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teghez képest, csak 10-szer
„nehezebben” engedi át a pá-
rát, vagyis 5-ször jobb páraát-
eresztő képességű, mint a
hagyományos EPS lap. Rá-
adásul, a hőszigetelő lapon a
fal felőli oldalról induló „kúpo-
san” szűkülő lyukak nem
mindegyike ér át a lap teljes
vastagságán, némelyikük an-
nak külső harmadában vég-
ződik.
Ez az EPS lap külső „kilépé-
si” oldalán egyenletesebb páraeloszlást tesz le-
hetővé, megakadályozza az egyenetlen páraát-
eresztő képesség okozta színfoltosodást a fedő

vakolaton. A
hősz igete lő
lapok egye-
dülállóan új
ö s s ze t é t e l -
ének köszön-
hetően a ha-
gyományos
hősz igete lő
EPS lapokhoz
képest, mint-
egy 15%-kal
jobb hőszige-
telő képes-

séggel rendelkeznek (0,036W/mK) hatéko-
nyabb hőszigetelést eredményezve. Néhány
példa a terratherm clima hőszigetelő rendszer
falazat hőszigetelő képességét fokozó hatásá-
ra , min. 6 cm-es lapvastagság esetén:
– 38-as tömör téglafalnak 69%-kal, 
– B30-as falazóblokkból készült falazatnak

70%-kal, 

– POROTON 30-as falnak
59%-kal, 

– POROTHERM 30-as falnak
54%-kal, 

– 20 cm vastagságú vasbeton
falnak 85%-kal

javul a hőszigetelő képessége
a korábbi, hőszigeteletlen álla-
potához képest.
A rendszerhez tartozik egy
speciális ragasztó is ter-
ratherm clima ragasztó néven,
melynek kiváló páraáteresztő

képessége összhangban van a polisztirol lapé-
val. A fedővakolat is tökéletesen illeszkedik a
rendszer előnyös tulajdonságaihoz. Ez nem
más, mint a rugalmas és kiváló páraáteresztő
képességű terrasol szilikon vékonyvakolat,
melynek öntisztuló hatása is egyedülálló. A va-
kolat kétféle felületi struktúrában, és több mint
200 féle színárnyalatban kapható.
A terratherm clima rendszer kivitelezése egy-
szerű, mivel a hagyományos ragasztott hőszi-
getelő táblás homlokzati rendszerek kialakítási
technológiájával megegyezik. Csupán arra kell
ügyelni, hogy a speciális EPS lapok nagyobb
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lyukátmérőjű és lyuksűrűségű felülete kerüljön
a fal felé felragasztásra.

A kivitelezés lépései:
1. Lábazati sín rögzítése 
2. Speciális terratherm clima EPS lapok felra-

gasztása a falfelületre kötésben, pont-perem
módszerrel 

3. Élvédő profilok elhelyezése 
4. Dübelezés (min. 6 db/m˛) 
5. Lapok síkba csiszolása styropor csiszolóval 
6. Üvegszövet beágyazása két ragasztóréteg

közé (összesen 3 mm ragasztó rétegvastag-
ság) 

7. Vékonyvakolat alapozó felhordása teddy
hengerrel, vagy ecsettel a ragasztó megszá-
radása után 

8. Terrasol szilikonvakolat felhordása a meg-
száradt alapozó rétegre, rozsdamentes

glettvassal, bedörzsölése puha műanyag si-
mítóval, vagy XPS dörzsölővel.

A terratherm clima homlokzati hőszigetelő
rendszer tehát egyedülálló megoldást jelent
minden olyan esetben, amikor a homlokzat hő-
szigetelése EPS rendszerekkel megoldható, de
a falazat jó páraáteresztő képességét meg kí-
vánjuk őrizni.
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A XXI. században, a jövőnkért való felelősség tuda-
tában a környezetvédelem egyre nagyobb jelentő-
séggel bír. 
Különösen nehéz az ipar és környezetvédelem igé-
nyeinek egyszerre megfelelni. A Hagentaler Hungá-
ria Kft. mégis, megalakulásától fogva energiáit e ket-
tős elvárások kielégítésére fordítja. 

