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FALBURKOLÓ LAPOK
FALBURKOLÓ LAPOK
Természetes megjelenés,
könnyű kivitelezés, gyorsaság, gazdaságosság, tartósság. Mindezek jellemzik
az általunk gyártott, külsőés belső térben egyaránt
alkalmazható, fagyálló falburkoló lapokból készített
falfelületeket.
A lapok felhasználása igen
sokrétű lehet: épületlábazatok, támfalak, kerítésekburkolásához, 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

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!
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Hol szökhet a h o”?
A rohamosan növekvő energiaárak miatt mindinkább előtérbe kerül az épületek hőszigetelő
képessége. Az új épületek építőit a hőtechnikai szabványok már kötelezik a megfelelő hőszigetelésre. A régi, többnyire rossz hőszigetelő képességű anyagokból épült épületek felújításakor érdemes fontolóra venni az épület hőszigetelő képességének javítását. Bár idén elmaradt az autók után, immáron az ingatlanokra
is kötelezően bevezetni kívánt zöldkártya, mely
épületeink, ingatlanaink, lakásaink energetikai
paramétereit mutatja meg. Ez a kártya egy
olyan vizsgálat eredményét igazolta volna,
mely megmutatja, hogy lakásunk, épületünk
milyen hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkezik. A vizsgálat kimutatja, hogy a lakás milyen
hőmegtartó képességgel rendelkezik, milyen
üzemeltetési költséggel tartható fenn. A
hőtérkép, melyet e vizsgálat során elkészítenek, megmutatja, hogy a lakás mely pontjai lehetnek kedvezőtlenül kialakítva, hol kell beavatkozni. Egész biztos, hogy nincs senki, aki

szánt szándékkal fűtené az utcát, de sajnos ki
jobban, ki kevésbé, de mindannyian fűtjük a
környezetünket. Egy átlagos családi ház esetében, a távozó hő mennyisége a következők
szerint oszlik meg:
• tetőszerkezet: 13%
• nyílászárók: 19%
• külső falak: 16%
• pince: 8%
• fűtési rendszer: 25%
• szellőzés: 19%
Nyílászárók
Tudnunk kell, hogy a nyílászárók hőszigetelő
képessége sokkal kisebb, mint a falaké. Lényeges, hogy amennyiben a nyílászárók állapota viszonylag rossz, akkor a nyílászáró résein távozó levegővel akár a fűtési energia 30%a is távozhat. Logikusan adódik, hogy először
a leggazdaságosabb egy rossz ablak esetében
azok nyílásainak, csatlakozásainak tömítése.

38

HÁZ és KERT

Építőanyagok

Persze a felületet tekintve nyilvánvaló, hogy az
ablak üvege a legfontosabb tényező, hiszen a
legnagyobb felület mégiscsak az. Az üvegezés
esetében ma már 1,1 –es értékű hőszigetelő
üveget szoktak beépíteni a hőszigetelés megfelelő szintje miatt.
Amennyiben erre a meglévő nyílászáró alkalmas, úgy házilagosan, az üzletekben is kapható, rövidebb élettartamú tömítést lehet elhelyezni. Ez a beavatkozás magasan a leggazda-

ságosabb lehet az épületszerkezeteket érintő
beavatkozások sorában. A tömítések esetében
vigyázzunk arra, hogy ne ragasztott, hanem
beépíthető tömítést alkalmazzunk inkább. A ragasztott rendszert ugyan magunk i be tudjuk
helyezni, de élettartama csekély, nemcsak a
beépítetthez képest, hanem önmagában is, ráadásul élettartama hihetetlenül rövid is lehet.
Ha a meglévő szerkezetek már nem tömíthetők, úgy az ablak cseréje szükséges, mely tör-
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ténhet úgy, hogy a meglévő tok a
helyén marad, és ebbe új ablak
kerül elhelyezésre. Ebben az
esetben a régi tok és a fal csatlakozásának a hézagait tömíteni
kell. Az utolsó megoldás, egyben
a legköltségesebb is, az ablakok
teljes cseréje.
Sokszor merül fel a kérdés, melyik
a legjobb ablak? Erre a kérdésre
azt a választ lehet adni, hogy a jól
megcsinált ablak a legjobb ablak,
függetlenül attól, hogy miből készült. A műanyag és fa ablakok,
valamint a hőhid-megszakitóval
készülő fém ablakok korszerű és
precíz kivitelezés esetén hasonló
hőszigetelési képességgel bírnak.
Ez olyannyira igaz, hogy hagyományosan készített, több évtizede legyártott, precízen kivitelezett fa
szerkezeteknek gyakran jobb a
hőszigetelő képessége, mint akár
egy modern technológiával készített műanyag ablaké. A szerkezetek közötti lényeges különbségek
inkább az anyagok jellegéből, karbantartásából adódnak
Vizsgáljuk meg, hogy mitől függ a
falak hővezetése, de ne felejtkezzünk meg arról sem, hogy a hőkomforthoz
nem csak a hőszigetelés járul hozzá, hanem a
fal hőtároló kapacitása is. Tehát a hőszigetelés
elsősorban a fal anyagától és vastagságától
függ, valamint a falra felhordott vakolattól (ez
lehet például hőszigetelő vakolat).
Amennyiben a fal régi építésű és nem megfelelően alacsony a hővezetése akkor érdemes
egyéb hőszigeteléseket alkalmazni, különben
az új építésű falakat sokkal jobban megéri eleve jó hőszigetelési tulajdonságú építőanyagból
építeni. Az utólagos hőszigetelés jelentősen
csökkenti a fűtési költségeket, de a fal lélegző
képességét csökkentheti, ezért különös figyelmet kell fordítani az épület szellőzésére. Ehhez
járul még, hogy a kevesebb tüzelőanyag felhasználás következtében csökken a káros-
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anyag-kibocsátás, s ezáltal tisztább lesz a levegő és kellemesebb a környezet. Azonban a falazat hőszigetelő képességét egy határon túl
azonban nem éri meg jelentős költséggel növelni, mert ezzel már csak minimális energia takarítható meg.
A homlokzati falak hőszigetelésének legismertebb fajtái:
• a hőszigetelő vakolattal készülő,
• a hőszigetelő lemez szigetelésű, vakolt fedőrétegű és
• a kőzet- vagy üveggyapot szigetelésű köpenyfalas módszer.
Hőszigetelő vakolat
A hőszigetelő vakolat könnyű adalékanyag-tartalmú habarcs felhasználásával készül. A könnyű adalékanyag általában duzzasztott perlit
vagy polisztirol gyöngy. A hőszigetelő habarcs
készíthető az építéshelyen, az építéshelyre

