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A föld és a víz kapcsolata
A különböző híradások a tél végén, azóta rendszeres
tájékoztatást nyújtanak a tévénézőknek, az árvíz
sújtotta területek lakosságának megpróbáltatásairól,
szenvedéseiről. Ők meg azt kérdezik most tőlünk,
hogy mit tegyenek, ha megapadtak a haragos folyók, ha nincs hol elvezetni a megemelkedett talajvizet, ha nincs mód elvezetni a magas belvizet, és
úgy-ahogy rendbe hozták a házacskájukat és holmijukat. Mi a teendőjük a termőfölddel? Mert azt a legnagyobb ínség
idején se felejtették el, hogy a termőföld nagy kincs! Mihelyt a talaj
felszíne megszikkadt, el kell kezdeni a föld szellőztetését. Persze
ezt nem lehet rögtön, a víz levonulása után elkezdeni, különösen sokat kell várni, amíg rá lehet lépni a
földre, ha ismételt csapadék esik.
De amikor azt látják, hogy egy viszonylag szilárd kéreg alakult ki a
talaj felszínén, akkor meg kell kezdeni a sekély porhanyítást - igen finom érzékkel! Először csak 1-2
cm mélyen kapálják, vagy kultivátorozzák meg a föld felszínét. Ez a
napfény és a meleg hatására már
gyorsabban fog szikkadni, úgy,
hogy néhány nap múlva ismét
meg lehet művelni a talajt - most
már 5-8 cm mélyen. A nagyon
megülepedett öntés és agyagtalajokat ezután 18-20 cm mélyen
meg kell szántani, és haladéktalanul el kell fogasolni, hogy jó vetőágy alakuljon ki.
Számítani kell azzal, hogy az időlegesen elöntött talajokon szokásosnál is nagyobb mértékű lesz a gyomosodás. A kelő, egynyári és évelő gyomok ellen jó
védelmet nyújtanak a gyomirtó szerek. Ezek között
is vannak úgynevezett totális, teljes ölő hatású,
amelynek nincs utóhatása, tehát néhány nappal a
használata után lehet vetni vagy palántázni. A víz
feltehetően kilúgozta a talajban levő tápanyagokat,

igaz bizonyára hozott is értékeseket! A kései vetések gyors kelését azonban meggyorsítja, ha nitrogén
műtrágyát keverünk a megmunkált talajba.
Szántóföldön április végéig nem kockázatos rövid tenyészidejű kukoricafajtákat, napraforgót vetni, és
burgonyát ültetni. Ezek közül - ismerve az érintett vidékek termelési szerkezetét - legfontosabb a kukorica, amely a hízósertések takarmányát termi meg. Az
ennél későbbi vetésű kukorica és
napraforgó a szarvasmarhák téli
silótakarmányát adja, a cukorcirok, a köles, a pohánka, pedig értékes magtermést érlel.
Könnyebb a helyzet a kertekben,
ahol akár június közepéig vethetnek babot, tökféléket, uborkát, palántázhatnak káposztaféléket, paprikát, paradicsomot. Vannak olyan
területek az országban, ahol már
árvíz idején azon kell gondolkodni,
hogyan őrzik meg a talajban a
nedvességet! Minden magyar
gyermekbe nebuló korában belenevelték a magyarországi területek aszályveszélyét, mely az elmúlt évtizedekben, évszázadokban oly sok problémát okozott a
mezőgazdaságnak. Ezért fontos,
hogyan őrizzük meg a talajban tárolódott nedvességet, vízkészletet.
Nos, ehhez a talaj felszínét folyamatosan porhanyósan kell tartani
felszíni talajmunkával. Ahol lehet - főleg a kertekben
- alkalmazzuk a talajtakarás nehezen terjedő, de fölöttébb előnyös módszerét, mert a szalmával, lekaszált fűvel, fenyőkéreggel takart talaj nyáron nem
melegszik fel, nem párologtatja el a benne felhalmozott vizet, nem gyomosodik el. De ha hoszszabb szárazperiódusok lesznek, akkor még a most árvízzel
küszködő vidékeken is öntözéssel kell pótolni azt a
vízmennyiséget, amelyre a növényeknek feltétlenül
szükségük volna, de nem hull le a mennyekből.
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A kert helye
Hol vásároljak telket? Hol létesítsek kertet? Ezek az
első kérdések, amelyeket a leendő kerttulajdonos
önmagához és családjához intéz. A sokféle és egymásnak ellentmondó kívánságoknak a gyakorlatban
az a vége, hogy a jövőbeli tulajdonos pénztárcájának vastagsága - és persze a szerencse - fogja eldönteni, hogy milyen értékű telket és hol vásárolhat
a család.
Receptet tehát aligha lehet adni arra, hogy hol vásároljunk telket; ahány ember, ahány család, annyiféle
igény. És így van ez jól, hiszen a kertjét mindenki a
saját igénye szerint kívánja formálni. Ettől lesz a
kertváros, az üdülőtelep a szó szoros értelmében is
színessé, vagy - ha
úgy tetszik - tarkává, egyénivé. Urbanizálódó korunkban ez sem elhanyagolható, hiszen
az emberek egy része éppen a város
uniformizáltságát,
egyhangúságát
szeretné a háta
mögött hagyni,
amikor kertje kapuját behúzza maga után. A kertek
e sokféleségéből
következik, hogy
szinte reménytelen vállalkozás volna minden szempontból érvényes
kategóriákba sorolni a gyümölcsöskerteket. Mégis a
későbbi használat szerint három típust különböztethetünk meg.
Haszongyümölcsösök, amelyek - tekintet nélkül a
nagyságra legfőbb célja, hogy árut, vagyis a piacon,
a kereskedőnél eladható gyümölcsöt termeljen. Ha
ez a célunk, akkor az egész telket egységesen telepítsük be gyümölcsfákkal, és óvakodjunk a fajok és

