kiöntést követþen nincs lehetþsége a rágcsálóknak, rovaroknak az élþhely kialakításra.
X
A mögöttes pára miatti kþlapok foltosodása is megszēnik.
X
Az esetlegesen a kþlapok közötti hézagok a csapóesþ számára nem hozzáférhetþ, ezért a hþszigetelésbe jutása kizárt.
Ez a jelenség az esþs idþszakban az uralkodó szélirányra
merþleges homlokzaton jelentkezhet.
X
A KVARC SHIELD ultrakönnyē hþszigetelþvel való kiöntés
fokozza a kþlapok rögzítési szilárdságának mértékét.

Költségek megtakarítása a jövþben
A jelenleg hatályos elþírás meghatározza hogy “kþlapok
beépítése kizárólag rozsdamentes acélrögzítþkkel történhet”.
Ami indokolja ezt az elþírást a kþlapburkolat mögött jelenlevþ szakaszos párafolyam és az ezzel együtt jelentkezhetþ korrózió. A költséges rozsdamentes szerelvényt a KVARC SHIELD
ultrakönnyē hþszigetelþ alkalmazásával, jóval olcsóbb tēzi horganyzott kivitelēre is cserélhetþ. A KVARC SHIELD technológiánál a korróziós kockázat nem áll fenn.
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SZIGETELÕHABARCS
Alkalmazási terület:
Gyárilag elÉkevert, egykomponensÑ por termék. Alkalmazható, teraszok, erkélyek, pincék, aknák,
medencék, alagutak, vizes helyiségek, épülethomlokzati részek, víz talajnedvesség, és víznyomás
elleni szigetelésére, meglévÉ szigetelések javítására, felújítására, de mindenek elÉtt ott, ahol a vékony,
repedés-áthidaló bevonat a követelmény.

Tulajdonságok:
csak vízzel kell összekeverni
a víz adagolástól függÉen, glettvassal
vagy teddy hengerrel is felhordható
páraáteresztÉ
24 óra elteltével burkolható
alapozó használata nem szükséges
csak két réteg szükséges
bitumen és szilikon mentes
semleges szagú
oldószer mentes
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Kvarc Ásvány Kft.
e-mail: kvarcasvany@gmail.com
www.kvarc.hu
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Sikaflex ragasztás
VÍZTISZTÁN

Szerencsére már egyre többen megtapasztalják, hogy a “macerás” fúrás, szögelés
helyett a tisztább, praktikusabb ragasztást is választhatják ha rögzíteni szeretnék
tárgyaikat. Építkezéskor, felújításnál sokszor új műszaki kihívások elé állítanak
kivitelezőket, tulajdonosokat egyaránt az alábbi kérdések:
- tömítés / ragasztás?
- milyen alapfelületeim vannak?
- függőleges vagy vízszintes?
- milyen eszközök kellenek hozzá?
A Sikafelx® Crystal Clear univerzális ragasztó a legtöbb felületen alkalmazható, mint pl.:

üveg asztallap

üvegpolc

... vagy fém díszítő elemek, beton, gipsz, gipszkarton, fa, festett
zománc, poliészter és műanyag.
A Sikafelx® Crystal Clear tömítőanyag alkalmas beltérbe válaszfalak függőleges és
vízszintes csatlakozási hézagainak kitöltésére, továbbá fém- és faszerkezetekhez is.
TERMÉKELŐNYÖK:
- átlátszó / kristálytiszta
- könnyen bedolgozható
- csekély zsugorodás kikeményedéskor
- különösen alkalmas lakásfelújítás esetén
- nedves betonfelületen is
alkalmazható
- a legtöbb építési
alapfelületen jól tapad

Keresse termékünket viszonteladóinknál!
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www.praktiker.hu

• A z o n n a l i k e d v e z m é n y • E g y e d i a j á n l a t o k • www.praktiker.hu/torzsvasarlo

TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAMUNKhoz!

PLUSZ CSATLAKOZZON ÖN IS

Barkácsolás és
lakberendezés

kreatívan.

Keresse termékeinket megújult webshopunkon is!

Nyáron is tele ötletekkel!

ÉPÜLETGÉPÉSZET
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BELSŐÉPÍTÉSZET

Szőnyegcsere akció!

SZŐNYEGHÁZ
Budapest,
d
XII. k
ker. Krisztina
i i k
krt. 11. ((Széll
éll Kálmán
ál á térnél)
é él)
Tel: 06-1/212-4143
Nyitva H-P 10-18, Szo 10-14 óráig
www.kabiriszonyeghaz.hu | www.facebook.com/kabiriszonyeg
webáruházunk: kabiricarpet.com
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