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így elkészített
emel tágyat
akár hat évig
is használhat-
juk, de három
év után hord-
junk rá újabb
öt centiméter

vastag komposztréteget. A hat év elteltével még
mindig ültethetünk kimerült ágyásunkba bogyós
gyümölcsűeket. A relatív nagy energiaráfordítás,
amellyel az emeltágyat létrehozzuk, jó befekte-
tés, mivel az elkövetkező években az ágyás
csak terem és terem.
A vegetációs időszak megnyújtását, és a növé-
nyek optimális fejlődéséhez szükséges körülmé-
nyeket magaságyás építésével is elérhetjük. Az
ilyen korlátozott helyen kialakított zöldséges kert-
hez sok napsütésre van szükség. A magaságy
ideális mérete 1,2 - 1,5 méter szélesség és 2,5 -
3 méter hosszúság. Észak-déli irányban építsük.
Az ágyás méretének megfelelően ássunk egy
ásónyom mély gödröt. A gödör fenekén ásóvillá-
val lazítsuk fel a talajt. Az ágyás favázát, amely
körülbelül 80 centiméter magas legyen, impreg-
nált hengeres faoszlopokból állítsuk össze, ame-
lyeket mélyen a földbe engedünk. Erre a vázra
szegeljük, vagy csavarozzuk fel a félkör kereszt-
metszetű, vízszintes faoszlopokat. A vízszintes
tartófának használhatunk idősebb anyagot, sőt
akár felfűrészelt vasúti talpfát is. A kész favázba
először hordjunk 30 centiméter magasságig fa-
nyesedéket, szecskát, a későbbi jó szellőzés ér-
dekében. A következő réteg éretlen komposzt le-
gyen, de használhatunk konyhai hulladékot, sőt
istállótrágyát is. Ha ebbe a rétegbe vér- vagy
csontlisztet adagolunk, akkor hamarabb beindul
a meleget adó korhadási-rothadási folyamat.
Mindennek tetejébe terítsünk kerti földet, egé-
szen az ágyás peremétől számított 20 centiméter
magasságig. Ebben a rétegben helyezhetjük el a

finomlyukú dróthálót, amely a vakondoktól védi
majd növényeinket. Végül halmozzunk a maga-
ságyra aprómorzsás komposztföldet. 
Minél több növényfajt termeszt egyszerre, annál
jobb. A palánták gyorsabban hoznak termést,
mint a magról termesztett növények. A paradi-
csom és a hozzá hasonló magas növények az
ágyás északi végébe kerüljenek. Középre ültesse
a közepesen magasra növőket és a déli oldalra
az alacsonyakat. A magaságy oldalához ültessen
csüngő növényeket, mint amilyen például az
uborka. Az első évben ültessen salátát, répát,
hagymát és káposztaféléket. A retek és a zeller
is kiváló kezdésnek. A második és harmadik év-
ben változtasson a növénytársításon, és ültessen
babot, uborkát vagy feketegyökeret. A magasá-
gyásba két-három hónappal is korábban vetheti a
magokat, mint egy normál ágyásba tenné. A kor-
hadás során keletkező hő teszi mindezt lehetővé.
Ha biokertünkben fedett ágyást alakítunk ki,
számunkra már februárban beköszönt a tavasz.
Ugyanis amint a nap első sugarai megjelennek,
és már nem fagyosak a nappalok, a nyári virá-
gok és zöldségek magvait elvethetjük az üveg
alá. Az üvegtakaró, amely lehet akár egy régi ab-
lakkeret is, ideális klímát teremthet az alatta nö-

vekvő palántáknak. A gazdaboltokban kapható
fedettágyak, fóliavázak ugyan tökéletesen betöl-
tik szerepüket, mégsem nyújtanak kellemes lát-
ványt kertünkben. Engedjük el fantáziánkat, és
alkossunk valami újat!
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A kerti feng shuiban a következő tervezési alap-
elveket kell figyelembe venni:
A bejárat – A kertünk élő szervezet, mely a
bejáraton keresztül táplálkozik. A kert bejárata a
száj, ez kapcsolja a természethez. Hívogatónak
kell lennie, ne legyen a közelében tüskés bokor

(rózsa kivétel), és a sötét napokra legyen egy
lámpa. Kedvező, ha a kertkapu nem nyikorog,
nem szorul, és könnyen nyitható (legalább 90
fokban), hogy elég csi jöjjön be. A ház bejárata
előtt erősen aktiváló hatású egy forráskő bugyo-
gó vízzel. Főleg cégeknél, me-
lyek nem szeretnének nagy elő-
teret kialakítani, ez a módszer
élénkíti az ügyfelek forgalmát.
A bejárati ajtó mellett jobbra és
balra optimálisan két őr áll, két
fácska vagy bokor formájában.
Ősszel kitehetünk két nagy tö-
köt is. Ha nyugalmat szeret-
nénk a házban, akkor inkább

két kőgolyót állítsunk fel a bejáratnál. Tiszta és
strukturált légkört eredményez.
Az előkert – Kertünk cégére az előkert. Itt
azonban nem arról van szó, hogy jó benyomást
keltsünk a szomszédnál, vagy netán túlszárnyal-
juk, hanem, hogy megtaláljuk saját profilunkat. A
túl sok örökzöld az előkertben, mint a boróka, a
fenyő, a tuja és a madárbirs a csi pangását okoz-
za. Ha a jövőben könnyedséggel és örömmel sze-
retnénk mozogni, akkor iktassunk be folyó vizet