szállított alkotóanyagokból és az ún. szárazhabarcsból, amely gyárban készül, és az építéshelyen csak vizet kell hozzá keverni. Napjainkban a szárazhabarcs mindinkább kiszorítja az
építéshelyen készülő hőszigetelő habarcsot. A
hőszigetelő habarcsot több rétegben, a falazó
elem fajtájától függően 3-5 cm vastagságban
kell felhordani a vakolandó felületre. A hőszigetelő vakolat hőszigetelő képessége 2-5-ször
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•A módszer és az anyag kiválasztását, valamint a hőszigetelő réteg vastagságának meghatározását szakemberre kell bízni.
• A hőszigetelés általában a homlokzati fal külső oldalára kerül. Belső oldali hőszigetelést
csak ritkán, rövid ideig fűtött épületek (helyiségek) esetében tanácsos készíteni. Ellenkező esetben a hőszigetelő réteg és a homlokzati fal csatlakozásánál páralecsapódásra
kell számítani, ami penészesedésre és gombásodásra vezethet.
rosszabb, mint a hőszigetelő lemezeké, ezért
elsősorban csak olyan épületek esetében kerül szóba, amelyeknél a homlokzat hőszigetelő
képességét csak kis mértékben kell javítani.
Hőszigetelő rendszerek
A vakolt fedőrétegű hőszigetelés esetében a
homlokzati falakra rögzített hőszigetelő lemezekre különböző megmunkálású (kapart, dörzsölt) fedővakolat kerül. A köpenyfalas hőszigetelés esetében a homlokzati falak külső oldalára rögzített kőzet- vagy üveggyapot anyagú
hőszigetelés elé légréssel vagy anélkül köpenyfalat építenek. A köpenyfal tulajdonképpen nem más, mint egy második, az eredeti fal
mellé épített második fal, ami megnöveli az
eredeti fal vastagságát és tömegét, ezzel jelentősen csökkenti és késlelteti a környezeti hatásokat.
A hőszigetelő lemezek általában polisztirol
hab, kőzetgyapot, valamint két oldalán fagyapot fedőréteggel borított polisztirol hab anyagúak. Ezek közül a leggyakrabban a polisztirol
hab anyagú hőszigetelő lemezeket használják.
A lemezeket ragasztó habarcs és/vagy dübel
rögzíti a falhoz.
• Talán a legfontosabb, hogy új ház esetében
válasszunk megfelelően hőszigetelő építőanyagot, amit már nem kell utólag szigetelnünk (például 38 N+F típusú tégla).
• A homlokzati hőszigetelési módszerek hatásossága elsősorban a hőszigetelő réteg
anyagától és vastagságától függ.

A homlokzati falak hőszigetelése kiegészíthető
a padlás és a fűtetlen pince födémének hőszigetelésével. A padlásfödémet kívülről, a pincefödémet alulról kell hőszigetelni. A hőszigetelő
réteg vastagságának
meghatározását ez esetben is szakemberre kell
bízni.
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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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Jó hőszigetelés,
csökkenő üzemeltetési költségek
Az épület értékét mindenképpen növeli egy minőségi anyaggal kivitelezett homlokzat, mely
maximálisan színtartó, vízzáró, ugyanakkor kiváló páraáteresztési tulajdonságai mellett a levegő károsító hatásainak is hosszútávon ellenáll.
Tehát a falszerkezetnek - az elsődleges, statikai tartó szerepén túl - megfelelően ellenállónak kell lennie az igénybevételekkel szemben.
Ezek a következők: tűz, víz, fagy, mechanikai
behatás, hang. Mindemellett felelős az épületben kialakuló lakóklímáért (hőmérséklet, páratartalom).
A történelem során egy funkció mindig előtérbe került. A középkori tűzvészek idején a tűzzel
szembeni ellenállás, később az egyre magasabb
épületek iránti igény miatt a
statikai terhelhetőség vált
fontossá. Másrészről, az
idők során háttérbe szorult
tulajdonságok, mint például
a hőszigetelő képesség,
felszínre kerülhetnek az
őket befolyásoló tényezők
megváltozása miatt.
Télen a hideg, nyáron a
meleg átjárja a ház falazatát, így belső légtér - főleg a
falak közelében - hol hideg, hol pedig túl meleg. A hőszigeteléshez használt lapok kimondottan alacsony hővezetési képessége lehető-

