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SZIGETELÕHABARCS

Alkalmazási terület:  
 

Gyárilag el kevert, egykomponens  por termék. Alkalmazható, teraszok, erkélyek, pincék, aknák, 

medencék, alagutak, vizes helyiségek, épülethomlokzati részek, víz talajnedvesség, és víznyomás 

elleni szigetelésére, meglév  szigetelések javítására, felújítására, de mindenek el tt ott, ahol a vékony, 

repedés-áthidaló bevonat a követelmény. 

Tulajdonságok: 

 csak vízzel kell összekeverni 

 a víz adagolástól függ en, glettvassal 
 vagy teddy hengerrel is felhordható

 páraátereszt

 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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A hagyományos technológiával épült házak átlagos energia-
igénye kb. 180-250 kwh/m2/év, ez az érték innovatív és korszer 
szigeteléssel 2/3-ára csökkenthető. Ez évente 60-70 %-os meg-
takarítást is eredményezhet. A napjainkban használt hőszi-
getelő anyagok a laboratóriumi vizsgálatok alapján kétsé-
get kizáróan 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 eredményeknek. Az alábbiakban 
néhány példa a szigetelés minőségét befolyásoló tényezőkre.

Hőhídak
A hőhídakon keresztül igen nagy mértékű hő távozik az épü-
letből. Egy nem szigetelt házban ez nem tűnhet fel. Egy jól 
szigetelt ház esetében előforduló hőhídak szembetűnően 
ronthatják a szigetelés minőségét, ezért fontos a hőhídmen-
tes kivitelezés. A táblás rendszereknél (eps, kőzetgyapot) 
lemezek között esetlegesen előforduló 3 milliméternél szé-
lesebb hézagokat ki kell töteni PUR- habbal vagy hasonló 
tulajdonságú anyaggal. Így elkerülhetjük a konvekciót amely 
a levegő le és fel áramlását okozza a résekben, ezzel is csök-
kentve a felület szigetelőképességét. A tető-fal csomópon-
toknál is létrejöhetnek olyan rések melyeket ki kell tölteni szi-
getelőanyaggal a hőhídak kialakulásának elkerülése végett. 
Problémát a nagyszámban előforduló vonal formájú hőhídak 
okozhatják (kábelek, csövek, faláttörések). Ezen problémák 
kiküszöbölése többlet energiát és költség növekedést ered-
ményezhet a kivitelezésnél, nem is beszélve az esetlegesen 
elmaradt hibák javításáról. A KVARC SHIELD anyag használatá-
nál mindez nem fordulhat elő, mivel állagának köszönhető-
en a legkisebb rést is  kitölti, így megakadályozva hőhídak 
kialakulását.

Rögzítés
A táblás rendszereknél oda kell fi  gyelni a szigetelés rögzí-
tésére is hiszen az új téglafalakat leszámítva a szigetelést 
mechanikailag is rögzíteni kell dübelezéssel. A hőszigetelő 
rendszerekre ragasztott klinkerlap burkolatok esetében kü-
lönösen fontos a jó minőségű fém beütő szeges dübel és a 
kettős hálózás. Ez a rögzítési mód a szigetelés átfúrásával 
vagyis gyengítésével 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 gyengítetlen szigetelést 
kaphatunk.

Tűzállóság
A táblás szigetelések közül egyedül a kőzet- és üveggyapot 
rendszerek nem éghetőek. A KVARC SHIELD rendelkezik ezzel 
a tulajdonsággal, sőt mivel légrés nélküli szigetelésről van 
szó ebben az esetben a kürtő hatás sem jelentkezik mint a 
hagyományos táblás Eps rendszereknél.

Szigetelés mögötti légrés
A táblás rendszerek mindegyike légréssel rendelkezik mely 
kiváló életteret biztosít gombák, darazsak, rovarok, spórák 
számára. Az Eps rendszerekben táblák mögött páradúsulás 
jöhet létre. A KVARC SHIELD esetében ez nem lehetséges, mi-
vel felveszi a felület egyenlőtlenségeit és egybefüggő „réte-
get” képez a ház köré.