Fontosnak tartjuk a korszerű korrózióvédelemmel
összhangban, a környezetünket terhelő káros anya-
gok minimalizálását. Szakembereink szorgalmazták,
bevonatainkkal kezdődött Magyarországon, az
áramszolgáltatói szférában, a környezetbarát duplex
(ún. üzemi körülmények közötti) korrózióvédelmi
festés. A duplex munkálatok mellett helyszíni festés
során is alkalmazott vízzel hígítható nagymértékben
rugalmas, egykomponensű bevonatunk, a Passivit
H2O, friss horganyon, tapadást elősegítő alapozó
festék használata nélkül is kiváló korrózióvédelmet
nyújt.
Szakembereink felkészültsége a szabadalmaztatott
bevonatrendszer, valamint a sok éves referenciák
alapozzák meg, az ezen technológia terén egyenlőre
behozhatatlan lépéselőnyünket. A Magyarországon
környezetbarát duplex technológiával állított távve-
zeték oszloprendszerek 99,9 %-át az általunk forgal-
mazott bevonattal készítették.
A technológia lényege, hogy a festési munkálatok
zárt térben, az oszlopok felállítása előtt történnek. A
technológia, valamint a bevonat környezetbarát vol-
ta minimalizálja a környezetbe juttatott károsanyag-
tartalmat.
A korrózióvédelem azon területén, ahol agresszívebb
kezelésre van szükség, ólom és kromátmentes, ol-
dószerszegény bevonatainkat kínáljuk alkalmazásra.

A Hagentaler Hungária Kft. anyavállalatán kívül más
osztrák bevonatok kizárólagos importőre is. Forgal-
mazzuk a CHRIST Lacke, Fritze Lacke termékeit, va-
lamint a német illetőségű Alligator falfestékeket.  A

CHRIST bevonatokat alkalmazzák hidak, ipari acél-
szerkezetek (Schwarzmüller alvázak), víz alatti léte-
sítmények, tartályok korrózó elleni védelmekor. Ter-
mészetesen ezen termékeink mellett még számos
környezetbarát korrózióvédelmi anyagunkkal va-
gyunk jelen a piacon, vízzel hígítható alapozó festé-
kek, fényes lakkok (Alkalmazási terület: tartályok,
konténerek) is megtalálhatók palettánkon.

A sárvári és a körmendi Rába-hidat, s immár számos
távvezetéket és mikrohullámú átjátszótornyot, tartá-
lyokat, munkagépeket, acélkomplexumokat is a
Hagentaler Hungária Kft. által forgalmazott termé-
kek védenek a korróziótól.

Többek közt a Magyar Villamos Művek, az E. ON
Hungária, a T-mobile, az Országos Villamosipari
Tröszt és sok más cég is ezen bevonatokat alkal-
mazza.
Az ipari szektorban elért eredményeink bátorítottak
bennünket, hogy speciális termékeink mellett a
szakiparosok, felhasználók széles köre előtt is be-
mutatkozzunk termékeinkkel. Termékeinket széles
körben alkalmazzák az építőipartól a korrózióvédele-
mig. Produktumaink a festékgyártásnak azon terüle-
tét ölelik fel, melyek előállítása különleges gyártási
technológiát igényel és magas technikai színvonalat,
követel. Raktárkapacitásunknak köszönhetően a

Hagentaler Hungária Kft. - A festék
Színes választék - garantált minőség
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legspecifikusabb igények kielégítésének sincs aka-
dálya maximum pár napos szállítási határidő mellett. 

A Hagentaler Hungária Kft. egy- és kétkomponensű
bevonatok, égéskésleltető bevonati rendszerek mel-
lett, homlokzati és beltéri festékeket, diszperziós,
szilikátos és szilikonos rendszereket, zománcokat,
lakkokat, lazúrokat is forgalmaz (Hagentaler, Christ
Lacke, Fritze Lacke, Profitec, Alligator…) Egyéb ki-
egészítőkkel, díszlécek festőeszközökkel is vevőink
rendelkezésére állunk.
Számítógépes színkeverés biztosítja a több ezer szín
(kb.6000) kisebb és nagyobb kiszerelésben történő
forgalmazását.  Színárnyalatainkat tükrözi Közép-Eu-
rópa egyik legnagyobb falfreskója, mely Hagentaler
festékekkel készült. 

Homlokzati, valamint beltéri alkalmazásra szánt ter-
mékeink mellett, akár az ereszcsatornára kerülő be-
vonatot is, mely alapozó nélkül, a friss horganyra fel-
hordható, helyszínen színre keverjük a megrendelő
által kiválasztott kód alapján. E mellett lehetőség
van a felhasználó által megálmodott egyéni színek
kikeverésére is. Ezen személyes receptúrákat rögzít-
jük, így akár több év múlva sincs semmi akadálya
az utánrendelésnek.

Termékeink mi-
nőségét garan-
tálja a több mint
fél évszázados
gyártási tapasz-
talat, igazolja fel-
használóink szé-
les köre.. ISO
9001:2000 sze-
rint bevezetett
minőségirányítá-
si rendszerünk

fémjelzi eddig elért
teljesítményeinket,
jövőbeni célkitűzése-
inket. A folyamatos és közvetlen partnerkapcsolat
elvét szem előtt tartva tudjuk ügyfeleink elvárásai-
nak megfelelően a specifikus kéréseket is érvénye-
síteni termékeinkben.
Tudatában vagyunk, hogy a piaci igények állandóan
változnak.  Nem elégedhetünk meg eddigi referenci-
áinkkal, már bevált sikeres termékeink forgalmazá-
sával, újabb fejlesztések, piackutatások az előfelté-
telei annak, hogy cégünk továbbra is felhasználóink,
partnereink teljes megelégedésével öregbítse hírne-
vét.