fajták keverésétől, mert ez az
ápolás, de különösen a növényvédelem és az értékesítés során számtalan nehézséget okozhat. Ilyen, piacra termelő gyümölcsöskertek hagyományosan alakultak ki; Buda környékén, Pécs lankáin és a Balaton északi partján például őszibarackosok, a Dunakanyarban a málnások, Debrecenben köszmétések
és az ország sok vidékén szőlőskerteket telepítettek. Kisebb vonzáskörzeteket tekintve találhatunk
más gyümölcsösöket, mint például alma, eper, cseresznye, görögdinnye, stb gyümölcsökre specializálódott területeket.
Családellátó gyümölcsöskertet főleg a lakóházak körül szoktak kialakítani. Ezeket úgy kell berendezni,
hogy kora tavasztól késő őszig teremjenek gyümölcsöt. Mindenből egy keveset, de az se baj, ha jut befőzésre, téli eltartásra, sőt a szomszédoknak, vendégeknek is. Itt tehát vegyesen, változatosan ültetjük a
gyümölcstermő növényeket.
Az üdülőkertben töltik el a családok a hétvégeket, az
ünnepnapokat és szabadságukat. Minthogy nem képesek állandóan figyelemmel kísérni a gyümölcsfákat se a növényvédelem, se a gyümölcsérés szempontjából, ezért a fajokat és fajtákat úgy kell megválasztani, hogy viszonylag kevés permetezéssel is kielégítően rendben lehessen tartani a fákat. A fajtákat, pedig úgy célszerű kiválasztani, hogy a gyümölcs többsége a nyári időszakban érjen, amikor a
család több időt tölt a kertben.
A használat módja tájékoztatást ad a gyümölcsöskert méretei felől is. A remélt gyümölcs mennyisége,
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illetve annak árbevétele, a család létszáma és a pihenésre igényelt terület nagysága dönti el a kert méreteit. Bizonyára közhelynek tetszik, de a kert ne legyen se túlságosan nagy, se túlontúl kicsiny.
A nagy kert sok munkát követel a gazdájától. Aki
erején felül vállal, az nem pihen a kertben, és állandóan kapkod, hiszen minden munkát megkésve végez el. A sebtében, felében-harmadában elvégzett
munka még idegesíti is a gazdáját, hiszen rendszerint eredménytelen, vagy fél eredménnyel jár. Különben sem az a cél, hogy a családfő és a munkabíró
családtagok szombat déltől vasárnap estig izzadjanak a kertben, hanem hogy egészséges mozgással,
jóleső munkával termeljenek értéket, édes, ízes, illatos gyümölcsöt.
Ne legyen a kert túlságosan kicsi sem. A kis kertben
senki sem érzi otthon magát, hiszen hallani kénytelen a szomszéd minden zaját, és úgy érzi, hogy az
utcáról és a szomszédok felől állandó ellenőrzés
alatt áll. Mindez a kényelmes munkát és az önfeledt
pihenést is megkeseríti, vagy lehetetlenné teszi.
Olyan család számára, ahol a családfőn kívül még

egy munkaszerető
családtag vagy két
tizenéves gyerek
van, a legkellemesebb a 800-1000
négyzetméter
200-250
négyszögöl - területű
gyümölcsöskert. Ez
jól beosztható, egy
kisebb épület is elfér rajta.
A kert alakját rendszerint nem mi, hanem a földmérők
határozzák meg,
ezért csak azt
mondhatjuk
el,
hogy mi volna az
ideális: mint mindenben, a telek alakjában is a legszebb az a méret, amelyet az aranymetszés szabálya szerint alakítottak ki.

Térburkolatok, terméskövek, kertépítő elemek
Budapest X. ker., Keresztúri út 92. Tel./fax: 264-24-64
Mobil: 30/93-75-384
Budapest XVIII. ker., Méta u. 2. – Mobil: 30/ 217-86-47
www.mediterrankert.hu – E-mail: mediterrankert@vnet.hu

A hirdetés felmutatójának 5% kedvezményt biztosítunk!
térkövek: 2100 Ft/nm

solnhofeni mészkő: 2990 Ft/nm

brazil kvarcit: 4990 Ft/nm
horvát mészkő: 2990 Ft/nm
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VISSZATÉRNEK
A RÉGI FORMÁK
A ‘90-es évek második
felében felismertük, hogy
mint hagyományos téglagyárnak egyre kisebb
szelet jut a szűkülő építőanyag-piaci
tortából.
Megtartva hagyományos
termékeinket (kisméretű
tégla, kettős méretű soklyukú B 30-as, HB 38-as,
6-os és 10-es válaszfaltégla) új lehetőségeket
kerestünk kapacitásunk
kihasználására.
Gondolatunk egybeesett
az építészet hagyományőrző törekvésével, a műemléképületek rekonstrukciójával, új rusztikus jellegű házak építésével.
Új termékeinket – melyek valójában a régi (több
száz éves) téglaféleségek méret és alak szerinti újbóli gyártása – ezen igények kielégítésére egyedi
megrendelésre gyártjuk. Termékeinket felhasználják
régi falazatok korhű helyreállítására pl.: esztergomi
királyi vár, Sándor-palota.
Ilyen célra gyártjuk a régi kisméretű tömör téglát
(25×10×4,5 cm) nagy szilárdságú, fagyálló kivitelben, és a nagyméretű tömör téglát (29×14×6,5 cm)
szintén hasonló minőségben.
Igényként merült fel az eddig alkalmazott tömör
tégla helyett más alakú és kisebb vastagságú padlóburkoló téglák készítése. Ezen igényeknek is eleget tudtunk tenni az előző években, így már gyártjuk a nagyméretű tömör laptéglát 23×23×4 cm
méretben és ezen laptégla feles méretét a
23×11×4 cm, valamint 28×13×7 cm méretben. A
laptéglák alkalmasak konyhák, tornácok, gépkocsibeállók, nappalik, galériák, templomok, padlóburkolására, illetve fagyálló kivitele alkalmas kerti,