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 kőbur-
kolatok 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 
polisztirol 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 páradiff úziós 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.

Ú J D O N S Á G
A  H Ő S Z I G E T E L É S B E N ! Mi a KVARC SHIELD?
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A KVARC SHIELD ultrakönnyű hőszigetelő anyag igazi újdon-
ság. 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. Felhordása történhet kézzel, géppel (habarcs szi-
vattyúval) is. Igy a kivitelezés gyorsan és folyamatosan végez-
hető. Az anyag állagának köszönhetően minden kis lyukat, 
rést kitölt, ezáltal nagyszerűen alkalmazkodik bármilyen fe-
lületi egyenlőtlenséghez. Teljesen légrés mentes, egységes 
szigetelőréteget képez a ház köré. Mivel egységes, rétegről 
beszélünk, amely nincs átfúrva, dübelekkel átütve és össze-
illesztések sem találhatóak rajta, segítségével hőhíd mentes 
szigetelést kaphatunk.

A KVARC SHIELD-el a külső mechanikai hatásokkal szemben 
ellenálló, nagyszilárdságú homlokzatot képezhetünk.

A KVARC SHIELD hőszigetelő anyag alkalmas mind új építésű 
mind régebbi épületek utólagos hőszigetelésére.

A KVARC SHIELD nehezen éghető tűzvédelmi szempontból 
több emeletes épületekbe is beépíthető. A tűzterjedését 
megakadályozza, füstöt nem fejleszt, nincs égve csöpögés 
ezért optimális tűzvédelmi megoldást nyújt. Kiváló hang-
szigetelő képességű, páraáteresztő nem akadályozza a pára 
homlokzaton keresztül történő átjutását. A rendszerben 
nincs páradúsulás, a belsőterek 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 hőszigetelő anyaggal készített 
szigetelés:
 kiváló hőszigetelő
 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.

Alapfelület
Alkalmazható a legtöbb falszerkezetre: beton, tégla min 
Hvh10 vakolat könnyűszerkezetes cement és faforgácsköté-
sű lapokból szerelt falra. Felvihető régi kőporos felületekre a 
mozgó részek, és a különböző szennyeződések (por, zsír fes-
ték) eltávo-lítása után. Az alapfelület hőmérséklete +5c° és 
+25 c° fok kö-zött legyen. Erős napsütés miatt felmelegedett 
felületet, víz spriccelésével kezeljük.

Alapfelület
 Lábazati kezdő sín felszerelése

A kívánt vastagságú szigetelésnek megfelelő kezdő sínt he-
lyezzünk fel.

 Kizárások felragasztása

A kizárásokat hőszigetelési vastagságnak megfelelő vakoló-
profi lokból vagy Eps illetve kőzetgyapot lapokból alakítsuk 
ki. Az Eps vagy kőzetgyapot lapok használata annyival elő-
nyösebb, hogy a felület lehúzása után bent hagyhatjuk a 
szigetelésben. Az Eps vagy kőzetgyapot lapok felragasztását 
vízmértékkel vagy zsinór használatával végezzük a végső 
egyenes felület érdekében. A lapokat érdemes vakolólécünk 
hosszúságánál egymástól kisebb távolságra elhelyezni, hogy 
a lécet a két kizárásra támasztva egyszerűen tudjuk elhúzni. 
Nyílászáróknál a szigetelést kialakíthatjuk gipszkar-ton hasz-
nálatával így a karton eltávolítása után a SHIELD saját anyaga 
adja a szigetelést illetve a kávák szélességétől függően erre a 
célra használhatunk megfelelő vastagságú polisztiol, kőzet-
gyapot lapot is.

 Kizárások falon

 Kizárás a sarkokon

 Kizárás a nyílászáróknál

Kivitelezés
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Az első réteg felhordása

Az anyag felhordásához használjunk habarcsszivattyút, elő-
kevert anyagokhoz ajánlott szórópisztollyal. Az első réteget 
átlagosan 3-4 cm–ben szórjuk fel, folyamatosan haladjunk, 
a felhordott anyagot ne mozgassuk, ne nyúljunk hozzá. Szá-
raz, meleg időben ne hagyjuk állni az anyagot a tömlőben, 
mindig dolgozzuk el a bekevert anyagot. A második réteg 
felszórását, csak az alatta lévő réteg megfelelő mértékű szá-
radása után kezdjük el.