forráskő, madáritató vagy egy kis
patak formájában. Így minden alka-
lommal, amikor belépünk a kertbe,
a víz vitalizáló erejét visszük ma-
gunkkal a házba. A vízhez segítő-
ként alkalmasak a kék virágú növé-
nyek, mint a levendula, a kék ruta
vagy az írisz. Ahhoz, hogy különle-
ges jelleget adhassunk az előkert-
nek, jól beváltak a mindenféle mű-
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tárgyak. Itt elsősorban a forma a döntő. Utána
következik az anyag, és végül a szín. A karcsú,
magas formák, háromszögek, a műanyagok és a
fa, valamint a zöld, a világoskék és a piros szín,
aktiváló hatásúak. A szögletes formák, az agyag
és a kő, valamint a narancsszín, a sárga és a bar-
na kiegyenlítő hatásúak. A kerek, lendületes for-
mák, a fém és az üveg, valamint a fehér, a szür-
ke és a kék szín megnyugtatóak.
Legyen egy hely, ahol a kertet engedjük szaba-
don érvényesülni. Itt az nőhet, ami éppen akar.
Ekkor többnyire szépen is virágzik az úgyneve-
zett „gaz”. Ezen a területen igazságosak vagyunk
ökológiai szempontból, és ez a csi áramlásában
is megmutatkozik. Az őshonos, virágzó cserjék
révén a rovarok táplálékhoz jutnak, ami viszont a
madarakat csalogatja oda. A bogyók ősszel nas-
solásra csábítják az embert és az állatokat. A
hasznos kis állatok átteleléséhez, mint amilyen a
sün, készítsünk egy kis kupacot ágakból és lom-
bokból. Itt különböző állatok telelhetnek át, és
könnyebben megőrizzük a kert egyensúlyát. A
csi áramlást az is befolyásolja, hogy zárt-e a bio-
lógiai körforgás a kertben. A fűnyesedéket ezért
inkább szórjuk a sövény alá, és ne a biokon-
ténerbe. Ugyanez érvényes a lombra és a kisebb

gallyakra. A nagyobb ágakat egy céggel is össze-
vágathatjuk. Ebből lesz a legjobb trágya a fáknak
és a bokroknak.
Sok kerttulajdonos álma egy vízi biotóp. A terve-
zéskor néhány dolgot figyelembe kell venni:
A tulajdonképpeni vízfelület mellett, melyben úsz-
hatunk is, lennie kell egy ugyanakkora regenerá-
ciós területnek. Ez a zóna azért szükséges, hogy
a víz természetes úton megtisztuljon. A növé-
nyek itt nagy mennyiségben nőnek, a víz átfolyik
közöttük, és a szennyeződéseket visszafogják. A
vízi biotóp összterülete soha ne legyen nagyobb,
mint a saját házunk alapterülete. Mindenhol, ahol
állóvíz van, lennie kell egy folyóvízű zónának is.
Így biztosítjuk az egyensúlyt az aktív és a pas-
szív víz között. Ha a tavunk kert délnyugati vagy
északkeleti részén fekszik, kedvező, ha ezt a te-
rületet nehéz kövekkel stabilizáljuk, mert mind-
két égtáj összeférhetetlen a vízzel. Ugyanez érvé-
nyes a telek középpontjára. A legjobb báguá-
területek, melyeket vízzel aktiválhatunk, az élet-
út, az egészség és a gazdagság. A vízzel legin-
kább aktiválható égtájak az észak, a kelet, és a
délkelet. A többi területen is alkalmazhatunk vi-
zet, de ne nagy mennyiségben. Ügyelnünk kell a
kompozícióra, mely az egyes területeknél le van
írva. Tisztában kell lennünk a vizek gondozásá-
nak módjával. Egy patak nem mindig olyan, ami-
lyennek egy kertészeti szaklapban látszik.
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Szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak a
természetes zöldben elszórtan nyíló, tarka vad-
virágok. Ehhez társul a virágos rét hétről hétre
változó illata. Mindez egyszerűen, néhány alap-
vető szabály követésével megvalósítható. A
kert egyes részein vagy a ház előtti területen
nagyon egyszerűen nevelhetünk vadvirágos
mezőt. Összeválogatunk tízféle magot, ame-
lyek keverékét a hántott gyepre szórjuk, majd
abbahagyjuk a fűnyírást. 
A vadvirágos terület létrehozása és ápolása
ugyan könnyebb, mint a virágos ágyásoké, de

azért van néhány fontos teendőnk: a virágmag-
vak szétszórása előtt a gyepet fel kell lazítani,
valamint a virágok növekedése során rendsze-
resen öntözni kell a területet.
A legfontosabb teendők: A vadvirágos fűmag-
keverékbe keverjünk hagyományos fűmagot is,
mert a füvek tartóssá és ellenállóvá teszik a
vadvirágos növénytársulást és megkötik a ta-
lajt. A makacs gyomoktól és tarackoktól min-
denképp tisztítsuk meg a területet, hiszen ezek
okozhatják a legtöbb kárt később, kiszorítva az
érzékenyebb vadvirágokat. Alaposan lazítsuk

VadVadvirágos kervirágos ker tt
szépségeszépsége



fel ásóval a bevetendő talajt, majd a felső réteget gereb-
lyével dolgozzuk át. Minél több magvat vetünk, annál biz-
tosabb a siker. A magvak csomagolásán feltüntetett ve-
tési mennyiségnek nyugodtan használjuk a dupláját. A
magvak csírázásának és növekedésének időszakában
igyekezzünk folyamatosan nedvesen tartani a talajt, és
ne hagyjuk abba a gyomlálást sem. Évente legalább két-
szer kaszáljuk le 20 cm magasságban a növényeket,
hogy megakadályozzuk a fás szárú bozótos kialakulását
és megkönnyítsük a magvak szétszóródását. Úgy válo-
gassuk össze a magvakat, hogy az egynyáriak mellett le-
gyenek évelők is. Sok virág elhinti saját magvait, és kö-
vetkező tavasszal újra hajt. Ha jól választjuk meg a mag-
keverék növényeit, akkor egész évben folyamatosan nyí-
lik valamilyen virág.
Ha válogatni kívánunk a jobbnál jobb, szebbnél szebb
vadvirágok közül, akkor választhatjuk a közönséges vas-
fűt, a szöszös ökörfarkkórót, a gilisztaűző varádicsot, a
fekete nadálytövet, az orvosi tisztesfüvet, a vajszinű ör-
dögszemet, az orvosi szappanfüvet, a réti boglárkát, a
mezei pipacsot, a fehér mécsvirágot, az erdei mályvát, a
réti füzényt, az őszi oroszlánfogat, a foltos árvacsalánt, a
közönséges orbáncfüvet, a koloncos legyezőfüvet, a kö-
zönséges kígyósziszt, a takácsmácsonyát, a közönséges
pásztortáskát, a harangvirágot, a vad százszorszépet, a
fehér ürömöt, a fehérmályvát, vagy a tavaszi héricset.
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Talajtáplálás