szabadban történő
felhasználásra is. A
lerakást követően felületkezelés szükséges (Remmers termékek) a víztaszítás érdekében. Ezt követően hagyományos fugázási módszerrel
történhet a lapok kifugázása.
Kiegészítő termékként még éktéglát is
gyártunk, mely boltívek, illetve íves tornácok szegélysora lehet, valamint alakos
párkánytéglát, melyből a laptéglákkal kombinálva ablakok külső-belső
párkánya, könyöklője alakítható ki igény szerint.
Termékeink megrendelhetők a gyárban:
Fertőszéplaki Téglaipari Kft.
9436 Fertőszéplak, Gyártelep
Tel./fax: 99/370-986
www.infoworld.hu/fertoteglap
E-mail: f.tegla@t-online.hu
és viszonteladóknál:
– Új Ház ZRt. partnerei közül:
Horváth Tüzép Kft. Pápa Tel.: 89/322-245
Csekényi Tüzép Városlőd (88/240-043)
– Diósárok Kft. Budapest, Diósárok u. 38.
Tel.: 1-355-0858
– Raab Karcher TÜZÉP Rt. Budapest,
Ceglédi u. 1-3. Tel.: 1-431-3300
– Poro Center Szombathely, Puskás Tivadar u. 17.
Tel.: 94-333-507
– TÜZÉPKER Rt. 45. sz. TÜZÉP telepe,
Balatonfüred, Tel.: 87/343-414

TÉGLAIPARI
K

F

T

FERTŐSZÉPLAK

Társaságunk 1993-ban alakult, és a hagyományos
téglaféleségek gyártásával foglalkozik. Az építészeti
változások során tevékenységünk a műemlék jellegű téglák készítése felé irányul, mivel egyre inkább
a régi épületek, parasztházak, kúriák, kastélyok eredeti állapotban való helyreállítása a cél. Az új épületekben a belsőépítészetben, valamint a kertépítészetben levő lehetőségeket céloztuk meg égetett
agyag (tégla) termékekkel.

Termékeink felhasználási területei:
– konyhák, nappalik, tornácok, kocsibeállók burkolása
– párkányok, könyöklők
– erkélyek, boltívek kialakítása
– támfalak, járdák, járdaszegélyek kiképzése

Megrendelhetők a gyárban:
Fertőszéplaki Téglaipari Kft.
Fertőszéplak Gyártelep
Telefon/fax: 99/370-986,
E-mail: f.tegla@t-online.hu
valamint a viszonteladóknál
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Az AWA 2000 BT. az A-BETON VIACOLOR és a SEMMELROCK által gyártott jó minőségű
kő- és lapburkoló rendszereket forgalmazza, amelyekkel elegáns teraszokat, parkolókat,
kanyargós kerti utakat, reprezentatív felhajtókat lehet burkolni, hogy környezete reprezentatív
hellyé váljon.
A termékpaletta fal- és rézsűrendszerekkel, lépcsőkkel, padokkal, szegély- és teraszépítő blokkokkal, cölöpökkel valamint kerítéselemekkel lesz teljessé. Önnek lehetősége van az egyes termékcsaládok kombinálására és mégis minden illeszkedni fog.
Viszonylag kevesen vannak tisztában a beton kvalitásával, természetességével és sokoldalúságával.
• Alakíthatóság, tartósság és variálhatóság jellemzi.
• Természetes anyagokból készül és természetesen viselkedik.
Többezer magánmegrendelő és kertépítő (kivitelező) mellett az alábbi jelentősebb beruházásokhoz szállítottunk:
• AQUAPARK Mogyoród
• Általános Iskola Érd
• BIOFILTER Törökbálint
Budapesten:
• Royal Szálló
• Vidámpark
• Kanadai Követség
• Liszt Ferenc tér
• La Siesta Lakópark
• Sportkórház
• Pascal Fürdő
• Kapás Center stb…..
Az ország egész területén szállítunk:
Például megrendeléseink voltak: Nyíregyháza, Cegléd,
Létavértes, Kiskőrös, Telki, Eger, Kecskemét, Vác,
Sopron, Balaton, Gödöllő stb….

1139 Budapest, Forgách utca 8. •Nyitva tartás: H–P 7:30–16:00
Telefon: 0630/9489-547
2030 Érd, Földmunkás u. 137 • Telefon/Fax: 0623/378-721
Az Érdi üzlet nyitvatartásáról érdeklődjön telefonon!
E-mail: info@awa2000.hu • www.awa2000.hu
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Gyártja:
2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.
Tel.: 33/362-120, Fax: 33/362-751
www.pfleiderer.hu
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A kreatív betonozás.
1 cm-es vastagságtól

Javasolt felhasználás:
Kiállítási területek, kerékpárutak, benzinkutak,
közterületi járdák, utcák, műemlék jellegű terek,
gépkocsiparkolók, garázsok, kerti utak, járdák,
teraszok, lépcsők, hotelek, uszodák parkok.
Központ: Szögi Kft. 6724 Szeged, Londoni krt. 9.
Telefon: 62/323-956 • Mobil: 30/9435-350
Budapest, Jelaksz Kft. Tel.: 06-20/9423-828
Győr, Karbszolg Kft. Telefon: 96/333-068
Siófok, Ron 2000 Bt. Telefon: 06-30/2880-357
Szombathely: király és Társa Kft. Telefon: 06-30/4223-600
E-mail: szogikft@t-online.hu • www.szogikft.hu

MÁRKAKÉPVISELŐKET KERESÜNK!