A második réteg felhordása

A második réteg szórásánál a közöket a kizárások vastagsá-
gához mérten töltsük fel. Érdemes a kizárásnál vastagabbra 
hagyni az anyagot, így a felületet a vakolóléc szinte egyszeri 
elhúzásával, készre tudjuk munkálni. A lehúzás után meg-
maradt anyagot érdemes összegyűjteni egy tiszta vödörben 
és újrafelhasználni. A földre leesett, szennyezett anyagot ne 
használjuk újra, az eltömítheti a tömlőt, megrongálhatja a 
gép csigáját. A szórásnál figyeljünk az egyenletességre ehhez 
legjobb a pisztolyt körkörösen mozgatni.

Az üvgszövet beágyazása, felület glettelése

Az üvegszövet beágyazásánál, a táblás rendszerekkel ellen-
tétben nem szükséges előre felhúzni egy ragasztó réteget. A 
több helyen feltapasztott hálót a simító élével gyűrődésmen-
tesen simítsuk be a friss ragasztóval. A hálósávok kb. 10 cm 
átfedéssel kerüljenek egymásra.

A beágyazott üveghálót még azonnal és folyamatosan simít-
suk át a habarccsal . A háló beágyazásához és simításához 
használhatunk: Termin, Termopol és Termoragasztót is. A friss 
ragasztórétegbe ágyazzuk be az él- és sarokvédő elemeket.

Fedővakolat felhordása

Az elkészített felületre min. 5 nap után hordjuk fel a fedőva-
kolatot. Erre a célra használhatunk KVARC vékony illetve disz-
perziós vakolatot.
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Padlók, födémek, lapostetők és mélyhűtőterek 
hőszigetelése (normál terhelés esetén)

A határoló szerkezet rétegrendje egy
talajon fekvő padló esetén:

 burkolat
 ágyazóréteg
 aljzatbeton (4-5 cm) 
 SHIELD hőszigetelés
 vízszigetelés
 aljzatbeton
 tömörített homokos kavicságy
 termett talaj.

Előnyei

 kiváló lépéshangszigetelés
 kiváló hőszigetelés  
 fugamentes kivitelezés 
 könnyű bedolgozhatóság 
 csővezetékek beágyazására alkalmazható 
 megakadályozza a hő - és hanghidak kialakulását
 alkalmas padlófűtésekhez is 
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Előnyök

  A kőzetgyapot hőszigetelés rögzítésének, szabásának, se-
gédanyagainak költsége megtakarítható. (vas beütősze-
ges dűbel, furatkészítés)  

  A kőlapok rögzítéséhez használt rozsdamentes acélrögzí-
tők és az ezekhez használt műanyag dűbelek tűzállósági 
mutatói KVARC SHIELD hőszigetelő anyaggal történő kiön-
téssel fokozhatók.

 A munkamenetek összességében felgyorsulnak.

  A KVARC SHIELD ultrakönnyű hőszigetelő anyaggal történő 
hőszigetelés gyorsabb folyamat, mint a kőzetgyapot pap-
lan felhelyezése.

  A ráfordított költség, élőmunka aránya is csökken ami a 
költséghatékonyság növelését idézi elő.

  Az alkalmazott megoldás az eddig jelenlevő egyéb a hasz-
nálat közben jelentkező problémát is orvosol.

  A kőlapok mögötti páradúsulás megszűnik, ezzel jelentős 
hatásfok növekedés érhető el a hőszigetelési képesség-
ben.

  A KVARC SHIELD hőszigetelő anyag hő védelemi funkciót is 
betölt, ami a nyári energia felhasználást csökkenti  

  A kőlapok mögötti zugokban a kiöntést követően nincs 
lehetősége a rágcsálóknak, rovaroknak az élőhely kialakí-
tásra.

  A mögöttes pára miatti kőlapok foltosodása is megszűnik.