vé teszik, hogy télen a fűtés hatására felmelegített falak egységes hőmérsékletet biztosítsanak a
teljes lakótérben, nyáron
pedig ugyanezek a lapok
védik a falakat az átforrósodástól. Feladata az kiegyensúlyozott állandó hőmérséklet biztosítása.
Az energiaárak tartós növekedése, a környezetbarát
energiatudatos építkezés
terjedése, arra sarkall mindenkit, hogy olcsóbb, jobb
minőségű, környezetkímélőbb életet éljen. Egy családi háznál általában
a teljes hőveszteség 30%-át a határoló falakon
keresztül veszíti el az épület.
A Teljes Hőszigetelő Rendszerek széleskörű
elterjedése annak tulajdonítható, hogy szinte
valamennyi építésmódban, új
és
meglévő
épületek külső
falainál alkalmazhatók. A jó
hőszigetelő
anyagok hasz-
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nálata révén energetikai
szempontból igen hatékonyak és megvalósítási
költségük viszonylag
alacsony.
Az új épületek tervezésénél is figyelembe kell
venni a homlokzati hőszigetelő megoldások
különböző fajtáit. A legkézenfekvőbb homlokzati hőszigetelő megoldás, a hőszigetelő lapokra épülő rendszerek. Ezen rendszerek
legfontosabb tulajdon-
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sága, hogy egységesen működik. Kutatások és tesztek sora előzi meg ezeknek a rendszereknek a megjelenését. A jó minőségű
hőszigetelő rendszerekkel védett külső határoló falak hőszigetelő
képessége akár 7080%-ban is javítható (pl.
vasbeton fal). Homlokzati burkolatként alkalmazva a falazatok hőtároló kapacitása növelhető, mely télen gazdaságos fűtésszabályozást, nyáron pedig természetes klímát eredményez.

Építőanyagok

HÁZ és KERT

49

A hazai kemikália piac

A hazai építőipari piacon számtalan anyag és
megoldás létezik arra, hogy az építtető igényeinek megfelelően kialakított burkolatot készíttessen a kivitelezővel. Az elkészült felületet látva
azonban kevesen gondolják végig, hogy az elvégzett munka kifogástalan működésének elengedhetetlen és egyik legfontosabb feltétele a ragasztók, fugázók, alapozók, kiegyenlítő anyagok, egyszóval a segédanyagok
helyes megválasztása és megfelelő minősége.
A burkoló lapok árának töredékéért vásárolt
segédanyagok minősége, technológiához,
igénybevételhez illő kiválasztása nélkülözhetetlen feltétele a hosszú távon jól működő, minőségileg és esztétikailag kifogástalan burkolatnak.
A világ ismert nagy gyártói által -, akik közül
szinte mindenki képviselteti magát hazánkban gyártott és forgalmazott segédanyagok tökéletesen megfelelnek e jogos elvárásoknak. Az
alábbiakban szeretnénk néhány tanácsot adni
a leggyakrabban alkalmazható technológiákra

és anyagokra a teljesség igénye nélkül. Magyarországon az elmúlt években egy sor új
fagyálló csempe és járólap ragasztó gyártására és bevezetésére került sor. Az elmúlt években megjelent, majd lassan ki is kopott a beltéri ragasztó, mely gyakorlatilag a homokkal
volt egyenlő. Nem véletlen tehát, hogy ezt a ragasztót a multik, azaz a barkácsáruházak igyekeztek forgalomba hozni. Céljuk az árak levitele volt, melyben gyakorlatilag hulladékot kapott
a fogyasztó. A szakma nagyon jól tudja, hogy
kizárólag kültéri, fagyálló csemperagasztó létezik. Természetesen vannak más csemperagasztók, de azok már fokozott
minőségű és igénybevételnek
kitehető ragasztók. Így vannak
gyártók, akik nemcsak sima flex
ragasztót, hanem annak is több
változatát gyártják. A flex ragasztókat fokozott igénybevételű helyeken, vagy olyan esetekben alkalmazzák, ahol nem megengedhető még csak annak valószínűsége sem, hogy a burkolat elengedi magát, vagy a ragasztóhabarcs mozgó közegben
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van, s egy egyszerű fagyálló ragasztóhabarcs
nem képes elviselni ezt a terhelést. Ezenkívül,
megjelent külön kifejezetten a padlólapok ragasztására gyártott padlólap-ragasztó. Ez a ragasztótípus sokkal lágyabb kivitelű, mint a
csempék ragasztására használatos. Ez azért
fontos, hogy a burkoló számára legyen elegendő idő a burkolólap pontos elhelyezésére, beállítására a lassabb kötés, valamint a jobb magassági szint beállítási lehetőségek végett.
Vannak olyanok,
akiknek a kínálatában külön kőburkolatokra találunk alternatívát, sőt akár
különböző típusra
is! Ez azért fontos,
mert a kerámia
alapanyagú burko-