Felhasználási területek:
Kültéren:
• Játszóterek
• Iskola- és óvodaudvarok
• Multifunkciós sportpályák
• Műfüves pályák aljzata
• Lábtengó pályák
• Kültéri medenék körüli területek
• Kerékpárutak
• Gépkocsi beállok
– Istállók, lovardák
Beltéren:
• Sportpadlók aljzata
• Sportlövész termek zajcsökkentése
• Koncerttermek és mozik
hangszigetelő rétege
A termék gyártója:
CHARMOL HUNGARY KFT.
1115 Budapest, Petzvál József utca 6.
Tel.: (36-1) 464-3123, Fax: (36-1) 464-3125
E-mail: charm@charmol.hu
Honlap: www.charmol.hu
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Minőséget az
Ön otthonába!
Beázik a terasz vagy az erkély?
Csempe- és járólapragasztás és vízszigetelés
egy termékkel!
Az erkélyek, a teraszok és a loggiák gyakran vannak kitéve az időjárás extrém változásának. Nem
megfelelő szigetelés esetén ezen hatások jelentős
mértékben határozzák meg a ház vagy lakás ezen
részeinek élettartamát és működőképességét. A
már meglévő vízszigetelés gyakran nem tudja betölteni funkcióját, amely még egy viszonylag új épület
esetében is előfordulhat. A fő probléma az, hogy a
víz, amely a teraszon keresztül beszivárog az épületbe, komoly korróziós problémákat okoz, és esztétikai és egészségügyi szempontból sem kellemes. Egy
idő után azt eredményezheti, hogy az épületet vagy
annak bizonyos részeit fel
kell újítani, vagy újra kell
szigetelni. A SIKA, amely a
komplex problémák megoldására szakosodott vállalat, lehetőséget nyújt arra,
hogy az ilyen jellegű gondokat Ön gyorsan és hosszútávra megoldhassa a
SikaBond T8 termékünkkel. Egykomponensű, poliuretán bázisú termék egyidejűleg hordozza magában
azon képességeket, amelyek a terasz
vagy erkély tökéletes vízszigeteléséhez valamint a csempék és járólapok rugalmas rögzítéséhez szükségesek. A
SikaBond T8 egyaránt alkalmas
új teraszok építésénél, illetve már
meglévő teraszok felújításánál való felhasználásra.
A termék számos alapfelületen alkalmazható, úgy mint beton, gipsz,

fa, kerámia csempe és járólap, fém, stb. A termék alkalmazása roppant egyszerűen, két munkamenetben (rétegben) történik. Első lépésként meg kell
tisztítani az alapfelületet a portól, zsírtól és egyéb
szennyeződésektől. Az első réteget glettvassal kell
felhordani körülbelül 1 mm rétegvastagságban. Az anyag
összetételéből fakadóan könnyedén elhúzható a terasz vízszintes felületén, illetve a
szomszédos falakon függőleges irányban a szükséges magasságig (10-15 cm). Ajánlatos a vízszigetelő réteget a terasz átlapolt sarkaiba is kihúzni. Ezek után az első réteget
kb. 20 órán keresztül hagyjuk
kikeményedni.
A SikaBond T8 elegendő rugalmasságot nyújt ahhoz, hogy a terasz egyéb kritikus részeit (mint például a padló és a falak közötti hézagok) ne kelljen
megerősíteni. Kitűnő rugalmassága miatt
(szakadási nyúlás kb. 400% ) a
SikaBond T8 elfedi a képződő
vagy már meglévő, repedéseket.
A SikaBond T8 második rétegét
fogazott glettvassal kell felhordani.
Ebbe a rétegbe fektetjük a burkoló- illetve járólapokat. Szükséges
azonban tömíteni a csempe- vagy
járólapok és a függőleges falak között képződő hézagokat, amelyre a
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Sikaflex-11 FC, poliuretán alapú tömítőt ajánljuk.
A terasz SikaBond T8-al történő vízszigetelése, valamint a csempék vagy járólapok rögzítése két napot
igényel. A rendszer vitathatatlan előnye különös tekintettel a felújítási munkák esetében az, hogy a vízszigetelő réteg, illetve a csempe vagy járólapok rögzítése lehetséges 4-5 mm-es rétegvastagságban (olyan
helyeken, ahol a magasságot korlátozzák bizonyos
tényezők, például a rögzített erkélyajtók, stb.).
Amennyiben érdekli egy hosszútávra szóló, kiváló
minőséget garantáló megoldás egy új vagy már
meglévő terasz, erkély vagy loggia építésénél, eset-
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leg felújításánál, és a SikaBond T8 rendszert választja, biztosan nagyra fogja értékelni termékünk
egyszerűségét, gyorsaságát és minőségét.

A termék előnyei:
– egyedülálló vízszigetelő és ragasztóréteg
– rugalmas és fagyálló;
– a beszivárgó anyagokat visszatartja;
– nem szükséges megerősíteni a padlót és a falakat;
– egykomponensű anyag, amely nem igényel keverést;
– egyszerű és gyors alkalmazhatóság;
– rugalmas csempe- és járólapragasztó;
– a repedéseket elfedi;
– a padló egyenlőtlenségeit kiegyenlíti;
– csökkenti a lépések zaját;
– számos padlófajtához tapad (beton, kerámia
csempék és járólapok, fa, fém).