  Az esetlegesen a kőlapok közötti hézagok a csapóeső 
számára nem hozzáférhető, ezért a hőszigetelésbe jutása 
kizárt. Ez a jelenség az esős időszakban az uralkodó szél-
irányra merőleges homlokzaton jelentkezhet.

  A KVARC SHIELD ultrakönnyű hőszigetelővel való kiöntés 
fokozza a kőlapok rögzítési szilárdságának mértékét.

Költségek megtakarítása a jövőben

A jelenleg hatályos előírás meghatározza hogy “kőlapok be-
építése kizárólag rozsdamentes acélrögzítőkkel történhet”. 
Ami indokolja ezt az előírást a kőlapburkolat mögött jelenle-
vő szakaszos párafolyam és az ezzel együtt jelentkezhető kor-
rózió. A költséges rozsdamentes szerelvényt a KVARC SHIELD 
ultrakönnyű hőszigetelő alkalmazásával, jóval olcsóbb tűzi 
horganyzott kivitelűre is cserélhető. A KVARC SHIELD techno-
lógiánál a korróziós kockázat nem áll fenn.

A kőlapburkolatok mögötti hőszigetelés
KVARC SHIELD ultrakönnyű hőszigetelő anyaggal
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A 
tavaszi megújulás 
régen a ház mesze-
lésével kezdődött, és
az udvar szépítésé-

vel folytatódott. Manapság, a 
rohanó világ miatt talán kicsit 
ritkábban nyúlunk az ecset-
hez, pedig egy szépen lefes-
tett kerítéssel és az egyéb 
házkörüli tárgyaink átfestésé-
vel bizony sokat javíthatunk 
otthonunk megjelenésén.

Ahol a rozsda erősen felütöt-
te a fejér, ott drótkefézzük át 
a felületet, majd alapozzuk 
Dunaplaszt Primer alapozó 
festékkel. Rozsdamarót ne 
használjunk, ebben az alapo-
zóban minden benne van, ami 
a rozsda átalakítását elvégzi, 
és megfelelő konverziós réte-
get biztosít a következő réteg 
tapadásához.

Ha a rozsda csak néhol je-
lentkezik és annak nagy ré-
szét drótkefével, csiszolással 
megfelelően eltávolítottuk, 
akkor kiváló megoldást nyújt 
kerítése védelmére a Du-
naplaszt Primer alkalmazása 
nélkül is a Dunaplaszt Mul-

tifunkciós Kerítésfesték és 
a Dunaplaszt Kerítésfesték 
Aqua, melyek alapozók és át-
vonk egyben és hosszú időre 
száműzik a rozsdát.

A Dunaplaszt kerítésfestékek 
acélra, fára és felújító festés-
kor is kiváló megoldást nyúj-
tanak a kerítésünk megóvása, 
szépítése érdekében.

Érdemes elgondolkodni azon, 
hogy esetleg egy kis egyedi-
séget is belecsempésszünk 
a munkába, hisz az egyszerű 
fehér vagy zöld kerítés he-
lyett, egy kis merészséggel 
remek végeredményt érhe-
tünk el. Használjunk például 
két különböző, de egymáshoz 
passzoló színt a festés so-
rán. Esetleg olyan árnyalatot 
válasszunk, mely a ház fala-
in is megjelenik. A lehetősé-
geknek csak a kreativitásunk 
szabhat határt.

Próbálja kia a grafit színeket 
is, mely 5 színben biztosít 
fémes csillogást kovácsolt-
vas kerítésének. Horganyzott 
kovácsoltvas kerítésekre és 

egyéb horganyzott acélszer-
kezetekre használja a már 
fent említett Dunaplaszt Pri-
mer tapadóhídként a kerítés-
festékek alá, vagy önmagá-
ban az „Alvikorr alapozó és 
átvonó egyben” festékünket.