latok kémiailag másképp reagálnak, mint a hagyományos, bányászott kövek. A kőlapok esetében nem megfelelő ragasztóhabarcsok esetében később elszíneződés, sókivirágzás jöhet
létre a burkolat felszínén.
A ragasztókat alkalmazhatjuk hagyományos
méretű beltéri- és fagyálló kerámia lapok mészcement vakolatra, fűtetlen betonra és
esztrichre történő burkolása esetén. Olyan helyeken, ahol a burkolatot kültérben hősokk,
esetleg jégképződés érheti, vagy beltérben
padlófűtés van, oda célszerű jó deformálódó
képességű, flexibilis ragasztót alkalmazni.
Sokféle flexibilis ragasztót gyártanak, melyek
rugalmasságukban, kötésidejükben, bedolgozhatósági idejükben, tapadó- és szakítószilárdságukban is eltérnek egymástól, így minden feladathoz megtalálható a megfelelő
anyag. Flexibilis ragasztók alkalmasak csem-
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pék és bármilyen típusú járólapok ragasztására, beton, gipszkarton, esztrich, fűtött
padló esetében, illetve használhatók meglévő hidegburkolatokra történő burkolásra
is, bel- és kültérben egyaránt. Jó deformálódó
képességű ragasztót kell alkalmaznunk, ha rugalmas kent vízszigetelésre szeretnénk burkolatot készíteni. A fokozottabb terheléseknek kitett felületek burkolásához - ilyenek lehetnek
például: iskolák, üzletek, garázsok, medencék
és az épületek déli teraszai – a ragasztó kiváló
tulajdonságainak köszönhetően igen nagy elismerést aratott a profi felhasználók körében. Az
elkészített burkolatok esztétikai képét nagymértékben meghatározzák a fugázó anyagok.
Többféle szempontot figyelembe véve fejlesztették ki a gyártók hézagkitöltő anyagaik palettáját. Igénybevétel, felhasználási hely, fugaszélesség valamint a burkolat színe szerint válo-
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gathatunk a termékek közül. Fontos alapelv,
hogy ahol rugalmas ragasztót használtunk oda
rugalmas fugázó anyagokat alkalmazzunk. A
cementkötésű fugázóanyag esetében, mely
mindenféle lap típus fuga kialakítására alkalmas, nem követelmény a rugalmasság. Műkőhöz
és
már ványhoz, melyeket általában
zárt hézaggal
szoktak
fektetni a
rugalmas
hézagkitöltő habarcs a
tökéletes megoldás. Tágulási és csatlakozó
hézagok rugalmas tömítésére kifejlesztett
penészedésgátló, ecetsavtartalmú szilikonos
tömítőmasszát kell alkalmaznunk.
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„Eső előtt köpönyeg”
Ha fagy, akkor sajnos már késő. Az őszi, koratéli csapadékos időjárás évről - évre rendszerint sokaknak hoz keserű felismerést: kiderül
ugyanis, hogy az előző szezonban még hibátlanul működő teraszon vagy erkélyen most valahogyan átjut a csapadékvíz, beázást okozva a
födémen és az alatta lévő helyiség falain.
A beázás gyakran annak köszönhető, hogy a
rétegrendből kimaradt a víz elleni
szigetelés és a szerkezet vízzáróságát csak a burkolat alatti ragasztórétegre és a fugázás tömörségére bízták. Ugyanígy gyakori forrásai a bajnak a helytelenül kialakított vagy hiányzó dilatációs hézagok, a rosszul szigetelt
fal-födém csatlakozások, vagy a
helytelenül kivitelezett vagy meghibásodott merev bitumenes szigetelőréteg. Ha ezeken
és/vagy a felbetonon a szerkezet mozgása
vagy anyagkifáradás miatt repedések keletkez-