Anyagigény:
Körülbelül 2 kg / 2 réteg
Egy vödőr megközelítőleg 6-6,5 m2 szigetelésére
és ragasztására elegendő.
Bedolgozási hőmérséklet: +10 °C - + 30 °C -ig
Hőállóság / rugalmas viselkedés tartománya:
– 50 °C - + 90 °C –ig

Érdeklődjön viszonteladóinkról:
Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Mobil: 06-30/55-22-450
Telefon: 371-20-20
Fax.: 371-20-22
e-mail: info@hu.sika.com

®
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A KOMÉP-Materiál Kft. ajánlata az
Építkezőknek:
-

Építőanyag-, víz-, fűtés és villanyszerelési

Tel.: (34) 311-672

anyag forgalmazás

Tel.: (34) 510-303

-

Építőipari és kisgép kölcsönzés, -javítás

Tel.: (34) 310-457

-

Állványkölcsönzés (hidraulikus és keretes) Tel.: (34) 311-641

-

Fémszerkezetgyártás (csarnoképítés, - szerelés)
Tel.: (34) 311-641

-

Beton- és műkőelem gyártás

Tel.: (34) 510-443

-

Betonacél-eladás, helyszíni szereléssel is

Tel.: (34) 311-640

-

Durisol hő- és hangszigetelő, falazó és födémelem gyártás
Tel.: (34) 310-457

-

Durisol „teljesen elnyelő” zajvédő fal építés, gyártás
Tel.: (34) 310-457

Cím:
2800 Tatabánya,
Búzavirág u. 8.
Tel./fax.: (34) 311-268
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A kvarc Minerál Kft. által gyártott építőanyagok
1996 óta állnak a felhasználók rendelkezésére. A
cég
székhelye
Budapesten
telephelye
Nemesgulácson található.
Tevékenysége a kvarc alapú termékek de főként
építőanyagok gyártása. A termékek előállítása
Nemesgulácson történik számítógéppel vezérelt,
automatizált gépsorokon ,kiváló minőségű kvarc alapanyagok felhasználásával. A kvarc alapanyag nagy
mennyiségben és megfelelő
minőségben áll rendelkezésre
a gyártáshoz, melyet egy
szintén magyar tulajdonban
lévő vállalat biztosít a Kft
számára. A vállalat célkitűzése a jövőbeni gyártási
volumen és ezzel együtt a
piaci részesedés növelése,
kiterjesztése, a vevői igények
mind teljesebb kielégítése
mellett. Ezt segíti elő az
állandóan bővülő termék
skála mely az idén is számos
új termékkel egészült ki. A
főbb
termékcsoportok:
Ragasztók, Fugázók, Glettek,

Beton és aljzatkiegyenlítők, Falazó és vakolóhabarcsok, Fedővakolatok, műgyantával bevont öntödei
homokok.
Szakembereink nagy tapasztalattal rendelkeznek a:
- száraz porkeverékek előállítása,
- a folyékony fázisú keverékek
előállítása,
- speciális laboratóriumi vizsgálati módszerek alkalmazása
területén.
A szervezet legfőbb célja a
hazai és a külföldi igények
mind teljesebb kielégítése, az
eredményes működés gazdasági-műszaki feltételeinek
megteremtésével és folyamatos biztosításával.
Mindezek csak korszerű
egyenletes minőségű termékek előállításával, forgalmazásával érhetőek el. A cég
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adottak a minőségi termékek előállításához.
Reméljük a jövőben személyesen is meggyőződik
ezen építőanyagok minőségéről!
Termékeinkkel kapcsolatos ismertetőket megtalálja honlapunkon!
Kvarc Ha tartósat szeretne építeni……….
www.kvarc.hu
az eddigi fejlesztéseinek segítségével elérte, hogy a
technológiai berendezései korszerűek legyenek és
minden tekintetben megfeleljenek a termékekkel
szemben támasztott minőségi követelmények teljesítésének.
A termékek előállítása teljesen automatikus,
számítógép vezérlésű gyártósorokon történik. A
gyártási folyamatokat szintén számítógép ellenőrzi,
amely rögzíti a későbbi kiértékeléshez szükséges
adatokat. A műszaki és technikai feltételek tehát

Kvarc a minőségi hőszigetelés és burkolás ragasztója!
Székhely:
Telephely:
1122 Budapest,
8284 Nemesgulács
Maros u. 48. I/3.
Bányatelep 21.
Tel.: (00-36) 1/213-9059
Tel.: (00-36) 87/433-631
Fax: (00-36) 1/214-0868
Fax: (00-36) 87/433-387
E-mail:kvarcbp@hu.inter.net
E-mail:kvarcng@hu.inter.net
www.kvarc.hu
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Homlokzatok
funkciója, a
hőszigetelés
fontossága
Napjaink gázár problémája, továbbá a hazai ingatlanok hőháztartása megvilágította azt a problémát,
mely egyrészt a fűtési rendszerek túlnyomórészt
gáztól való függése, valamint a hazai ingatlanok
hőpazarlása, hőszükséglete közti összefüggést, kapcsolatot mutatja meg.
Egy épület hőszigetelése, vakolása és a homlokzatszín kiválasztása olyan döntés, mely évtizedekre meghatározza otthona komfortját, mind műszaki mind esztétikai állapotát. A környezetvédelmi szempontok, a belső terekkel szemben támasztott építtetői igények, olyan épületek építését teszik szükségessé, amelyek kellemes lakóklímát biztosítanak, és üzemeltetésük során alacsony energiafelhasználást tesznek lehetővé. Az
épületek értékét, élettartamát jelentős mértékben
növeli a minőségi anyagokkal készített homlokzat. A megfelelő vakolatrendszer kiválasztása során figyelembe kell venni az épület adottságait,
hőtechnikai-, páratechnikai jellemzőit,
valamint egyedi
igényeket. Az
épülethatároló
szerkezetek hőszigetelésére jelenleg nincs érvényben lévő kötelező előírás,
legfontosabb elvárás az esztétikai állagvédelmi
és hőérzeti köve-