A harmadik évezredben, de már a 21. évszá-
zadban Földünknek sokkal több embert kell
majd táplálnia, mint eddig bármikor a történe-
lem folyamán. A kertészkedőknek tovább kell
folytatniuk azt a hasznos munkát, amelyet ed-
dig is műveltek, de bizonyos kérdésekben meg
kell újítaniuk a gyakorlatukat és az eddiginél
korszerűbb, gazdaságosabb, eredményesebb
módszereket kell követniük. Ezek között az
egyik legjelentősebb a kertek tápanyagellátá-
sának módszeres megjavítása!
A téma kutatói egybehangzóan állapítják meg,
hogy a talajok szervesanyag- és tápanyagtar-
talma nemcsak a szántóföldeken, de a kertek-
ben is rohamosan csökkent az utóbbi másfél
évtizedben. Ennek egyik okát a vetésszerkezet
leegyszerűsödésében látják, amelynek követ-
keztében bizonyos anyagok mennyisége csök-
kent a talajban, míg mások stagnálnak vagy
éppen felhalmozódnak, és emiatt a talaj har-
monikus tápanyag-szolgáltató képessége
megbomlik. A gyomosodás is csökkenti a kul-
túrnövények rendelkezésére álló tápanyagok
menynyiségét. Az öntözéses módszerek elter-
jedése is fokozza a talajok tápanyagigényét.
Nemcsak nálunk, de Nyugat-Európában is

csökkent a műtrágya-felhasználás a szigorú
környezetvédelmi előírások, illetve az ökoter-
melés szabályainak téves értelmezése követ-
keztében. Ahol használnak műtrágyát, ott is a
nitrogén tartalmúak kerültek előtérbe és elha-
nyagolták a nem kevésbé fontos káli- és fosz-
fátműtrágyák alkalmazását. Az állatállomány
nagymértékű csökkenése következtében egy-
re kevesebb istállótrágya áll rendelkezésre és
a kertekben keletkező szerves anyagok kom-
posztálása se vált általános gyakorlattá. Mind-
ezek a körülmények feltétlenül szükségessé
teszik, hogy az eddiginél többet, és alaposab-
ban foglalkozzunk a kerti talajok termékenysé-
gének kérdésével, mert e nélkül nem lehet
fenntartani a termelés elért és fenntartandó
színvonalát. Nagyon kívánatos volna, hogy mi-
nél több kistermelő vizsgáltassa meg laborató-
riumban a kertje talaját! A talajvizsgálati ered-
mények sok olyan kudarc okára mutathatnak
rá, amelyeket hosszabb ideje képtelenek vol-
tak megfejteni. A talajvizsgálati szakvélemény,
pedig útmutatást nyújt a továbbiakban folyta-
tandó talajművelésre, az öntözésre, a talajta-
karás módszereire, valamint a trágyázás köve-
tendő gyakorlatára is. 
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-     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

A KOMÉP-Materiál Kft. ajánlata az
Építkezőknek:





42 HÁZ és KERT Építőanyagok

Aki lakásvásárlás vagy saját ház építésének
megkezdése előtt áll, megpróbálja összegyűjte-
ni azokat az információkat, amelyek alapján az
előtte tornyosuló fontos kérdésekben döntést
tud hozni.
Az építési telek elhelyezkedéséről, a tájolásról,
a környezetről és persze anyagi lehetőségeiről
minden építkezőnek van több-kevesebb elkép-
zelése. Egyáltalán nem lebecsülendő azonban
az a kérdés,
hogy milyen épí-
tőanyagból ké-
szüljön a ház
legfontosabb és
a későbbiekben
már nem meg-
változtatható ré-
sze: a fal. Me-
lyek azok a té-
nyezők, melye-
ket érdemes a
döntés során fi-
gyelembe ven-
ni? Legyen a la-

kás/ház fala
jó hang- és hő-
szigetelő; nyá-
ron ne mele-
gedjen fel
gyorsan, télen
tartsa meg a
fűtés melegét; legyen tartós, hiszen több gene-
ráció számára építkezünk; hosszú távon tartsa

meg értékét; nyújtson lakói számára bizton-
ságos és egészséges otthont, melyet az idő
folyamán változó igényeiknek megfelelően
(pld. a gyerekek számának változása) rugal-
masan alakíthatnak. A ház, vagy épület fő
alkotóeleme a falazat. A falazat természetes
eredetű, legősibb anyaga napjainkban is leg-
gyakrabban használt tégla. Mi az a tégla?

A tégla legpontosabb meghatározása az,
hogy égetett agyag falazóelem. Léteznek
olyan téglák is, amelyeket nem falazásra
használnak, például a padlástégla vagy a
kábeltégla, azonban ezek is égetett agyag-
ból készülnek. Szokásos még a tégla szót

Legősibb építőanyagunk,
egyben jövőnk záloga, a tégla



mindenféle,
nem égetett
agyag ele-
mekre is
h a s z n á l n i
például gyep-
tégla, üveg-

tégla, gázbeton tégla, ez azonban pongyola, fél-
revezető megfogalmazás. 
A tégla az egyik legősibb és legtermészete-
sebb építőanyag, ugyanúgy, mint legközelebbi
rokona a vályog. A némiképpen eltérő alap-
anyagon kívül a legnagyobb különbség közöt-
tük abban van, hogy a téglát kiégetik. Van, aki
az égetést nem
tekinti termé-
szetes folya-
matnak és a vá-
lyogra eskü-
szik, azonban
ha jobban bele-
gondolunk, az
égetés nélküli falazóanyag jelentős veszélye-
ket rejt magában. Egyrészt az égetés teljesen
természetes folyamat, hiszen sok-sok ezer év-
vel ezelőtt a tűz meghódítása az ember fejlődé-
sének egyik legelső és legfontosabb lépése

volt. Azt, pe-
dig nehéz len-
ne ráfogni
ő s e i n k r e ,
hogy nem él-
tek egyetér-
tésben a ter-

mészettel. Másrészt, pedig a kiégetésre a vá-
lyog hibáinak kiküszöbölése céljából van szük-
ség, amíg a vályog a nedvesség hatására szét-
mállik (sajnos elegendő itt csupán a legutóbbi
tiszai árvizek torokszorító pillanataira utal-
nunk), addig a kiégetett agyag teherbíróvá és
stabillá válik.
A téglagyártás lényege a kezdetektől ugyanaz
maradt, alapanyagát, az agyagot a legtermé-
szetesebb módon az anyaföldből nyerik. A tég-
laipar nem más gyártóktól veszi a termékei
előállításához szükséges, többnyire nagy ener-
giaigénnyel és károsanyag kibocsátással gyár-
tott félkész és kész termékeket, vegyszereket
és pasztákat, hanem valódi nyersanyagból
dolgozik. Nem hárítja át másokra, hanem saját
maga oldja meg a környezetvédelmi és ener-
giatakarékossági problémákat. A téglagyárak
mindig az agyagbányák mellett épültek és
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épülnek, nin-
csen szükség
az alapanyag
nagy távol-
ságra történő,
környeze te t
károsító szállí-