nek, a víz a szerkezetbe jutva már könynyen kifejtheti ártó hatásait. A vízbehatolás szerencsés esetben csak kisebb károsodással jár, de
ott, ahol a víz megfagy, és a fagy repesztő hatása érvényesülni tud, komoly károkkal, például a burkolólapok felválása miatt a járófelület
részleges vagy teljes cseréjével is számolnunk
kell.
Az alternatív kenhető vízszigetelő
anyagok megjelenésének köszönhetően egy olyan megoldás
áll rendelkezésünkre, amely
megfelelő kiegészítő anyagokkal
rendszerbe foglalva nemcsak
beltérben használható, de az
időjárási hatásoknak közvetlenül
kitett építőipari műtárgyak, pl. teraszok, balkonok, lapos tetők, tetőkertek,
uszodák, medencék, víztározók, stb., sőt hidak csapadék elleni tökéletes szigetelését, a
környezeti hatások elleni védelmét is hosszútá-
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von biztosítja. Egy példa a kenhető vízszigetelések szükségességének használatára, amikor
egy épületen belül megépített úszómedence
esetében nem kenték ki a helységet, így a medence vizéből kivált klórgáz hatására egyik
napról a másikra összezuhant az épület! A kivált klórgáz elfogyasztotta a betonacélt, így a
romok vizsgálatakor elsőre megdöbbenve tapasztalták a szakértők, hogy az épületből hiányzik a vas, amikor kis idő múlva fény derült a
turpiságra...
De nézzük is meg, hogyan készül a kenhető
v í z s z i g e te lés,
mely
gyógyír nagyon
sok
problémára.
A két komponensből
álló cementtartalmú
kenhető vízszigetelő
anyagnál a
komponensekből
a
helyszínen
kell használatra alkalmas, egynemű habar-
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csot keverni. A legtöbb
anyagon kiválóan tapad és
2 mm vastagon felhordva
víznyomásnak is ellenálló,
az alaprétegben utólag keletkező 1-2 mm széles repedések víztömör áthidalására is képes védőbevonatot alkot. Normál klimatikus
viszonyok mellett 24 órás
száradás után közvetlenül
burkolható bármilyen hidegburkolattal, de közbenső rétegként használva
akár betonesztrichek is készülhetnek rá. A közvetlen
mechanikai hatásokra érzékeny ezért járófelületnek önmagában nem használható.
Ezek után térjünk vissza a teraszunkhoz és
nézzük, meg mit tehetünk érte a következő
esetekben:
Ha a víz bejutásának helye pontosan meghatározható, és ha a bajt a meglévő vízszigetelés
hibája okozta, akkor” a műtét könnyen elvégezhető helyi érzéstelenítésben” úgy, hogy a feltárt, sérült, megtisztított felületű szigetelést némi túlfedéssel 2 mm vastagon egyszerűen
legletteljük a kenhető vízszigetelő-anyaggal,
majd a felbontott betonrészt gyorskötő
esztrichbetonnal vagy betonjavító habarccsal
helyreállítjuk és újraburkoljuk. Ha ugyanez a födém és a fal csatlakozásánál történik, a javításnak ki kell terjednie a lábazat magasságáig
úgy, hogy két kenhető vízszigetelő réteg közé
az él hosszában hajlaterősítő szalagot is beépítünk.
Ha a terasz beázik, de a víz bejutásának helye
nem határozható meg, és a járólapok egyébként szilárdan kötnek az aljzathoz, akkor a kenhető víz szigetelőanyag azt is lehetővé teszi,
hogy új burkolatot készítsünk a meglévő burkolatra megtakarítva a felbontásával járó minden
többletmunkát és kellemetlenséget úgy, hogy
a teraszunkat egyúttal víz ellen is szigeteljük.
Ezt a következő lépésekben tehetjük meg:
Tisztítsuk meg a felületet az esetleges szenynyeződésektől trisós vagy ultrás lemosással,
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majd tisztavizes öblítés után hagyjuk megszáradni. Hordjuk fel a felületre 2 mm vastagságban a kenhető vízszigetelést, és a dilatációs
hézagokba (15 m2 feletti felületeken) valamint a
sarokcsatlakozásokba építsünk be hajlaterősítő szalagot. A megszáradt szigetelés 24 óra
múlva flexibilis ragasztóhabarccsal közvetlenül
burkolható. A fugázás ugyancsak flexibilis
fugázóhabarccsal történjen, a csatlakozó, illetve dilatációs hézagokat a vízszigetelő-anyaggal
erősített helyek felett rugalmas tömítőanyaggal
töltsük ki kötésjavító alapozás után.
Ha a járólapok is felfagytak és felváltak akkor
sajnos legtöbbször elkerülhetetlen a teljes burkolatcsere. Ez esetben három lehetőséggel
számolhatunk:
1. Ha a víz csak a burkolat alá hatolt be, de a
szerkezetbe nem, kellő felület-előkészítés
után (a laza részek eltávolítása, tisztítás, portalanítás, nedvesítés) új fogadófelületet kell
kialakítanunk az aljzatkiegyenlítő/ragasztóhabarcsokkal, amelyekhez 20% kvarchomokot keverve – ha szükséges – 2–20 mm rétegvastagság - tartományban az
utólagos lejtésadást is megoldhatjuk. Erre a rétegre
hordjuk fel ezt követően a
szigetelőrétegünket, melyre
az előbb leírtak szerint aztán
közvetlenül burkolhatunk, fugázhatunk.
2. Ha a burkolat károsodásán
túl a beton javítása is szük-