telmények kielégítése, valamint a fűtési költségek
csökkentése.
Egy családi ház esetében a teljes hőveszteség 31%
ért a határoló falak a felelősek! Ugyanez 36% a
homlokzati nyílászárók, 24% a tetőszerkezet és 9%
a garázs vagy pinceszint nyílásán keresztül a házat
érő hőveszteség.
A falszerkezet, valamint a rá épülő vakolatrendszer
nagymértékben meghatározza az épület lakóklímáját, a benne élők komfortérzetét. A hőszigetelésen
túl kellő figyelmet kell szentelni a páratechnikára, a
tűz-, hang- és fagyvédelemre.
Akár 15% fűtési költségcsökkentés is elérhető a
homlokzati hőszigetelő rendszer segítségével. Alkalmazásával a falak hőtároló kapacitása növelhető,
amely télen gazdaságos fűtésszabályozást, nyáron,
pedig természetes klímát eredményez. Télen a hideg, nyáron a meleg – elégtelen hőszigetelés esetén
– átjárja a ház falazatát, így belső légtér – főleg a falak közelében – hol hideg, hol pedig túl meleg. A hőszigetelő rendszerek alkalmazásával, télen a fűtés
hatására felmelegített falak egységes hőmérsékletet
biztosítanak a teljes lakótérben, nyáron, pedig
ugyanezek védik a falakat az átforrósodástól. Feladata a kiegyensúlyozott, kellemes lakótér biztosítása. A megfelelő hőszigetelő rendszer hosszú távú
befektetés, mely évtizedekre megoldja az épület hőszigetelési és homlokzatképzési gondjait. A szép,
esztétikus homlokzat növeli az épület értékét.
Az energiaárak tartós növekedése, a környezetbarát
energiatudatos építkezés terjedése, arra sarkall mindenkit, hogy gazdaságosabb, jobb minőségű, kör-
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nyezetkímélőbb életet éljen. Az alacsony fűtési költségek miatt, a levegőbe kerülő káros anyag, valamint a CO2 emisszió redukálása a föld klímájának
megóvását segíti.
A falszerkezet feladata elsődlegesen a statikai, tartó szerep. Ezen túlmenően azonban megfelelő védelmet kell nyújtson a különböző hatásokkal szemben, továbbá döntő mértékben meghatározza az
épület lakóklímáját. Új épületek tervezésénél és régi épületek felújításánál figyelembe kell venni a különböző homlokzati hőszigetelési rendszerek tulajdonságait. A külső határoló falak hőszigetelő képessége akár 70 – 80% -ban javítható a hőszigetelő rendszerek segítségével! A falszerkezetek különböző anyagokból (tömör kerámia, vázkerámia, pórusbeton, beton, mészhomoktégla, stb.) és különfé-
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le méretben
(25, 30, 38,
44, stb.) készülhetnek,
amelyek eltérő
hőszigetelési
megoldást
tesznek szükségessé, függetlenül attól,
hogy új vagy
régi épületről
beszélünk. A
hőszigeteléshez használt lapok rendkívül alacsony
hővezetési képességének köszönhetően a falak állandó, egységes hőmérsékletet biztosítanak a teljes
lakótérben. Függetlenül attól,
hogy a külső hőmérséklet a
téli hidegnek vagy épp a nyári
forróságnak felel meg, a belső
klíma kiegyensúlyozott, barátságos marad. A homlokzati
hőszigetelési rendszerek jó hőszigetelési képességük miatt
energetikai szempontból igen
hatékonyak, kivitelezési költségük alacsony, homlokzatburkolatként alkalmazva a falak hőtároló kapacitása növelhető, a rendszer használata
alacsonyabb rezsiköltségeket
eredményez, így befektetésnek is minősíthető. A rendszer
használatakor három hónapig
pihentetett expandált vagy
extrudált, mikrocellás polisztirol lapokat, valamint kiváló minőségű ásványgyapot lapokat
szoktak használni. Az elemeket speciális, rugalmas ragasztóval és dübellel rögzítik a
falazathoz. A lapok felragasztását követően az egész felületet összefogják ragasztóba
ágyazott üvegszövet hálóval.
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Száradás és alapozás után kezdődhet a színes fedővakolat felhordása.
A homlokzati hőszigetelésnek különböző rendszerei
vannak.
Az egyik az ásványi hőszigetelő rendszer, mely esetben ásványgyapot hőszigetelőlapokat ragasztanak a
homlokzatra. Ez a rendszer fokozott tűzállóságú, kiváló páraáteresztő képességű, időtálló homlokzati
kialakítást tesz lehetővé. Ez a homlokzattípus maszszív, mechanikai hatásoknak fokozottan ellenáll, így
elsősorban közintézményeknek ajánlott használata.
Ebben az esetben középszemcsés szilikát vékonyvakolatot választhatunk fedővakolatnak.
Az innovatív, lélegző rendszer esetén minimum 6 cm
vastag EPS polisztirol lapokat használnak. Ezek a
hőszigetelő polisztirol lapok teszik páraáteresztővé a
homlokzatot. Ebben az esetben speciális polisztirol
lapokról beszélünk, mely a hagyományos lapokhoz
képest jóval alacsonyabb páradiffúziós ellenállással
rendelkeznek. Ez számokban mérve kb. 20% -t jelent, azaz 80% -kal alacsonyabb ez az érték ezeknél
a lapoknál! Ebben a rendszerben szilikon vékonyvakolatokból tudunk válogatni, mely lehet finomszemcsés, vagy gördülőszemcsés.
A klasszikus homlokzati hőszigetelő rendszer már
bizonyított, bevált rendszer. Az itt használt EPS polisztirol lapokat 3 hónapig pihentetik, hogy elnyerjék
végleges méretüket. Ezzel a rendszerrel Európában
évente kb 10 millió m2 valósul meg! Természetes,
hogy a hagyományos rendszer esetében válogathatunk a legszélesebb spektrumban a fedővakolat fajtáját illetően. Gördülőszemcsés vagy anélküli vékonyvakolatot, illetve szilikát vékonyvakolat bármely
fajtáját kiválaszthatjuk fedővakolatnak e rendszer
esetében.
A fagyálló lábazati hőszigetelő rendszer még nem túl
elterjedt. Általában vastagabb keresztmetszet elérésével oldják meg a kivitelezések során a lábazat kérdését. Az erős mechanikai hatások, valamint az időjárás okozta igénybevétel – csapadék, hó, fagy – miatt, erős ellenálló lábazatot szükséges kialakítani. A
rendszer alapja a zártcellás, teljesen fagyálló XPS
polisztirol lap. Finom dörzsvakolat vagy finomszemcsés és gördülőszemcsés díszítő és lábazati vakolat
egyaránt választható a rendszerhez.
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Hőszigetelés magasfokon
Isocell cellulóz (papír)
hőszigetelő rendszer
Előnyei:
Résmentes befúvásos szigetelés
padlóra, falba, födémre és tetőre
Egy anyag minden felhasználási
területre és vastagságra
Legjobb szigetelési értékek és kitűnő
hő visszatartó hatás nyári hónapokra
Gazdaságos