A vízzel hígítható Dunaplaszt 
Kerítésfesték Aqua selyem-
fényű zománcot oldószeres 
társához hasonlóan nem csak 
kerítéseinkre alkalmazhatjuk, 
hanem bármilyen egyéb, ház 
körül fellelehető régi vagy új, 
festett vagy festetlen, acél és 
fa tárgy, pl. szék, asztal, ajtó, 
létra, virágos hordó, kutyaól, 
kerti ház, talicska, hinta, szer-
számosláda, utánfutó, mező-
gazdasági gépek stb. dekora-
tív bevonására.

Válogasson kedvére a bol-
tokban is elérhető Duna-
plaszt Kerítésfestékek 17 szí-
ne közül az Önnek megfele-
lő kiszerelésben.

Festés

a ház körül

sfesték és egyéb horganyzott acélszer

www.egrokorr.hu

OTTHON
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FELÚJÍTÁS

www.egrokorr.hu

DUNAPLASZT KÉSTAPASZOK
a hibátlan felületért

A 
Dunaplaszt poliészter késtapaszok 
univerzálisan felhasználhatók a leg-
különbözőbb felületi hibák javítására, 
amivel csak találkozhatunk. Haszná-

latával, sima, egyenletes, és karcmentes felü-
lethez juthatunk, mely finomcsiszolással alkal-
mas a festéshez, fényezéshez. A Dunaplaszt 
poliészter és üvegszálas poliészter késtapa-
szok kétkomponenses késtapaszok, edzőjük 
benzoil-peroxid, melyet tubusban adunk a 
késtapaszokhoz egységes kiszerelésben.

Késtapaszaink egyedülálló módon kiválóan ta-
padnak a legkülönbözőbb acél, alumínium, és 
horganyzott felületeken és egyéb poliészter- 
vagy epoxigyantából készült kompozit felülete-
ken egyaránt. Fára való alkalmazása, csak ki-
vételes esetekben, pl. beltéri festett ajtók, MDF 
lapok esetében ajánlott, ugyanis a fa nagyon 
mozog, így kipereghet idővel, amit beleken-
tünk, - hacsak nem itattuk át bekevert poliész-
tergyantával felhasználás előtt a fát. Kétféle 
késtapaszunk közül a krémszínű késtapasz ki-
sebb mélyedések, karcolások, horpadások és 
gyűrődések javítására alkalmas, az üvegszá-
las zöld színű nagyobb mélyedések, horpadá-
sok, kitörések pótlására megfelelő megoldás. 
Mindkét késtapasz gyorsan kikeményedik, 
ezáltal szinte azonnal és könnyen csiszolható 
lesz. Ahhoz hogy jó eredményt kapjunk, csak 
az alapos összekeverésre kell odafigyelni 
100:2 arányban, figyelembe véve, hogy a ta-
paszunk több edző használatával gyorsabban 

térhálósodik, 
kevesebbel 
lassabban.
Kezdjük az-
zal, hogy egy 
sima lapra kiveszünk egy
kisebb mennyiséget a késta-
paszból, majd egy borsószemnyit mellényo-
munk az edzőből és egy spaklival egymásba 
keverjük a két komponenst. Ezután hordjuk 
fel a javítani kívánt felületre és 5-10 perc alatt 
megkeményedik.

A hőmérséklettől és az edzés mértékétől füg-
gően nagyjából 10-30 perc múlva csiszolhat-
juk is a felületet, szükség esetén portalanítás 
után azonnal újra álkenhetjük a késtapasz- 
szal. A csiszolást kezdjük P80-as papírral, ha 
géppel csiszoljuk P240 finomságig folytassuk, 
így gyorsan sima, festhető felületet kapunk. 
Amennyiben poliészterből készült tárgyat, 
pl csúszdát, hajót javítunk, átfestésére a Du-
naplaszt 2k Hajófestéket ajánljuk, ha acélból 
készült tárgyat pl, jármükaszni sérü-lései, 
teherautó alváz stb., akkor a Neolux 2k ak-
rilzománcot ajánljuk alkalmazni átfestésére. 
Mindkét festék szép. magasfényű, UV-álló be-
vonatot ad. Keressék a Dunaplaszt késta¬pa-
szokat a boltok polcain, melyek egykilós nagy 
és kis kiszerelésben is kaphatók.
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ÉPÜLETGÉPÉSZET

BRIKETTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A KÜLÖNBÖZŐ ALAPANYAGOK SZERINT

Néhány évvel ezelő   a tüzelőanyagként használt bri-
ke   fogalma egyenlő volt a keményfa brike  el, eset-
leg a szénbrike  el. Napjainkban egyre jobban kezd 
alterna  vaként elterjedni az erre a célra kikísérlete-
ze   energia növények (energiafű, energianád, stb.), 
valamint egyéb, főleg mezőgazdaságban keletkező 
hulladék (szalma, kukoricaszár, napraforgószár, nap-
raforgóhéj, szőlővessző, kukoricacsutka, nád, stb.) 
alapanyagként történő felhasználása.

Ezen anyagokból készült brike  ek tökéletesen alkal-
masak a fa alapanyagból készült brike   kiváltására. 
Az említe   alapanyagokból készült brike  re álta-
lában jellemző, hogy a keményfa brike  hez viszo-
nyítva kismértékben alacsonyabb a fűtőérték (15-
17 MJ/kg), ugyanakkor magasabb a hamutartalom 
(8%<). Ezen hátrányos tulajdonságokat az alacsony 
beszerzési árak kompenzálják. Azonban a napra-
forgóhéj kivételt jelent mindegyik közül, ugyanis az 
olajtartalma mia   a belőle készült brike   fűtőérté-
ke eléri a 20 MJ/kg-ot, ugyanakkor a hamutartalom 
nem több 2-3 %-nál. Két hátrányos tulajdonságát 
szokták említeni, az egyik a használat során tapasz-
tal-ható kellemetlen illat (bár egyesek számára kife-
jeze  en kedvelt), a másik pedig a tüzelőberendezés 
elkormozódása, illetve elkátrányosodása. Az előbbit 
inkább előnyének kell tulajdonítani (a pb gázt és a 
földgázt is mesterségesen szagosítják), hiszen a tü-
zelés során a fűtö   helyiségben nem szabad égés-
terméknek kiszivárogni, tehát ha valaki a használat 
során érzi az illatot, akkor a fűtési rendszerében ke-
resse a hibát. Ugyancsak a tüzelőberendezés hibájá-
ra utalhat a korom vagy kátrány képződése is, hiszen 
mindkét anyag a tökéletlen égés terméke, ez pedig 
a kevés levegő mennyiségre utal. A használatánál 
fokozo  an fi gyelni kell a mértékletességre. A magas 
fűtőérték és az olajtartalom mia   a begyújtást kö-
vetően, a gyors gázosodás mia   a túlzo   mértékű 
tüzelőanyag használat intenzív hőhatást eredmé-

nyezhet, amely károsíthatja a tüzelő berendezést. 
Célszerű kevesebb mennyiséggel kezdeni a brike   
használatát, fokozatosan emelve az adagmennyisé-
get, így megtalálva az op  mális fogyasztást. Így el-
kerülhetjük azt is, hogy az egyébként jó műszaki álla-
potban lévő tüzelőberendezésünket elszennyezzük 
azzal, hogy a túlmelegedő berendezésünket megó-
vandó, levegő elvétellel csökkentjük az égés inten-
zitását így okozva oxigén hiányt és tökéletlen égést, 
ami a már fent említe   lerakódásokat okozhatja. De 
természetesen a gázosodás befejeződését követően 
- amikor már csak kékes lánggal pislákol a tűz - cél-
szerű ez esetben is minimálisra csökkenteni a levegő 
mennyiségét, az égési idő meghosszabbítva, ennek 
eredményeként a hatásfokot javítva.

Összefoglalva a napraforgóhéj brike   előnyeit, el-
mondható, hogy ár-érték arányban jelen pillanatban 
az egyik legjobbnak mondható a brike  ek közül.
A napraforgóhéj előállításából következően a belőle 
készült brike   homogén,  szta, megbízható, hasz-
nálata hosszabbtávra tervezhető.