ségessé válik, akkor a repedéseket az javítóhabarcsokkal kell erőzáró módon összekötni. A nagyobb csorbákat, kitöréseket,
károsodott éleket megfelelő betonjavító
(többféléből választhatunk a megkövetelt
szilárdságtól függően) vagy finomjavító habarccsal állíthatjuk helyre. A rétegrend további felépítése megegyezik az előzőekkel.
3. Ha bekövetkezett a legrosszabb és a felbeton is tönkrement, nincs más hátra, mint a
régit elbontani és „gyorsan” újat készíteni. A
gyorskötésű esztrichcementek felhasználásával gyorsan száradó, kiváló szilárdságú és
tartós kötött vagy úsztatott esztrichbetonokat készíthetünk, melyeket ugyancsak kenhető szigeteléssel látunk el. Az
esztrichünkre leghamarabb 4 óra, legkésőbb 24 óra múlva már készíthetjük is az új
kerámiaburkolatot.
A fenti leírásokban említett várakozási (száradási) kötési időkről fontos tudni, hogy csak
normál klimatikus viszonyok esetén igazak
(+20 °C és 55% relatív páratartalom mellett) és
minél hidegebb van, annál inkább meghoszszabbodnak a kötési folyamatok. Ha pedig az
aljzat és a felhasznált anyagok hőmérséklete
nem éri el tartósan a +5 °C-ot, a kötés meg
sem indul ezért sem javítani, sem szigetelni,
sem burkolni nem lehet! Ebből következik,
hogy míg a tél tart csak annyit tehetünk, hogy
meghibásodott teraszunkat vagy erkélyünket
ideiglenesen – pl. fóliatakarással – megvédjük
a további károsodástól.
Tehát javításra, szigetelésre komolyan csak tavasszal, a fagyok elmúltával gondolhatunk.
Hogy akkor mit akarunk ezzel a
cikkel most? Segíteni. Segíteni
a felkészülésben. Bemutatni
egy olyan rendszert, amellyel
biztosíthatjuk, hogy teraszunkra hosszú év(tized)ekig ne kelljen újra költeni. Azt szeretnénk, ha ez a cikk - egy megfordított szólással élve - amolyan „eső előtti köpönyeg” lenne mindazok számára, akiket
ilyen cipő szorít.
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A VILÁGON AZ ELSŐ MODERN FLEXRAGASZTÓ
A VILÁGON AZ ELSŐ VÍZLEPERGETŐ FLEXIBILIS FUGÁZÓJA
A VILÁGON AZ ELSŐ KAOLIN ALAPÚ PORCELÁNFUGÁZÓJA
A KERAKOLL S.p.A. Olaszország közel
négy évtizedes múltra visszatekintő építőanyag gyártója, ezen belül is elsősorban a hidegburkolási segédanyaggyártás vezető fejlesztője.
Az évi több mint 38%-os, dinamikus fejlődését elsősorban termékei minőségének, a
gyorsütemű termékfejlesztéseknek, a felhasználókkal való gondoskodásának és a
kedvező piaci árainak köszönheti.
Jól példázza ezt 2005-ös év, amikor a 250
millió Euro forgalom 5.4%-át, azaz 13,5 millió Euro-t fordított termékfejlesztésre.
A cég filozófiájának kezdettől fogva meghatározó része a minőség és az ár harmóniájának
megteremtése, a kereskedelmi partnerek
bevonásával a végfelhasználók szakmai képzésének folyamatos megoldása és az élenjáró technológia fejlesztések elterjesztése.
Ez utóbbit jól jellemzi az, hogy a KERAKOLL
fejlesztette ki a múlt század 60-as éveiben az
első por alakú flexragasztót (H40 Flex),
amely azóta meghódította a világot. De a
szakemberképzés is a fokozott figyelem kö-

zéppontjában található, csak tavaly Európában több mint 34.000 alkalmazástechnikai
szakember részesült továbbképzésben, elsajátítva a KERAKOLL termékek megfelelő
alkalmazását.
A 2005-ben ugyanúgy, mint az azt megelőző
években a KERAKOLL Olaszország legnagyobb és a világ 5. legnagyobb gyártója és
forgalmazója volt, ezt a pozíciót szeretné Európa többi részén, így Magyarországon is
tisztességes és kemény munkával tovább javítani.
Most elsősorban az a feladatunk, hogy közösen kialakítsuk a legjobb és a fejlődésben
leginkább érdekelt cégek együttműködésével a hazai értékesítési rendszerünket.
Akik a fejlődésünk első szakaszában partnereink lesznek, azok legnagyobb támogatásra
számíthatnak, a további hálózatbővítés már
elsősorban az ő érdekeik figyelembe vételével fog történni.
További információ a www.kerakoll.com honlapon található.
Tóth Sándor
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Mi van a fejünk felett?
Az
épület,
melyben otthonunkat képzeljük el, utolsó szerkezeti
fázisa a tető
megépítése. A
tetőszerkezet
fedélszék és héjazatburkolatának elkészítése
ugyanolyan jelentős feladat, mint az alapozás
vagy a teherhordó falazat szakszerű kivitelezése.
A tetőszerkezetet, hasonlóan a többi épületszerkezeti elemhez szintén a meglévő tervek
alapján kell kiviteleznünk. Kialakításához csak
első osztályú láng- és gombamentesítő szerrel
kezelt faanyagot használjunk. A családi házak
esetében nagyon ritkán jelentkezhet, sőt inkább nem is jellemző, de a vállalkozói lakásépítésben már a kisebb társasházaknál egyre
gyakrabban fellelhető a koporsó födém. A koporsó födém a tetőtér hasznosítása mellett kiváltja az ácsszerkezetet, melyre közvetlenül
cseréplécezés és héjazatburkolás kerül. A koporsó födém alapanyaga beton, mely esetben
közvetlenül zsaluzzák ki azt a tetőformát, amelyet egyébként még ma is gyakrabban ácsmesterek készítenek fából és a szakzsargonban fedélszéknek nevezik. Az ácsszerkezet kialakításakor gondolnunk kell a kéményre is, amely -