Elérhetőségünk

Hagentaler Hungária Kft.
9700 Szombathely, Varasd u. 14.
Tel.: 06(94) 509-190

06(94) 509-013, 06(94) 509-014
Fax: 06(94) 337-175, 06(94)509-191
e-mail:hagentaler@hagentaler.hu
www.hagentaler.hu
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Sika-védelem a teraszokon
Az új épületek építésénél még mindig a teraszok lap-
burkolatának elkészítése okozza a legnagyobb prob-
lémát, melynek következtében a burkolatok felfagyá-
sát, részleges, vagy teljes tönkremenetelét tapasz-
taljuk, pedig a nedvesség – mely a károk alapvető
okozója – elleni védelem követelménye nem új kele-
tű, rendeletileg jól szabályozott, betartása a teljes
építési folyamatban, a tervezéstől a kivitelezésig kö-
telező érvényű.
A szabályzás (részletesen olvasható az OTÉK-ban:
50.§. és 57.§.) kettős: az épületszerkezeteknek vé-
delmet kell nyújtaniuk a nedvesség ellen, tehát lak-
ható épületeket kell építeni, a másik szabályozási
elem, hogy az épületet, annak szerkezeteit meg kell
védeni a nedvesség káros hatásaival szemben (a
nedvesség lehet talajvíz, talajnedvesség, talajpára,
csapadékvíz, üzemi víz, pára stb.).
A teraszburkolat készítéséhez három anyag – leg-
alább is sokan így tudják – szükséges: ragasztó, fu-
gázó és természetesen maga a lap. Nagy csalódást
okoz, ha e három anyagból elkészített, kifogástalan
(esztétikus, szilárd, egyenletes felületű) burkolat a
következő tavaszra tönkremegy, pedig a három
anyag mindegyike rendelkezhetett első osztályú mi-
nősítéssel, alkalmassági engedéllyel, szavatossági
időn belüli beépíthetőséggel. Akkor mi lehet a meg-
hibásodás oka? Csak az anyag tulajdonságaiból le-
vezetett, ezért alapvetően téves következtetésre ju-
tunk, ha nem építünk be szigetelő réteget a burkolat
rétegei közé. Nem elég tehát, ha egy építőanyag tu-
lajdonságai között azt olvashatjuk, hogy az vízálló,
vízlepergető, fagyálló stb., ebből nem szabad azt az

egyébként téves következtetést levezetni, hogy a be-
épített anyag védi az alatta lévő szerkezetet a ned-
vesség nem kívánatos hatásaival szemben. Ezért
gyakorlatilag mindegy, hogy a lapburkolat fugázó
anyaga mennyi nedvességet enged át, nem az a fel-
adata, hogy szigeteljen. Vízszigetelésként be kell
építeni egy szigetelő, védő réteget, és így rögzítsük
emlékezetünkbe a lapburkolatok készítéséhez szük-
séges anyaglistát: szigetelőréteg, ragasztóréteg, já-
rólap. Egyéb, további kiegészítők között találhatjuk
meg a fugázókat, tömítőanyagokat, szegély- és dila-
tációs síneket stb.
A vízszigetelő anyagtól a korszerű burkolatok készí-
tésénél már megkövetelhető, hogy közvetlenül ra-
gasztható legyen rá a burkolat, ne kelljen szigetelést
védő betont beépíteni. Legyen magas repedésáthi-
daló képessége és anyagtulajdonságait legalább
–20 °C hőmérsékletig őrizze meg. Mivel a legáltalá-
nosabban alkalmazott alapfelület a mai építkezések-
nél a beton, azokat az anyagokat nevezhetjük kor-
szerűnek, melyek felhasználása előtt nincs szükség
más anyagra, pl. alapozóra (természetesen az alap-
felület általános követelményeit a betonnak ki kell
elégíteni, mert egy gyenge szilárdságú, vagy egye-
netlen, szennyeződött alapfelület esetén szükség
van kiegészítő anyagokra javítási, tisztítási technoló-
giákra).