tására. Tehát a tégla valóban környezetbarát
technológiával készül. 
A téglák anyagszerkezetük révén igen szilár-
dak, nagy teherbírásúak. A magas elemszilárd-
ságnak fontos szerepe van a kivitelezés során,
mivel a későbbi változtatások, átalakítások
zökkenőmentes megol-
dása egyszerűbb, gyor-
sabb. Ezt a biztonságot
mindenképpen érde-
mes beleépíteni a szer-
kezetbe, hiszen ki tud-
ja, mit hoz a jövő, mi-
lyen átalakításokra, rá-
építésekre lesz szük-
ség harminc, negyven
év múlva. Más építési
technológiák esetén ilyen változtatásokra kor-
látozott mértékben vagy egyáltalán nincs lehe-
tőség. Emellett, bár triviálisnak tűnik, nem elha-
nyagolható tény, hogy a maszszív tégla építésű
házak a bentlakókat sokkal jobban megvédik a
külső környezet ártalmaitól (víz, szél stb). 
Nem kell külön kiemelni, hogy az égetett agyag
falazóelemek már bizonyították időállóságukat,
a legrégibb téglaépületek, nem néhány évtize-
desek, hanem több ezer éves műemlékek. Nap-
jainkban sem véletlenül olvashatjuk hirdetések-

ben, hogy
„tégla építé-
sű”. Régen és
most is érték
volt téglából
épült lakás-
ban lakni;
ezek az épületek nem csupán megtartják, ha-
nem növelik is értéküket, gondoljunk csak az
elmúlt évek ingatlanpiaci robbanására.
Hőszigetelés, hőtárolás – energiatakarékos ott-
hon. Az égetett vázkerámia falazóelemek ellen-
tétben a homogén kialakítású

falazóanyagokkal, opti-
málisan egyesítik a téli
és a nyári hővédelem-
mel kapcsolatos jogos
igényeket. Hőfizikai
szempontból a hőszige-
telés és a hőtárolás kér-
dései együtt fontosak.
Bár a jelenleg hatályos
hőtechnikai szabvány-
ban nincsen előírás kü-

lön a falszerkezet hőszigetelésére, a sokak ál-
tal misztifikált „k” értékre, a korszerű égetett
agyag falazóelemek speciálisan kialakított
üregszerkezetük révén felveszik a versenyt a
pár évtizede, kimondottan hőszigetelési célból
kifejlesztett újszerű falazó anyagokkal. A
Porotherm 44 N+F falazóelemmel hőszigetelő
falazóhabarcs és vakolat alkalmazása esetén
0,32 W/m2K –es „k” érték is elérhető. De meg-
tévesztő csak a hőszigetelést vizsgálni. Ha a
hőtárolás kérdését nézzük, akkor még meggyő-
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zőbb az
é g e t e t t
a g y a g
falazóele-
mek elő-
nye, mivel
a hőtáro-
lás képes-

sége egyértelműen a falszerkezet tömegével
függ össze. Más falazóele-
mek esetén előnyként emlí-
tik a termék könnyű súlyát.
Ez az előny azonban azon-
nal hátránnyá válik, ha a hő-
tárolás kérdését vizsgáljuk.
Pedig a falazat hőtárolási
képessége a gazdaságos-
ság és lakóérzet szempont-
jából a legfontosabb tulajdonság. 

A kerámia fa-
lazat, hőtáro-
lási képessé-
gének köszön-
hetően télen
úgy viselke-
dik, mint egy
cserépkályha, azaz a fűtés melegét megtartja,
lassan adja le. Nyáron viszont a külső hőséget

nehezebben engedi be, azaz
szinte a falba épített, termé-
szetes légkondicionálóként
működik. Léteznek a téglánál
jobb hőszigetelő képességgel
rendelkező építőanyagok, de
ez a tulajdonság nem párosul
a rendkívül fontos hőtárolási
képességgel, illetve például a

kiváló hőszigetelő könnyűszerkezetes házaknál
a nyári meleget csak légkondicionáló berende-
zéssel lehet elviselhetővé tenni. 
Összességében tehát elmondható, hogy van-
nak olyan építőanyagok, melyek egyik vagy
másik tulajdonságukban jobbak a téglánál.
Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy itt felsorolt
jogos igényeknek, elvárásoknak, magyarorszá-
gi éghajlatnak semmilyen anyag nem felel meg
jobban, mint a tégla, melynek van múltja és
minden kétséget kizáróan biztos jövő előtt áll.



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 kapacitá-
sunk kihasználására.
Gondolatunk egybeesett az építészet hagyomány-
őrző törekvésével, a műemléképületek rekonstruk-
ciójával, új rusztikus jellegű házak építésével.
Új termékeinket – melyek valójá-
ban a régi (több száz éves) tégla-
féleségek méret és alak szerinti
újbóli gyártása – ezen igények ki-
elégítésére egyedi megrendelés-
re gyártjuk. Termékeinket fel-
használják régi falazatok korhű
helyreállítására pl.: esztergomi ki-
rályi vár, Sándor-palota.
Ilyen célra gyártjuk a régi kismé-
retű tömör téglát (25×10×4,5
cm) nagy szilárdságú, fagyálló ki-

vitelben, és a nagyméretű tömör téglát (29×14×6,5
cm) szintén hasonló minőségben.
Igényként merült fel az eddig alkalmazott tömör tég-
la helyett más alakú és kisebb vastagságú padló-
burkoló 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, vala-
mint 28×13×7 cm méretben. A laptéglák alkalma-
sak konyhák, tornácok, gépko-csibeállók, nappalik,

galériák, templomok, padlóbur-
kolására, illetve fagyálló kivitele
alkalmas kerti, szabadban törté-
nő felhasználásra is. A lerakást
követően felületkezelés szüksé-
ges (Remmers termékek) a víz-
taszítás érdekében. Ezt követő-
en hagyományos fugázási mód-
szerrel történhet a lapok kifugá-
zása.
Kiegészítő termékként még ék-
téglát is gyártunk, mely boltívek,