Isocell légzáró rendszerek
OMEGA tetőfóliák
OMEGA szélzáró fólia (külső)
Öko-Natur párafékező
AIRSTOP tömítő anyag
Butyl tömítő szalag
AIRSTOP légzáró mandzsetták
AIRSTOP ragasztószalag
AIRSTOP ablak-ragasztószalag

További információ:
Magyarországon: Reiner Róbert Tel.: 06-30/912-8588; Fax: 06-34/373-467
email: robertreiner@freemail.hu
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.
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GIPSZKARTON
SZAKÜZLET

1144 Bp., Füredi út 74–76. Tel.: 422-1565
Nyitva: H–P: 7–16-ig, Szo: 8–12-ig
KNAUF gipszkarton rendszerek
HOMLOKZATI SZIGETELÉSEK utólagos
hőszigetelés (polisztirol, ásványgyapot)
BELTÉRI AJTÓK (fém- és fatokkal)
Aki a hirdetésre jelentkezik, annak a
kiegészítőkből (fémprofilokból, csavarokból, stb.)
+5% engedményt biztosítunk!
www.acromat.hu

jarecsni@acro.hu
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Építsük be
a tetőteret!
Korábbi számainkban, így a mostani számban is sokat foglalkoztunk, foglalkozunk a tetőterek hasznosításával. Amíg abban az esetben elsősorban közösségi, városépítési, városfejlesztési, továbbá befektetői oldalról ingatlanjogi kérdésként közelítettük meg
e témát, addig esetünkben az egyén, a család oldaláról tekintünk e kérdésre. Budapesten és a nagyvárosokban nem mindenki számára megfizethető egy
új építésű lakás, de a régebbi típusú társasházak,
bérházak padlásterei néha kedvezőbb áron megvásárolhatóak és olcsóbban kialakíthatóak ott a manapság divatos tetőtéri otthonok. Bár az elmúlt két
év lappangása után egyre több akcióval próbálkoznak a fejlesztők, az eladásra kínált lakások árai jelentősen nem csökkentek. Ez azért is elgondolkodtató, mert ma már egyre köztudottabb az új lakások
minőségi problémái, technológiai hiányosságai. A
2000 évben megugrott fejlesztések számának köszönhetően, valamint a párhuzamosan megjelenő lakástámogatási rendszereknek, ugrásszerűen megnőtt a lakások iránti kereslet, s ezzel együtt a lakóingatlanok vásárlási, építési költségei is jelentősen
megnőttek. Vidéki környezetben, megyeszékhelyek
vonzáskörzetében a régi típusú - ún. “kockaházak”
- vagy a 70-es, 80-as évek családi házai remek lehetőséget kínálnak újabb lakóterek, lakások kialakításához. Ezek a házak, ha megfelelő állapotban van-