A SikaTop 109 ElastoCem hidraulikus kötőanyagú,
kétkomponensű, rugalmas tulajdonságú vízszigetelő
habarcs. Tiszta és érdes betonfelületen előnedvesí-
tésen kívül más alapozó anyagra nincs szükség. A
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magasan tixotróp habarcs függőleges felületen sem
folyik meg. Az aljzaton lévő nem átmenő repedések
esetén repedésáthidaló, tehát nincs szükség egyéb
kiegészítő intézkedésre, mivel szakadási nyúlása
legalább 30%. A maximális rétegvastagság egy
munkamenetben ne haladja meg a 2 mm-t, esetleg
kisebb helyeken a 3 mm-t. A 2 mm-es átlagos vas-
tagsághoz 3-4 kg anyagra van szükségünk, így a 28
kg-os kiszerelés – az alapfelület egyenetlenségétől
függően – kb.  7–9 m2-re elegendő. Az anyagot a be-
keverést követő 45 percen belül dolgozzuk fel hen-
gerrel vagy simítóval. Környezeti feltételektől függő-
en (+20 °C hőmérséklet esetén) már másnap ra-
gaszthatunk rá lapburkolatot Sika Ceram 203 csem-
peragasztóval.

A Sika Ceram 203 flexibilis tulajdonságú, vékony-
ágyazatú csemperagasztó. Az MSZ EN 12004 szab-
vány szerint C2T osztály besorolású ragasztóval
közvetlenül ragaszthatunk csempeburkolatot a
SikaTop 109 ElastoCem vízszigetelésre, nagyméretű
gres-lapokkal is. A ragasztó vastagságát a lap mére-
téhez igazítsuk, a minimális ragasztóvastagság 1,5
mm, de ne lépjük túl az 5 mm-t. Így pl. 20×20 cm
méretű lapokhoz 3-4 kg-ra, míg nagyméretű lapok-
hoz akár 4-7 kg-ra lesz szükség. A lap mérete és a
ragasztó kívánt vastagsága adja meg a fogazott si-
mító fogméretét, mellyel a ragasztót fel tudjuk dol-
gozni. A 30x×30 cm alatti méretű lapokhoz 6 mm-

es, nagyobb méretek
esetén 10 mm-es fogazá-
sú simítót használjunk.
Teraszok készítésénél el
kell érni, hogy a lap és
az aljzat között a ragasz-
tó legalább 90%-os felü-
letet fedjen be, ezért a
fogas simítóval aljzatra
feldolgozott ragasztón
kívül a lapot is kenjük
meg vékonyan (a simító
sima részével) ragasztó-
val, tehát kétoldali ra-
gasztást készítsünk
(Floating-Buttering eljá-

rás). Beltéri burkolásnál természetesen erre a meg-
oldásra nincs szükség, mivel ott elegendő a 65%-os
ragasztási felület biztosítása. A burkolat már más-
nap (+20 °C-on) járható, fugázható, de teljes terhe-
lésre csak 7 napot követően vegyük igénybe.

Kiegészítő termék a vízszigetelő habarcshoz a Sika
SealTape-S vízszigetelő szalag, a nedvességnek ki-
tett burkolatok alatti mozgási (dilatációs) hézagok
és szegélyperemek (fal-padló csatlakozás) szigetelé-
sére.
A burkolatragasztási megoldások kiválasztásában a
Sika Hungária Kft. szaktanácsadói segítségére lesznek.

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 MULTICLEARTM  egy kiváló minőségű
üregkamrás polikarbonát lemezcsalád. A
MULTICLEARTM gyártása során a legkorsz-
erűbb extrúziós technológiát használják, a
kiváló minőség és rugalmas szolgáltatás
érdekében. Az üregkamrás lemezek kima-
gasló ütésálló-képességgel rendelkeznek, míg
súlyuk alig éri el az üveg súlyának negyedét.

A MULTICLEARTM  lemezek ütésálló-
képessége négyszerese a PVC-ének, 10-
szerese a plexiének. A termék esztétikus
megjelenése alkalmassá teszi, hogy
helyettesítse az üveget és más műanyagokat
a legkülönbözőbb üvegezési feladatok
ellátásában.

A MULTICLEARTM  egyedülálló kétoldali UV-
védelemmel rendelkezik. 10 év korlátozott
garancia vonatkozik az elszíneződésre, ütésál-
lóképesség csökkenésére, valamint a
fényáteresztő-képesség megváltozására. 
A kétoldali UV-védelem megkönnyíti a moz-
gatást, raktározást és a beépítést is, hiszen
nem szükséges megjelölni a lemezt, mint azt
az egyoldali UV-védelemmel rendelkező
lemezek esetében szokás. A lemezeket

egyenletes UV-szűrő réteggel látják el, max-
imális védelmet garantálva az elszíneződés és
mechanikai sérülések ellen.

Tűz esetén a MULTICLEARTM  lemezek
megolvadnak, így utat engednek a hőnek és a
füstnek, melyek eltávozhatnak az épületből,
így csökkentve a tűzterjedést és a lángok
elharapódzását.