NÁD-BRIKETT KFT.
www.nadbrike  .com

+36 30 330 9976
info@nadbrike  .com
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A brike  álás olyan folyamat, amely során bizonyos 
 pusú anyagok térfogata nagy nyomás ala   csök-

ken, így a brike  ált tüzelőanyag fi zikai jellemzői – 
elsősorban csomagolási, szállítási, tovább történő 
feldolgozási és felhasználási szempontból – előnyö-
sen változnak. A nád és mezőgazdasági mellékter-
mények brike  álása, préselése esetén a nagy nyo-
más ala   felszabaduló lignintartalom biztosítja az 
elkészült brike   tüzelőanyag szilárdságát.

A brike  álásra szánt alapanyagot megfelelő előké-
szítéssel (szükség esetén aprítással és szárítással) 
kell feldolgozásra alkalmassá tenni. Természetesen 
a darálási és szárítási fázis csak akkor szükséges, ha 
az alapanyag nem a kívánt nedvességtartományban 
van, illetve a mérete nem megfelelő. Egyes anyagfaj-
ták esetén a darálás szükségtelen. A megfelelő bri-

ke  álási folyamathoz az ajánlo   nedvességtartalom 
6 és 16% közö   . A stabil, megbízható termékminő-
séghez a 10 – 14%-os tartomány az op  mális. Az így 
előkészíte   anyag a tárlósilókba kerül, majd onnan 
csigás szállítással vagy felső adagolással kerülhet 
tovább a brike  áló berendezéshez. Az anyagok pré-
selése közben jelentősen megnövekvő hőmérséklet 
hatására az alapanyagok különböző kötőanyago-
kat szabadítanak fel. A brike  álási folyamat sikere 
érdekében az alapanyagok nedvességtartalmának 
legalább 6%-osnak kell lennie. A magas hőmérsék-
le  el az anyagban található nedvesség elpárolgása 
is együ   jár. A kész brike   tüzelőanyagokat speciális 
csomagoló-, fóliázó géppel készí  k elő a szállításra, 
illetve további tárolásra. A kisebb csomagolási egy-
ségeket raklapra helyezve, majd megfelelően rögzít-
ve tehetjük alkalmassá a tárolásra vagy kiszállításra.
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A BRIKETTÁLÁS MINT FOLYAMAT
A BRIKETT MINT FŰTŐANYAG

A csigás préssel gyárto   brike   formája a négyzet 
alapú hasábtól a kör alapúig változik. Több méretben 
kapható, tetszőlegesen választhatunk a 15 – 30 cm 
hosszúságú brike  ek közö  . Átlagos sűrűsége 1,2 – 
1,4 g/cm3, ezért szinte nem is morzsolódik, inkább 
csak törhető. Raklapos és zsákos kiszerelésben egy-
aránt kapható.

DARÁLÓ

SZÁRÍTÓ

ÖMLESZTETT
ANYAG

TÁROLÓ
SILÓK

BRIKETTÁLÓ
GÉP

CSOMAGOLÓ KÉSZTERMÉK

NÁD-BRIKETT KFT.
www.nadbrike  .com | +36 30 330 9976 | info@nadbrike  .com
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BELSŐÉPÍTÉSZET

Szőnyegcsere akció!

Budapest, XII. ker. Krisztina krt. 11. (Széll Kálmán térnél)

Tel: 06-1/212-4143

Nyitva H-P 10-18, Szo 10-14 óráig

www.kabiriszonyeghaz.hu | www.facebook.com/kabiriszonyeg

webáruházunk: kabiricarpet.com

d k i i k ( éll ál á é él)

SZŐNYEGHÁZ



16



SZINERGIA GRUPP KFT
2330 Dunaharasz  , Jókai M. u. 19.
+36 70 310 0562
www.karpitospartner.hu | info@karpitospartner.hu
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 bármilyen ajtó kárpitozható
 felújítás esetén hasznos
 olcsóbb, mint újat venni
  szín és minta választék az 

irodához
 helyszíni munkavégzés!
 kitűnő hangszigetelés

bútorok
kárpitozása

an  k és s  lbútorok 
restaurálása

kárpitozo   
falpanelek

bőrbútorok 
felújítása

egyedi
gyártás
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