nak, egy jó építész segítségével a mai modern családi házzá alakíthatóak. Az új építésű lakóépületek
körében is elterjedtek a tetőteres családi- vagy társasházak. Ha a közeljövőben szeretnének építkezni,
nagyobb házba költözni vagy éppen a meglévőt bővíteni, érdemes megfontolni, hogy tetőteres lakóingatlant választunk vagy annak kialakítása mellett
döntünk-e. A döntés meghozatala előtt számtalan
kérdés merül fel, amelyet feltétlenül vitassunk meg
szakemberrel, mielőtt elhatározásra jutunk, és a
megvalósítás ösvényére lépünk. Ha vágyainknak
anyagi lehetőségeink korlátot szabnak, érdemes a
tetőtér beépítéses vagy a későbbi beépítést lehetővé tevő családi házban gondolkodni. Milyen érvek
szólnak a tetőtér beépítése mellett? Mi alapján dönt-
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sünk? Mikor érdemes tetőteres házban gondolkodni? Ha kis méretű a telek vagy korlátozott a beépítési lehetőség maximális alapterület kihasználtság
nyerhető. A meglévő ingatlanra ráépítéssel újabb
funkcionális helyiségek alakíthatóak ki. Életvitelünknek megfelelő, gazdaságos lakótér kialakítását teszi
lehetővé a tetőtér kialakítása: a nappali tevékenységtől teljesen elkülöníthető az “intim zóna”. Kedvezőbb kivitelezési vagy átalakítási költségekkel megvalósítható “házat a házra építünk” elképzelésünk.
Új családi ház építése esetén is felmerül a kérdés,
hogy a szintén újabban divatba jött egyszintes vagy
tetőteres családi ház
mellett döntsünk. De
a család növekedésével a tetőtér irányába költség-hatékonyan bővíthető
egy már meglévő
ház.
Az általában kis vállalkozások által kedvelt fővárosi tetőtér
fejlesztések során
gyakori elem a kétszintes lakások, azaz a galériás lakások kialakítása.
Itt elsősorban a nagyobb profit reményében élnek
ezzel a lehetőséggel, ami ugyanakkor jobb marketinget is eredményezhet az eladás során. A fenti szempontok illetve elvárások mellett különös figyelmet
kell fordítanunk az épületek szerkezeti, illetve statikai adottságaira. Például régi épületek esetén az
adott padlástér alkalmas-e a kívánt lakás kialakítá-
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sára, míg ha új épületről van szó, szakszerű és
ésszerű tetőtér kihasználtsággal és kialakítással
épül-e. Az épületek teherbírása kapcsán át kell gondolnunk, hogy a meglévő épület teherbíró képessége megfelelő-e: alapozás, födém. A tetőszerkezet állapota, a tető hajlásszöge és formája lehetővé teszi
a beépítést. Kialakítható-e a kívánt belmagasság, elhelyezhetők-e a különböző rendeltetésű helyiségek:
konyha, fürdőszoba, WC, lakószobák, vagy a nappali. A szintek közötti közlekedés biztosítható-e (kényelmesen és nem utolsó sorban biztonságosan).
A tetőtér-beépítés meglévő épületben végrehajtandó
feladatainak legfontosabbika a födém megépítése.
Régi épületek esetében, ahol a beépítés során nem
a meglévő alsó szinten lévő lakást bővítjük, hanem
külön albetétet hozunk létre bizony komoly rizikó a
födém megvalósítása. Mind az építtetőnek, mind pedig az alsó lakónak. Az alsó lakó félelme a technológiai és kivitelezési hibákból eredő beázások, vakolatsérülések, vagy esetleges beszakadások elkerülése. Ugyanez a probléma kísérti az építtetőt is, aki
megfelelő szerződés esetén felelősségteljesen fog
eljárni, hiszen anyagi érdeke, hogy az alsó lakó ne
szenvedjen kárt.
A födémek kialakítása során kérdés,
mennyire terhelhető
a meglévő födém,
meg kell-e azokat
erősíteni és annak
mi a módja. Épület
ráépítés esetén alkalmazandó technológia lehet, a “hagyományos” -monolit födém, illetve a
modern előre gyártott födém. A tetőtérben lévő falazás során, milyen
anyagokat használjunk külső falak, illetve a belső
térkialakításhoz. A tetőterek utólagos beépítése során általában könnyűszerkezetes megoldás a divat.
A tetőszerkezet átalakításairól - szelemenes fedélszék vagy szaruállásos szerkezetek esetén-, az új tető formája és hajlásszöge és az általunk nyújtott lehetőségek. Ebben az esetben nagyon fontos a helyi
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építési hatóság előírásainak, rendeleteinek megfelelni. A beépítettségi és párkánymagasságra vonatkozó mutatókat meghatározzák, melyek jelentősen befolyásolják a végeredményt, vajh mit is építhetünk. Nagyon fontos terület a nyílászárók használata, tetőablakokat kell használnunk, vagy vannak
olyan gyártók, akik megoldást adnak a térdfal megfelelőm kihasználására ún.
térdfalablak által. Manzárdos megoldásnál lehetőségünk van hagyományos
falsíkkal megegyező nyílászárók igénybevételére.
A tetőterek esetében mindig gondolnunk kell a klímatizálásra, a megfelelő
árnyékolástechnikára. Hagyományos építésű és modern, kész kémények: szakhatósági előírások: kémény helye, mérete, magassága, kitorkollása napja-

ink baleseteit tekintve bármely lakás kialakítása során nagyon fontos, az életet veszélyeztető kérdés
megoldása. A gazdaságos fűtésrendszer kialakítása,
meglévő korszerűsítése.
Modern technológiák alkalmazása: padlófűtés,
falfűtés, vagy alternatív
megoldások hőszivattyús
vagy
napkollektoros
megoldásokkal. Épületfizikai szempontokat kell figyelembe vennünk, így a
megfelelő rétegrend kialakítás, szerkezeti elemek
hő-, hangszigetelése, pára elleni védelem. Érdemes a tetőszigetelést
22 – 24 cm vastagságra növelnünk, hasonlóan a homlokzati hőszigetelő rendszer esetében a vastagabb polisztirol táblák alkalmazásához, hogy minél kisebb fűtési igénye legyen új lakóterünknek.