A MULTICLEARTM  termékcsalád kiváló hő-
és hangszigetelő tulajdonsággal rendelkezik.
Szintén kiváló a vegyszerekkel szembeni
ellenállása, valamint szélsőséges időjárási
viszonyok között használható.

A MULTICLEARTM STRONG lemezek meg-
növelt merevséggel rendelkeznek, ezáltal költ-
séget takaríthatunk meg a kevesebb számú
alátámasztás használatával, egyúttal nő a
fényáteresztés is. Az opál színű lemezek
speciális fényszóró adalékanyaggal készül-
nek, egyedi megjelenést és egyenletes
fényeloszlást garantálva. A termékpaletta
különösen alacsony K-értékkel rendelkező ter-
méket is felvonultat, pl. a 25 mm vastag, 5-
falú lemez (1,60 W/m2K). 

Multiclear üregkamrás polikarbonát
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Néhány példa a lehetséges alkalmazási
lehetőségekről:
• Csarnokok
• Felülvilágítók
• Reklámipari alkalmazások
• Fedett folyosók 
• Ipari tetők
• Bevilágítók
• Barkácsolás
• Medence lefedések
• Üvegházak
• Gépkocsibeállók
Az A-Plast Kft. kizárólagos magyarországi for-
galmazóként készséggel ad felvilágosítást a
beépítést, felhasználást, kivitelezést illetően,

valamint minden egyéb felmerülő kérdésben. 
Az üregkamrás polikarbonát lemezek mellett
kínálatunkban megtalálja a tömör polikar-
bonát, plexi, PVC, PET, ABS, polisztirol, s
egyéb műszaki műanyagot is lemez, cső
valamit rúd formában is! 

A-Plast Kft. 
1165 Budapest, Margit u. 114. 

Tel.: (1) 401 46 44,
Fax: (1) 401 46 43

info@aplast.hu - www.aplast.hu
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A francia SAINT-Gobain multinacionális óriásvállalat
a világ legnagyobb ásványgyapot (kőzet- és üveggyapot)
gyártó cége.
A vállalalt alapítása 1665-re nyúlik vissza. XIV Lajos
francia király engedélyezte Franciaországban annak a
síküveg előállító műhelynek a létesítését, amelyből az
elmúlt 341 év alatt a SAINT-GOBAIN óriásvállalat
világelsővé tornászta fel magát.
A síküvegek, az üvegpalackok, az üvegszál-erősítések
gyártása révén szerzett több évszázados tapasztalat
alapján egyenes volt az út az üveggyapot hőszigetelő
anyag kifejlesztéséhez.
A SANT-GOBAIN cég az üveggyapot gyártástech-
nológiáját még 1957-ben szabadalmaztatta. Az üveggyapot
hőszigetelő és hangszigetelő anyagokat szerte a világon e
gyártástechnológia alapján kezdték el gyártani.
A cég többszáz éves múltja és az elmúlt 49 év üveg-
gyapot gyártási tapasztalat a garancia az ISOVER üveg-
gyapot termékek kiváló minőségére.
Az ISOVER üveggyapot a legtöbb épületszerkezet
hőszigetelésére és hangszigetelésére alkalmas. Tetőterek,

válaszfalak, homlokza-
tok, emeletközi födémek,
padlásfödémek, pince-
födémek egyaránt hőszigetelhetők a megfelelő típusú
ISOVER üveggyapot termékekkel.
A SANT-GOBAIN ISOVER Hungaria Kft. által forgalma-
zott STYRODUR C víz- és fagyálló extrudált polisztirolhab
hőszigetelő termékek pedig eredményesen alkalmazhatók
pincefalak, lábazatok, padlók, nemjárható tetők,
terasztetők, zöldtetők és parkolótetők hőszigetelésére.
Az egyre inkább előtérbe kerülő páratechnikai rétegek
széles skáláját is forgalmazzák az ISOVER üveggyapot
termékekkel együtt: párazáró, páraáteresztő és
páragazdálkodó képességű fóliákat.
Az ISOVER üveggyapot, a STYRODUR C extrudált
polisztirolhab és a páratechnikai fóliák szakszerű
beépítését segítik elő a legkiválóbb európai és magyar
szakemberek által kidolgozott műszaki tájékoztatók,
amelyek révén a széles termékvélasztékból minden
épület minden egyes szerkezetéhez egyszerűen és gyor-
san kiválasztható a megfelelő termék.
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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

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.

MÁRKAKÉPV ISELŐKET  KERESÜNK!