természetesen a
hatósági előírásoknak megfelelően - lehet új
építésű, vagy a
meglévő kémény
magasítása. Új
kémény esetében
a falazott kéménykürtő építését mindig a földszintről kell indítani, ha erre nincs lehetőség,
vásárolhatunk előre gyártott szerkezetű kéményt. Ezek kis önsúlyuk miatt akár a tetőtér
födémjéről is indíthatóak. A tetőfedés (szaknyelven héjszerkezet kialakítása) történhet
cseréppel vagy zsindellyel. A tetőfedő-anyagok
elhelyezése előtt kerül sor a fólia-terítésre,
ezeket ellenléccel rögzítjük a szarufákhoz. A
cseréplécezés kiosztását a tető hajlásszöge és
a cserép típusának, súlyának figyelembevételével kell megválasztani. Zsindelyezés esetén a
cseréplécezés helyett a teljes felületet deszkával vagy OSB lappal borítjuk be.
Sokan utólagosan építik be a tetőteret, részben azért is, mert nem új házat építenek, hanem egy régi épületet alakítanak át saját elképzelésük szerint. Ebben az esetben belső burkolatként gipszkartont vagy OSB lapot is választhat az építtető. Tetőtérbeépítés esetén is
nélkülözhetetlenek az újonnan kialakított helyiségek fűtését és szellőztetését biztosító kémé-
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nyek és szellőzők. A kéménykürtő oldalainak aránya max.
1:1,5 lehet, de legmegfelelőbb a négyzet vagy a kör alakú
keresztmetszet. A kőműves mindig szívesebben falaz
14x25 cm-es kürtőt, ebben ne hallgassunk rá, mert ez tilos! Fontos, hogy az építkezés elkezdése előtt - még a
tervezés fázisában - közben, majd a használatbavételi dokumentáció elkészítése során mindig konzultáljunk szakemberrel vagy keressük fel a területileg illetékes kéményseprő hivatalt.
Építtetőként ügyeljünk arra, hogy a kéményépítés biztonságos legyen! Az égéstermék elvezetést úgy kell megoldani, hogy gyulladásveszély vagy egyéb épületszerkezet károsodás ne lépjen fel. Gázüzemű fűtőberendezések gyűjtőkéménybe nem köthető be szilárd tűzelőanyaggal üzemelő kályha vagy kandalló. A kéménykürtő és csatornája a
kivezetés irányába mindig állandó keresztmetszetű legyen,
vagyis nem szűkíthető. A kémények helyével, méretével,
magasságával, kitorkolásával kapcsolatos előírásokat mindig be kell tartani. Érdemes konzultálni szakemberrel vagy
érdeklődni a területileg illetékes kéményseprő hivatalnál.
Fontos, hogy tetőtér-ráépítés esetén, különösen szintenként és minden önálló rendeltetésű egységen belül, különkülön egyedi kéménykürtőt kell építeni, ugyanazon kéménykürtőbe lakáson belül sem köthetők a felsőbb szintek
fűtőberendezései. Kivételt csak a gyűjtőkémény képez. A
kémény készülhet hagyományos technológiával, ezek az
ún. kisméretű tömör téglából falazott kémények. Ez azonban ma már egyre ritkább. Manapság sokkal elterjedtebbek az előregyártott kémények. Könnyű és gyors összeszerelésüknek köszönhetően lerövidül a kivitelezési idő.
Megemlítjük még a könnyűszerkezetes kéményeket is,
amelyek kis tömegűknél fogva tetőtéri lakások kedvelt elemei, mivel a födémet különösebb statikai terhelésre nem
kell méretezni. Amikor a tetőterek beépítéséről beszélünk
mindig magastető alatti tér beépítését értjük. Lapostetős
épület esetén tetőtér-ráépítéssel alakítható ki. De a célnak
legalkalmasabb a nyeregtető vagy az ún. manzárdtető. A
tetőszerkezettől függ, hogy a beépítésre a teljes tetőtér
rendelkezésre áll vagy a tetőszerkezeti elemek (oszlopok,
dúcok, stb.) korlátozzák-e azt. A helyi adottságoknak megfelelően változtatási igényünket mindig beszéljük meg a
tervezővel, statikussal. A lakóépületeket - beleértve a tetőt
is - érő környezeti hatások nagymértékben befolyásolják
lakásunk használhatóságát. A problémákat jobb megelőzni, semmint a bajt megoldani, ezért meglévő épület padlásterének beépítése esetén mindig ellenőrizzük a következőket: nem korhadt-e a tető faszerkezete. A meghibáso-
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dott elemeket cseréljük, a rovarok, kártevők és gombák
ellen kezeljük; nincsenek-e megrepedve a cserepek vagy
zsindely esetén nincsenek-e részek leválva. Itt az alkalom, hogy pótoljuk a hibás elemeket; ellenőrizzük a lemezszegélyek állapotát az erkélyeknél, kéményeknél,
szellőzőknél (a vízmegfolyásokból adódó sötétbarna foltok korrodált lemezszegélyre, bádogra utalnak); nézzük
meg az ereszcsatornát, mert a tetőről lezúduló hó megsérthette, a forrasztási helyek szétnyílhattak. A tanácsokat megfogadva ellenőrizzük a kivitelezés minőségét ráépítés esetén is!
A tetőszerkezetnek és héjalásnak (borításnak) rendeltetésükből adódóan hosszú évekig, sőt évtizedekig ellen kell
állniuk csapadék-, szél-, fagy-, hő-, vegyi-, biológiai-, illetve nedvességhatásoknak. A tetőtérben kialakított lakrészek használata során az egyik legfontosabb kérdés annak klímája: ne legyen hideg és ne legyen túl meleg. Azaz
mi a helyzet a tető szigetelésével? Jöjjön egy kis tudományos fejtegetés. A hőszigetelés az energia megtakarítását
szolgálja, barátságos és egészséges belső klímát biztosít.
Tudjuk, hogy a hő mindig a hidegebb oldal felé vándorol:
télen belülről kifelé, nyáron kívülről befelé. Ez addig tart,
amíg ki nem alakul az épülettest két oldalán a hőmérsékleti egyensúly. Itt meg kell említenünk az ún. k-tényezőt hőátbocsátási tényezőt, melynek mértékegysége a
W/m2K -, amit egy épületrész szigetelési tulajdonságainak meghatározására, az épület hőigényének számítására
alakítottak ki. A tetőtér k-tényezőjének meghatározására
pontosan ki kell számítani az egyes építőanyagok hővezető képességét és vastagságát. Ez az ún. hőtechnikai számítások részét képezi, és kiszámítása mindig a tervező feladata. A hővédelemre vonatkozó szabvány új épületnél a
tetőre k=0,30 értéket ír elő. Régi épületek utólagos szigetelésénél elegendő a k=0,45 érték betartása. A tetőfelületeknek különböző szigetelési lehetőségei vannak: Szarufákon kívüli hőszigetelés - meglévő tetőnél nem javasolt
alkalmazni ezt a megoldást, mert a tetőt le kell bontani,
majd újrafedni, agy a szarufák közötti vagy a szarufák alatti szigetelés utólag is jól elkészíthető.
A tetőfedésnél különböző anyagok használhatók: az égetett agyagcseréptől a betoncserépen keresztül a zsindelyfedésig számos lehetőség kínálkozik a héjazat burkolására. A hagyományos magyar építészetre jellemző nádfedés is nagyon divatos a tetőfedőanyagok körében. A
különböző típusú tetőfedő-anyagok ma már széles színés típusválasztéka áll rendelkezésre, csak a pénztárcákon múlik, melyiket választjuk.
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Kényelem, harmónia, meleg, békés otthon. Mindaz, amit Önnek nyújtanak termékeink.