VISSZATÉRNEK
A RÉGI FORMÁK
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illetve íves tornácok szegélysora lehet, valamint ala-
kos párkánytéglát, melyből a laptéglákkal kombinál-
va ablakok külső-belső párkánya, könyöklője alakít-
ható 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

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

Termékeink felhasználási területei:
– konyhák, nappalik, tornácok, kocsibeállók burko-

lása
– párkányok, könyöklők
– erkélyek, boltívek kialakítása
– támfalak, járdák, járdaszegélyek kiképzése

K F T

TÉGLAIPARI

FERTŐSZÉPLAK
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A médiának köszönhetően emberek milliói
szembesülhettek a májusi horvátországi pél-
dán keresztül, hogy engedélyek hiányában os-
tobaság bármilyen építkezésbe belefogni. Mie-
lőtt belefognánk a tervek készítésébe, készítte-
tésébe az engedély megszerzése gyanánt, na-
gyon fontos, hogy meggyőződjünk a beépíteni
kívánt területre vonatkozó rendezési előírások-
ról, tervekről, a területre vonatkozó előírások-
ról, rendeletekről vagy arról, hogy létezik-e egy-
általán ilyen a szóban forgó ingatlanra és kör-
nyékére. Kevesen tudják a horvátországi eset
fő problémája az állam és ezen belül a helyha-
tóság által még nem meghozott rendezési terv
hiányából ered, mely szerint építési engedélyt
nem is tudtak kiadni, valamint ennek függvé-

nyében megkérni az adott területre. Így az épít-
tető nem is tudhatta, milyen előírásoknak kell
megfelelnie. Ha a tervek már elkészültek, az
építési engedély birtokában kezdetét veheti a
kivitelezés. Ez a szakasz a költségek szem-
pontjából nem a legmegterhelőbb, ámde az
építkezés leglátványosabb része. Ismerkedjünk
meg a szakszerű kivitelezés néhány fontosabb
lépésével és a hozzá használt anyagokkal.

Bővítés, ráépítés esetén először a födémet ké-
szítjük el, meglévő épületnél pedig szükség
esetén megerősítjük a szerkezetet. Az épület
vízszintes teherhordó szerkezete az ún. födém-
szerkezet, egy tetőteres ház esetén több fel-
adatot is ellát, így elsősorban teherhordó, biz-
tonsággal elbírja a használat során fellépő ter-
heket, valamint másodsorban a teret vízszintes
irányban megfelelő számú részre osztja: pl. két-
szintes vagy szinteltolásos építkezést tesz le-
hetővé. A födémekkel szemben támasztott el-
várások, követelmények az épület rendelteté-
sétől függően sokfélék lehetnek. A lakóépüle-
tek födémjeit, főleg tetőtér ráépítés vagy bőví-
tés esetén megfelelő hő- hang- esetleg vízszige-
telő réteggel kell ellátni. A födémek kivitelezé-

Az építkezés alfája
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se csak statikai terv
alapján készülhet.
A födém típusának
meghatá rozásáná l
mindig konzultáljunk
az építésszel, és a kö-
vetkezőket tartsuk
szem előtt:
– Szilárdság - A födé-
mek szilárdságát a rá-
juk ható terhelés függvényében határozzuk
meg, vagyis a födémen elhelyezett berendezé-
sek, beépített bútorok, válaszfalak és nem utol-
só sorban a hó- és szélteher stb. figyelembevé-
telével. A terheléssel szembeni ellenálló képes-
séget a szerkezet választott méretei, valamint a
felhasznált anyagok minősége határozza meg.
A födém együtt dolgozik a többi szerkezeti
elemmel: közvetíti, megosztja, illetve átadja a
terhelés egy részét. 
– Hő- és hangszigetelés - Tetőtér esetében az eme-
letközi födémeknél hőszigetelési probléma gya-
korlatilag nincs, mert az egymás feletti szinte-
ken lévő helyiségek hőmérséklete azonos. A
hangszigetelés azonban nagyon fontos, a zajok
ellen a szerkezet tömegének megfelelő mérté-
kű növelésével, illetve lépésálló és hanggátló
lemezek beépítésével lehet védekezni. 
– Tűzállóság - A födémek tűzállósága, vagyis tűz-
biztonsága a felhasznált anyagok éghetőségé-

től valamint a tűz ese-
tén tanúsított viselke-
désétől függ. Az éghe-
tő anyagok beépítése
(fa, műanyagok, textí-
liák) csökkentik a fö-
dém tűzbiztonságát,
míg az acél hő hatásá-
ra elveszti szilárdsá-
gát. Tetőtér beépítésé-

nél fokozottan tűzálló födémet alkalmazzunk.
– Időtállóság - A födém tartósságát, időtállóságát
az építéshez felhasznált anyagok tulajdonsá-
gai, a szakszerű tervezés és kivitelezés vala-
mint a rendeltetésszerű használat is befolyásol-
ja. Szem előtt kell tartanunk a véshetőséget,
(pl. a különböző gépészeti hornyok kialakítása
esetén) a kis szerkezeti vastagságot és a va-
kolhatóságot valamint a gyors megépíthetősé-
get.

A födém típusának és anyagának kiválasztásá-
hoz mindig figyelni kell a szerkezet beépítési és
üzemeltetési körülményeire. Az alábbiakban
felvázoljuk a legelterjedtebb megoldásokat.
Fafödémek - A fa tartószerkezetű és kitöltő ele-
mű födémeket többnyire a könynyűszerkezetes
épületek kategóriájában alkalmazzák. Előnyük,
hogy nem nehezek, gyorsan megépíthetők, jó
hang- és hőszigetelők valamint elkészítésük
nem igényel túl sok munkát és különösebb



szakértelmet. Megfelelő szellőztetés biztosítá-
sa mellett élettartamuk hihetetlenül hosszú, ér-
demes megtekinteni a 100 év körüli pesti bel-
városi társasházakat, ahol megfelelő karban-
tartás mellett csapos-gerendás födémek látják
el funkciójukat még ma is! Hátrányuk azonban
esetleg kisebb teherhordó képességük, tűzve-
szélyességük, gombásodásra való hajlamuk és
a korhadás-veszély. Utóbbi esetekre szintén ta-
lálunk több példát az előbb már hivatkozott
pesti társasházak között.