ARGOMEX FALBURKOLÓ LAPOK

FALBURKOLÓ LAPOK
Természetes megjelenés,
könnyű kivitelezés, gyor-
saság, gazdaságosság, tar-
tósság. Mindezek jellemzik
az általunk gyártott, külső-
és belső térben egyaránt
alkalmazható, fagyálló fal-
burkoló lapokból készített
falfelületeket.
A lapok felhasználása igen
sokrétű lehet: épületlábaza-
tok, támfalak, kerítések-
burkolásához, belső terek
díszítésére ajánljuk.
Forgalmazó partnereink az
ország többszáz pontján
találhatók.

5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u. 30. Tel./fax: (46) 218-439, (30) 955-2826, (30) 269-2865
www.argomex.hu  E-mail: argomex@mail.globonet.hu
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A Fakro ter-
mékek közül
Magya ro r -
szágon leg-
népszerűbb
FTS-V bille-
nő ablak
számos vál-
t o z á s o n

ment át. Leglényegesebb ezek közül az ablak zárt állapo-
tában működtethető szellőzőrendszer új szerkezeti kiala-
kítása, amely még hatékonyabban akadályozza meg az
ablaktok és az ablakszárny találkozásánál a pára esetle-
ges lecsapódását. A biztonság kérdése a tetőtérben fo-
kozottan jelentkezik az ablakok elhelyezkedése miatt.
Ezt figyelembe véve a cég összes tetőtéri ablaktípusa jó-
val ellenállóbb edzett üveggel készül, amelyekre jégkár
ellen a gyár örökös garanciát vállal.
A cég tetőtéri ablakai a továbbiakban új, fokozottan hőszi-
getelő, 4-16-4 milliméter rétegrendű, alacsony emissziós
bevonattal ellátott (low-E), Uüveg=1,0 W/m2K hőátbo-
csátási tényezővel rendelkező üvegezéssel készülnek.

KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG
A felnyíló-billenő ablakok fő funkcióként felső tengely
körül 35°-ban nyíló, bárhol megállítható ablakszárnya a
középső tengely körül 180°-ban is átfordítható a tisztí-
tás megkönnyítése céljából. A teljesen új fejlesztésű

vasalatnak köszönhetően a felső- és középső tengely
körüli nyitás változtatása kényelmes és elegáns: a tok-
szerkezet belső részének bal oldalán található kapcso-
ló átváltása után az ablakszárny újbóli kinyitásával a nyi-
tásmód megváltozik. Az FPP PreSelect® típus rendel-
kezik az ablak zárt állapotában működtethető V35-ös
szellőző-berendezéssel. A borovi fenyő alapanyagú, ré-
tegragasztott faszerkezet, ütközve záródás, vákuumos
impregnálás utáni végleges felületkezelés és a hőszige-
telő, edzett üvegezés megegyezik a cég többi ablaktí-
pusával.

TÖBB FÉNYT
Az újdonságok mellett méltán vívta ki mind a szakmai ér-
deklődők, mind a magánvevők elismerését a térdfal-
ablak-rendszer, amely egy tetősík- és egy függőleges,
térdfalban elhelyezett ablak kombinációja. Ez a megoldás
különleges hangulatúvá varázsolja a tetőtérben kialakított
helyiségeket, rendkívüli kilátást biztosít és jelentősen
megnöveli a bejövő fény mennyiségét a hagyományos
megoldásokkal szemben.

MEGKÖNNYÍTETT BEÉPÍTÉS
A megfelelő minőségű tetőtéri ablak kiválasztása mellett
legalább ilyen fontos a szakszerű beépítés. Az egyik leg-
kényesebb rész, a tökéletes vízzárás biztosítása érdeké-
ben a gyártó bevezette az XDP páraáteresztő fóliagallért,
amely minőségi Eurotop páraáteresztő tetőfóliából ké-

szül, használata megvédi az ablak körüli hőszi-
getelő anyagot az átnedvesedéstől.
Az egységcsomagban kőzetgyapotból készí-
tett további hőszigetelő elemek találhatók az
ablak külső kerületének hőszigeteléséhez.
Az ablakot beépítő szakemberek munkáját
nagyban megkönnyíti a fóliagallér alkalmazása,
leegyszerűsítve az ablakok körbefóliázását,
ezen kívül megszünteti a körbefóliázás művele-
tének nem tökéletes elvégzéséből adódó koc-
kázatot, növeli a beépítés biztonságát.
A tetőtéri ablakok forgalmazója:
a Fakro Magyarország Kft.
Ha a tetőteret lakás céljára adaptáljuk, számos
szempontot szem előtt kell tartanunk, hogy
megtaláljuk a lehető legjobb megoldásokat.
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TÍPUS és EGYEDI
FA NYÍLÁSZÁRÓK