Vasbeton födémek - A vasbeton födémek két tí-
pusát különböztetjük meg: a monolit, vagyis az
építkezés helyszínén készülő és az előre gyár-
tott vasbeton födémeket. A monolit vasbeton

lemezfödémeknek több hátrányuk is van az
előre gyártott elemes födémekhez képest. Egy-
részt elkészítésükhöz zsaluzatok illetve alátá-
masztó állványzatok szükségesek, tehát kivite-
lezésüknél plusz költségek merülnek fel. Más-
részt nem garantált az egyenletes betonminő-
ség, szemben az előre gyártott vasbeton födé-
mekkel, amelyek szigorú technológiai előírások
betartásával készülnek. Szintén előnynek szá-
mít az előre gyártott vasbeton födém terhelhe-
tősége, és könnyű beépíthetősége, amely lerö-
vidíti a kivitelezés idejét.
Vázkerámia béléstestes födémek - Előnyős tu-
lajdonságuknak köszönhetően úgynevezett kis-
elemes födém napjaink leggyakrabban alkal-
mazott födémtípusa. A terheket a vázkerámia
héjalású gerendák viselik, míg ezek közeit az
egyes födémrendszerhez tartozó béléselemek
töltik ki. Előnyős tulajdonságai közül kiemelen-
dő, hogy kis önsúlynak köszönhetően, kézi
mozgatást tesznek lehetővé, hőtechnikai tulaj-
donságaik kedvezőek, a gerendák vázkerámia
elemei helyettesítik a zsaluzatot. 
Természetesen a tetőteres lakóépület födémjé-
nek kialakítására a fent bemutatott típusokon
kívül más lehetőségek is léteznek, a felsoroltak
a legelterjedtebbeket jelentik. Nagyon fontos, a
födémek készítését mindig bízzuk szakember-
re!
A következő lépés az épület határoló szerkeze-
tének a kialakítása. Az épületek helyiségeit
határolófalak veszik körül, ezek lehetnek teher-
hordó, vázkitöltő és válaszfalak. Bővítés vagy
ráépítés esetén a térdfal és a homlokzati falak
megépítése következik. Amennyiben megfelelő
belmagasságú padlás beépítéséről van szó, er-
re a lépésre nincs szükség. A falaknak számos
követelményt kell kielégítenie: a szilárdságot,
állékonyságot, a megfelelő hőtárolást, tűzbiz-
tonságot, a hanggátlást, a könnyű kivitelezhe-
tőséget, méretpontosságot, a vakolattartást
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stb. A térdfalak és a külső falak többnyire nagy
méretű falazó blokkokból készülnek. A falazat
teherbírásának növelése érdekében az épület
sarkainál valamint a falban, az úgynevezett me-
zőben, kb. 3 méterenként vasbeton pilléreket
szükséges elhelyezni. A pilléreket bekötik a
meglévő, a födém síkján és a falazat tetején
megépített koszorúkba. A felső koszorúba kb.
méterenként tőcsavarokat helyeznek el, ez biz-
tosítja majd a falazat és a tetőszerkezet kap-
csolatát. Tetőtéri lakóhelyiségek falazó anyaga-
inak választásnál mindig a következőket kell

szem előtt tar-
tani: a jó légzá-
rást, a kellő hő-
sz igete lő -ké -
pességet, tűz-
rendészeti elő-
írásokat. A 60-
70-es években
elkészített épü-

letek többnyire külső és belső határoló szerke-
zetei hagyományos falazó anyagokból épültek,
a szokásos vastagságú falak (25 vagy 30 cm)
hőtechnikai szempontból nem felelnek meg a
jelenleg érvényben lévő szabványoknak. Mint
pl. a tömör agyag- és mészhomok, soklyukú
téglák, illetve falazó blokkok. A padlástérben

kialakított lakóhelyiségek esetében azonban
ezek a falak is, külső hőszigeteléssel teljes ér-
tékűvé tehetők. Ma már a korszerű anyagokból
készülő falaknál alapvető elvárások közé tarto-
zik, hogy fokozott hőtechnikai követelménye-
ket kielégítő termék legyen. Teherhordó külső
falazó elemek vastagsága lehet 30, 38, illetve
44 cm. Leggyakrabban használt vastagság a
38 cm-es, amennyiben a tetőtér adottságai
nem teszik lehetővé választható ennél kisebb
pl. 30 cm vagy akár 25 cm-es falvastagságot
is. Azonban mindig az épület funkciójának és a

statikai tervnek,
előírásoknak (te-
herbírás) megfe-
lelően kell válasz-
tani. A mai fala-
zati technológiát
jelentő téglafaj-
ták: a habarcs-
táskás és a nút-
féderes rendszer
elemei. A ha-
b a r c s t á s k á s
rendszerben a

téglák oldalán függőlegesen un. habarcstáská-
kat alakítottak ki. Falazáskor a téglákat szoro-
san egymás mellé kell illeszteni és oldalukat
nem szabad habarccsal megkenni. A két tégla
egymás mellé kerülésével függőlegesen alakul-
nak ki a vízszintes habarcsréteg készítésével

egyidejűleg kitölten-
dő részek. A nútfé-
deres rendszerben
a téglák oldalt min-
dig horonnyal és
eresztékkel kapcso-
lódnak egymáshoz.
Ezért falazáskor a
függőleges hézag-
ba egyáltalán nem
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kell habarcsot tenni, csak a téglák
hornyos-eresztékes oldalait szoro-
san egymás mellé illeszteni. Legfon-
tosabb előnyük, a gyors és gazdasá-

gos kivitelezhetőség, méretpontosságuk, jó
hő-, hangszigetelő képességűk és széleskörű
alkalmazási lehetőségük. A falazó anyagok ki-
választásánál célszerű ügyelni a födém megen-
gedett teherbírására, amelyre a nem tehervise-
lő belső falakat akarjuk állítani. A válaszfalak
készülhetnek tömör és üreges agyagtéglából,
illetve válaszfallapokból vagy gázbeton falazó
elemekből. Válaszfalakhoz legalább 10- 12,5
vagy 15 cm vastag elemeket használjunk! Egy