6500 Baja, Szegedi úti ipari
park (volt laktanya);

www.fwm.hu
Tel./Fax: (79) 428-529;

fwm@freemail.hu
A-220/2004-1
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A század első felében épült házakat szemlélve
feltűnhet, hogy akár a legmodernebb, manap-
ság gyártott redőnyök is a falba süllyesztett
redőnytokokban kapnak helyet. Akkortájt a
redőnytok beépítése teljesen természetes volt,
fal nem volt elképzelhető nélküle. Manapság
ismét egyre gyakrabban látható a redőnyök
későbbi beszerelést is lehetővé tevő, a
bevilágító felületeket nem csökkentő redőnytok
beépítése, amely a ház használati értékét is
növeli. A múlt században épült házaknál megfi-
gyelhető, hogy a nagyméretű faburkolatokat
arra használták fel, hogy részben esztétikusan
takarják a nyílászárók körüli felületeket,

melyek akkoriban fából készültek kizárólag,
másrészt a sűrű használat miatt ezek a
felületek olyan burkolatot kapjanak, amelyek
állják a használatot, harmadrészt felhasználták
a redőnyök esetében a könnyű szerelhetőség
kialakítása okán úgynevezett fadobozos
redőnytok kialakítására is, mely könnyen és
szépen beilleszthető volt az akkori bel-
sőépítészeti formavilágba.
A szerkezetépítés során beépíthető redőnytok-
rendszer lehetővé teszi redőny vagy más
árnyékoló utólagos beszerelését úgy, hogy
annak tokszerkezete a homlokzaton nem
jelenik meg. A redőnytok-rendszer beépítését

SSüütt  aa  nnaapp,,  iitttt  aa  nnyyáárr,,SSüütt  aa  nnaapp,,  iitttt  aa  nnyyáárr,,
áárrnnyyéékkoollóónnkk  vvaann––ee  mmáárr??áárrnnyyéékkoollóónnkk  vvaann––ee  mmáárr??
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figyelembe vevő, körültekintő tervezéssel
megspórolható az utólagosan beszerelt
árnyékolástechnika okozta többletköltség
jelentős része és kiküszöbölhető a homlokzat,
ezáltal történő – gyakran
nem túl esztétikus -
m e g v á l t o z t a t á s a .
Amellett, hogy kiváló
műszaki megoldás, a
beépíthető redőnytok-
rendszer alkalmazásának
legfőbb előnye abból
adódik, hogy a beépítés
elemekből történik a
minőségi rendszerek
esetében. Nem kell azon-
nal az árnyékolókat is
megvásárolni, de min-
denképpen érdemes már

az építkezés megfelelő fázisában gondolni arra,
hogy a későbbiekben szükség lesz az
ablakokon redőnyre (is). Az időben történő üte-
mezés miatt az árnyékolástechnika
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beépítésének költségei nem egyszerre jelen-
tkeznek, ami az építkezés nem kis költségter-
hei mellett akár jó hírnek is mondható. A költ-
ségek időbeli megoszlását a három sza-
kaszban történő beépítés teszi lehetővé. 
A redőnytok beépítésére a falazat építésekor
szükséges. Annak eldöntése, hogy a beépí-
thető redőnytokot alkalmazzunk, már meg kell
történjen az arra való előkészület az
árnyékolók későbbi beszerelésére. Ha ekkor
nem gondolunk rá, a későbbiekben már csak a
nyílászáróra szerelt külső árnyékoló alka-
lmazásában gondolkodhatunk. Ez azonban szá-
mos hátrányt hordoz: a homlokzat képét
megváltoztathatja,
e l c s ú f í t h a t j a ,
csökkentheti a be-
világító felületet
stb. A nyílászáró
elhelyezése a fa-
lazatban a re-dőny-
vezető sínekkel
együtt vakolás
előtt történik.
Mivel a sínek csak
30 mm szélesek,

ezért kiválóan alkalmasak arra, hogy vakolás
során láthatatlanná váljanak. Vakolás közben
védik a nyílászárót, és éles kávakiképzést biz-
tosítanak. A homlokzat színezését követően –
de akár jóval később is - egyszerű a megfelelő

színű redőnypáncél
kiválasztása. A
redőnyszerkeze t
beszerelése kön-
nyedén megtörtén-
het utólag, a külső
javítófedélen.
A beépíthető re-
dőnytok-rendszer
alkalmazása lehe-
tővé teszi, hogy
későbbiekben a
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redőnyt működtető heveder vagy kar a falazat
mentén helyezkedjen el, míg az utólagosan fel-
szerelt redőnyöknél az átvezetés csak a
nyílászáró tokszerkezetének átfúrásával old-
ható meg. A minőségi beépíthető redőnytok-
rendszerrel működő árnyékolók kiváló a hő- és
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hangszigetelő képességgel ren-
delkeznek (k= 0,19 W/m2K 38-as
falvastagságnál), emellett meg-
akadályozzák belső és külső tér
közötti nedvességcserét, így a
penészedés kialakulását. 