újabb technológia is terjedőben van, mégpe-
dig az úgynvezett szárazépítésű válaszfal
rendszer. Ezek a válaszfalak rendszerint úgy
készülnek, hogy a vázszerkezet mindkét ol-
dalán cementkötésű faforgácsalapokkal
vagy gipszkarton lapokkal borítják be.
A szükséges hangszigetelésről legalább
40 mm vastag hangszigetelő réteg - kőzet-

gyapot vagy üveggyapot lapok - gondosko-
dik. A válaszfalak vékonyságuk folytán csak
kismértékben csökkentik a belső tereket és
a későbbiekben egyszerűen áthelyezhetők.
A lakóterülethez viszonyított fajlagos költsé-
gük kicsi. A falazó anyagok kiválasztását
követően dönteni kell, hogy az összeilleszté-
sükhöz milyen kötőanyagot használjunk. A
falazáshoz a szokásos, legalább Hf 10-es de

inkább Hf 30-as szilárdságú cementes mészha-
barcsot használják. Ma már megvásárolhatók a
különböző kereskedőknél az előregyártott zsá-
kos kiszerelésű kész falazó habarcsok külön-
böző típusai. A megfelelő vízmennyiség hozzá
adásával azonnal elkészíthető és már bedolgo-
zásra kész az anyagunk. Nagy előnyük a gyors
és gazdaságos kivitelezés és az állandó minő-
ség, amely a helyi készítésű anyagoknál nem
biztosítható.



Építőanyagok HÁZ és KERT 53



54 HÁZ és KERT Építőanyagok

2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.
Tel.: 33/362-120, Fax: 33/362-751

www.pfleiderer.hu

Gyártja:









58 HÁZ és KERT Építőanyagok

Sokan gondolják tévesen azt, hogy a hőszigetelő
rendszereket nem, vagy nem minden esetben kell
dűbelezni. Vannak helyzetek, amelyekben, ha szi-
gorúan elméleti síkon gondolkodunk, és elméle-
tünk szerint minden rendszerkomponens, a fala-
zatunk, és az időjárás is pont olyan, mint amilyen-
nek a papírforma szerint lennie kellene, akkor eb-
ben van is igazság. De az elmélet és a gyakorlat
csak elméletileg azonos! Bizonyos szemszögből
rendszerelemnek tekinthetjük a kereskedőt is, a
kivitelezőt is (és ha van, annak beosztottját is),
akik bizony követhetnek el kisebb-nagyobb „sza-
bálytalanságokat”, de a rendszerelemek nem

megfelelő tárolása, helytelen előkészítése sem
rendelkezik számunkra kedvező hatással. Ezek a
tényezők nem szerepelnek a harmonikus elméle-
tekben, tehát ne a szerencsénkben bízzunk, ha-
nem törekedjünk a hosszú távú, feltétlen bizton-
ságosságra!
Minden autós jól tudja, tapasztalta, hogy a téli
időszakban téli gumiabroncsokat kell használni.
Nem előírás, mára mégis a járműtulajdonosok
döntő többsége gumiszervizekbe siet az első mí-
nusz, az első hó után, mert tudják, a biztonságuk
a tét. Nem kell, mégis megteszik. Nincs ez más-
képp az otthonaink, az irodáink esetében sem. Itt

Hőszigetelő rendszerek rögzítéstechnikája
Védőoltás keserű szájíz ellen
Miért szükséges a ragasztáson felül a mechanikai rögzítés, a dűbelezés? A tornádók egyelőre elkerülik ha-
zánkat, de évente átlagosan 60-70 nap viharos (amikor a szél legerősebb lökésének sebessége meghalad-
ja az 54 km/h-t), az erősebb viharok (72 km/h fölött) száma pedig évi 25-26.* Ezek a viharok komoly gon-
dokat tudnak okozni: fákat csavarnak ki gyökerestől, elektromos vezetékeket szaggatnak, vagy homlokzati
hőszigetelő rendszereket tépnek le részben, néha egészben.
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is törekszünk arra, hogy lehetőségeinkhez mérten
maximális biztonságot teremtsünk. Tudjuk és ért-
jük, hogy az utólagos hőszigetelés fontos, néhol

elkerülhetetlen, vészesen apadnak földünk ma
használatos energiakészletei, a gázár folyamato-
san és dinamikusan emelkedik, nem megenged-
hető tovább a téli „utcafűtés”, de a nyári hőség-
ben ezerszám bekapcsolt klímaberendezések
sem épp pénztárca-, és környezetbarát megoldá-
sai lakásunk hőmérséklet-optimalizálásának. Ezt
mind tudjuk. 
Mégis, amikor döntünk a nagyságrendileg 20 év-
re tervezett rendszerünk típusáról, minőségéről, a
biztonságosság terén legtöbbször súlyos hibát vé-
tünk. Olyan hiba ez, ami utólag már nem orvosol-
ható: a helytelen dűbelkiválasztás. A hőszigetelő
rendszerek gyártói (rendszergazdák) által forgal-
mazott kiváló minőségű és megbízható dűbeleket,
a kizárólag anyagi szempontokat mérlegelő, szak-
mailag súlyosan felkészületlen kereskedők, kivi-
telezők (nagy tisztelet a kivételeknek, mert hála
Istennek vannak kivételek) olcsó, de silány minő-
ségű, gyakran használhatatlan és a feladatának
ellátására képtelen, dűbelnek látszó tárgyakkal
helyettesítik. Ne hagyjuk becsapni magunkat!
Ezek a termékek lényegesen olcsóbbak működő
társaiknál, de nem mások, mint hitvány, jellemző-
en hasznavehetetlen hamisítványok. 
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Egy példa: a dűbelek egyik legfontosabb műszaki
jellemzője az úgynevezett kihúzási érték. Legin-
kább ez felelős az elkészült rendszerünk védelmé-
ért, a szél szívóhatásával szemben. Ezt egy spe-
ciális kihúzó-mérőkészülékkel, az adott falazatba
telepített 15 darab dűbel kihúzásával mérhetjük

meg. Méréseim során nem ritka, hogy egy „olcsó”
dűbel gyakorlatilag ellenállás nélkül csúszik ki a
falazatból. Az ilyen dűbelek telepítése teljesen fö-
lösleges időtöltés, semmiféle védelmet nem nyúj-
tanak. Ha valami nem működik, de olcsó, megvá-
sároljuk?
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Számoljunk! Példánk alapjául egy átlagos, téglából
épült családi ház szolgál, melyet polisztirol rend-
szerrel szeretnénk hőszigetelni. Legyen a
hőszigetelendő falfelület mérete 180 m2. Négyzet-
méterenként 6 db dűbellel történő rögzítés lenne
optimális, így a dűbeligényünk 1.080 db. Egy
megbízható dűbel erre a feladatra legyen 30 Ft,
egy olcsó dűbel pedig 15 Ft.