Felhasználási köre rendkívül
széles: 300 mm-től 610 mm-ig ter-
jedő tetszőleges falvastagsághoz
és nyílásmérethez, illetve tet-
szőleges anyagú és alakú

nyílászáróhoz építhető be. Nem szokványos
alaprajzokhoz is alkalmazható, pl. kiugrókhoz.
Ugyanakkor alkalmazása egyes esetekben az
egyetlen megoldásnak is nevezhető.
Gondoljunk csak a nem szokványos alakú
(szegmensíves, alakos) és alaprajzi elren-
dezésű (szög alatt sorolt, íves homlokzati
kialakítású) nyílászáró beépítésére. Ebben az
esetben az árnyékolás megoldására a redőny-
tok beépítése nyújt igazán jó megoldást.
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ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

TERMÉKEINK:

Hőszigetelt alumínium és műanyag redőnyők, gördülő garázsredőnyök
motoros mozgatással is. Rádiós vezérlések.
Fix és mobil szúnyoghálók (ívelt kivitelben is), szalagfüggönyök, roletták,
reluxák (háromszög, trapéz, boltív felületekre is).
Vászonrolók, harmonikaajtók, dekoratív zsinormozgatásos
függönykarnisok ívelt kivitelben is!

Komplett lakásfelújítást vállalunk!

2000 Szentendre, Tavasz utca 2.
Tel./fax: (06-26) 316-534

Tel.: (06-30) 530-4844, (06-20) 945-2115
E-mail: info@peringer.hu Internet: www.peringer.hu
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1.
Csapadékvíz elvezetés

A víz természetes körforgása során, az épített kör-
nyezet vonatkozásában, károkat is okozhat.
Ezeknek a csapadékvizeknek a kártételek nélküli el-
vezetésére a műszaki gyakorlatban több megoldás
alakult ki:
Lapostetők vízelvezetésére vákuumos vagy gravitá-
ciós vízelvezető összefolyók kerülnek felhasználás-
ra. Az összefolyók alkalmasak minden, a műszaki

gyakorlatban előforduló, rétegrendhez igazodó meg-
oldást nyújtani. A tetővizek épületen belüli elvezeté-
sére vékonyfalú öntvénycsövet (SML) javaslunk, ez-
zel nagymértékben csök-
kentve a közegáramlásból
származó zajterhelést. Az
öntvénycsövek tűzvédelmi
szerepe, gyors szerelhetősé-
ge vitathatatlan a hagyomá-
nyos műanyag csőrendsze-
rekkel szemben.
Sátortetős tetőszerkezet esetén a járdaszinthez tör-
ténő csatlakoztatáshoz - a vagyonvédelmi és műem-

lékvédelmi szempontokat figyelembe véve - állvány-
csöveket javaslunk beépítésre. Az állványcső és a
befogadó csatornahálózat közötti kapcsolatot eső-
vízfogadó idommal kívánjuk megoldani, ezzel bizto-
sítva a tisztíthatóságot és a durva szennyeződések
felfogását.

2.
Konyhai technológiai hulladékvíz
gyűjtés és előtisztítás

A konyhákban keletkező zsíros hulladékvizek rozs-
damentes acél termékrendszerekkel vezethetőek el
biztonságosan és minden közegészségügyi szem-
pontból megnyugtató módon. A vízelvezetés klasszi-
kus alapelveihez igazodva pontszerű (padlóösszefo-
lyók) és vonalmenti (rés- vagy rácsos folyóka) vízel-
vezetésről beszélünk.
További csoportosítás szerint a fürdőblokkok, vegy-
szertárolók esetében szaniter, míg a konyhai terüle-
teken ipari összefolyók kerülnek alkalmazásra.
Mindegyik rendszernek fontos eleme a kiemelhető
bűzzár, amely a csatornahálózatra történő tisztítást
könnyíti meg. A vízelvezető rendszerek rácsai biz-
tonsági szempontból csúszásmentesített felülettel
kerülnek kialakításra. Az összefolyók szigetelő gallé-
ron keresztül teremtik meg a kapcsolatot a techno-
lógiai szigeteléssel.
A konyhák gazdaságos üzemeltetése már a padló-

összefolyóknál elkezdődik,
hiszen az összefolyóban elhe-
lyezett szennyfogókosár szol-
gálja a csőhálózat dugulás el-
leni védelmét.
A környezetvédelmi szabá-
lyozásoknak megfelelő a
szennyvíz tisztítása követke-

ző eleme a konyhai zsírleválasztó berendezés. A
zsírleválasztók a gravitációs leválasztás elvén mű-

Komplex vízelvezetés,
gyűjtés és előtisztítás