A példa alapján kiszámolható, hogy 16.200 forint
a két lehetőségünk közötti árkülönbözet.
Érdemes-e kockáztatnunk 16.200 forintért, a dur-
ván félmillió forint anyagköltségű rendszerünk biz-
tonságát? Vállaljuk-e a tényt, hogy baj esetén az
„olcsó” dűbelekért senki nem vállal majd felelős-
séget, így elveszítjük a rendszergaranciát is? Vagy
azt, hogy a hőhidat képező, rossz alapanyagú, „ol-
csó” dűbelek telepítésekor, a lapokba beszakadó
dűbelfejek ütötte krátereket drága és időigényes,
plussz ragasz-tófelhasználással kiegyenlítve, „cso-
dálatos” dűbelrajzolatokat (a képen is jól látható
foltokat) nézegetünk majd hosszú évekig az elké-
szült, igen drága homlokzatunkon?
Aki szerint a példában szereplő 16.200 forintnyi
„megtakarítás” nincs arányban a nem csekély
kockázattal, vagy vélhetően nem lesz ideje hos-
szas, gyakran vég nélküli garanciális csatározá-
sokra, az érdeklődjön a választott rendszer gyár-
tójának képviselőjénél, és keresse a csomagolá-
son, valamint a terméken a biztonság garanciaje-
lét, az EJOT® logót.

Gellér Ákos
EJOT Hungaria Kft.

www.ejot.hu

* Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat
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A kvarc Minerál Kft. által
gyártott építőanyagok 1996
óta állnak a felhasználók ren-
delkezésére.  A cég székhelye
Budapesten telephelye
Nemesgulácson  található.
Tevékenysége a kvarc alapú
termékek de főként építő-
anyagok gyártása. A termé-
kek előállítása Nemes-
gulácson történik számítógép-
pel vezérelt, automatizált gépsorokon, kiváló
minőségű kvarc alapanyagok felhasználásával.
A kvarc alapanyag nagy mennyiségben és
megfelelő minőségben áll rendelkezésre a
gyártáshoz, melyet egy szintén magyar tulaj-
donban lévő vállalat biztosít a Kft számára. A
vállalat célkitűzése a jövőbeni gyártási volu-
men és ezzel együtt a piaci részesedés növelé-
se, kiterjesztése, a vevői igények mind telje-
sebb kielégítése mellett. Ezt segíti elő az állan-
dóan bővülő termék skála mely az idén is szá-
mos új termékkel egészült ki. A főbb termék-
csoportok: Ragasztók, Fugázók, Glettek, Beton
és aljzatkiegyenlítők, Falazó és vakolóhabar-
csok, Fedővakolatok, műgyantával bevont ön-
tödei homokok.

Szakembereink nagy tapasztalattal rendelkez-
nek 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 eredmé-
nyes működés gazdasági-műszaki feltételeinek
megteremtésével és folyamatos biztosításával.
Mindezek csak korszerű egyenletes minőségű
termékek előállításával, forgalmazásával érhe-
tőek el. A cég az eddigi fejlesztéseinek segítsé-
gével  elérte, hogy a technológiai berendezései
korszerűek legyenek és minden tekintetben

megfeleljenek a termékekkel
szemben támasztott  minősé-
gi követelmények teljesítésé-
nek.
A termékek előállítása telje-
sen automatikus, számítógép
vezérlésű gyártósorokon tör-
ténik. A gyártási folyamatokat
szintén számítógép ellenőrzi,

Kvarc:
Ha tartósat szeretne építeni...
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amely rögzíti a későbbi kiértékeléshez szüksé-
ges adatokat. A műszaki és technikai feltételek
tehát adottak a minőségi termékek előállításá-
hoz. Reméljük a jövőben személyesen is meg-
győződik ezen építőanyagok minőségéről!   

Termékeinkkel kapcsolatos ismertetőket
megtalálja honlapunkon! 

www.kvarc.hu
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Miért áldozná fel a páraáteresztést a hőszigete-
lés miatt? – tehetjük fel a kérdést. A francia
weber konszern a világ vezető gyártói közé tar-
tozik a homlokzatképző anyagok, azon belül is
a hőszigetelő rendszerek területén. Így átfogó
tapasztalatai révén új, innovatív, ellenőrzött
megoldásokkal jelent meg a magyar piacon az
utóbbi években.
Az uniós csatlakozás küszöbén a Saint-Gobain
Weber Terranova Kft. az  EU irányelvre való te-
kintettel is, reformot hajtott végre a homlokzati
hőszigetelő rendszereinek szerkezetében. Ez
egyrészt azt jelenti, hogy a jövőben a ragasz-
tott hőszigetelő táblás (PS-, vagy kőzetgyapot
lapos) rendszerek Magyarországon is a weber
csoporton belül európaszerte egységes „ter-
ratherm” néven kerültek forgalomba. Másrészt
pedig azt, hogy az említett irányelvhez igazodó-
an, a folyamatos innováció eredményeként új

rendszerek is bevezetésre kerültek. Ezek közül
a legjelentősebb a terratherm clima homlokzati
hőszigetelő rendszer, mely biztosítja az épület-
határoló falazatok páraáteresztő képességének
megtartását, a belső terek klimatikus viszonya-
inak javítása mellett jelentősen növelve az épü-
letek fűtési energia megtakarítását. A követke-
zőkben ezen új terratherm clima rendszer jel-
lemző tulajdonságait és kivitelezés technológi-
ai leírását ismertetjük.
A rendszer alapeleme a speciális terratherm
clima EPS hőszigetelő lap, mely a hagyomá-
nyos PS lapokhoz képest perforált, lyukacsos
szerkezetű. A keresztmetszetét átdöfő lyukak,
jelentősen növelik az EPS lap páraáteresztő ké-
pességét. A hagyományos polisztirol hőszigete-
lő lapok 50-es értékű relatív páradiffúziós ellen-
állási tényezője 10-es értékre csökken. Ez azt
jelenti, hogy a lapvastagsággal azonos légré-

TERRATHERM CLIMA,
lélegző hőszigetelő rendszer