Különleges hőszigetelt üvegezés

Egyedi forma és méretre gyártás

Bejárati ajtók széles
panelkínálattal

német 3-5 légkamrás profilból
készült műanyag ajtó-ablak
szerkezetek nagy választékkal

Tölgy, Borovi- és Lucfenyőből
készült fa nyílászárók nagy választékkal

Nagyon jó ár-érték arány!
Folyamatos akciók!
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A télikertről
Új vagy meglévő
épületeknél
egy
csendes barátságos, természet közeli zug kialakítására, az épület használati és forgalmi értékének növelésére,
vagy akár a fűtési
költségek csökkentésére kézenfekvő
megoldás a télikert.
A télikert épülhet
szélfogó funkcióként a lakás vagy épület bejáratához, de épülhet a terasz területén, kapcsolva a nappalihoz,
esetleg ritkább esetben
a hálóhoz. A télikert
utóbbi esetben a pihenés, kikapcsolódás területét is ellátja.
Az ember szocializált természeti lény. A XX.-XXI.
században, az urbanizáció, az iparosítás előretörésével egyre inkább
visszavágyunk a természetbe. Bár az élet felgyorsulásával talán kevesebb időnk marad a

természetjárásra, ám otthon is érezhetjük magunkat a szabadban, ha házunkat-lakásunkat
„megnyitjuk” egy télikerttel.
Ki ne vágyna arra, hogy
reggelijét védetten, de
napsütésben és madárcsicsergést hallgatva költse
el, vagy egy kis növényház
tegye barátságosabbá otthonát?
A télikert-rendszerekkel
gazdaságos, anyagában
ideális műszaki megoldás
hozható létre. Bármely ismertebb rendszer alkalmas
épülethez csatlakozó télikertek építéséhez. A

Nyílászárók

rendszer acélmerevítésű műanyag szerkezetével egyesíti magában az e téren általában alkalmazott alumínium vagy acél, illetve a fa előnyeit. A horganyzott acélmerevítések nem korrodálódnak, ugyanakkor filigrán tartószerkezetet
eredményeznek. A felületkezelést nem, csak
szükség szerinti tisztítást igénylő felületek szintén előtérbe helyezik a műanyag télikerteket a
fából készültekkel szemben. A határoló falszerkezet készülhet bármely profilból gyártott szerkezetek sorolásával, a tetőszerkezet a választott rendszer erősített elemeiből készült szarutartó-váz. A profilrendszer függvényében a profilkeresztmetszetek kR értéke 1,7 – 1,5 – 1,1
W/m2K, ami a fém szerkezeteknél jobb hőszigetelést, s melegebb belső felületet kölcsönöz
a télikert-váznak. A falak tetszőlegesen meg-
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nyithatók nyíló- nyíló-bukó ablakokkal vagy erkélyajtókkal, vagy toló erkélyajtókkal.
A télikert szerkezeti jellegéből adódóan természetesen döntő jelentősége van az üvegezés
fizikai tulajdonságainak. A fokozott hőszigetelés mellett követelmény lehet a hangszigetelés,
illetve a napvédelem (színezett vagy reflexiós
üvegek). A falak üvegezésénél is igény lehet a
fokozott biztonság, viszont a tető üvegezésénél
mindenképpen ragasztott biztonsági üveget
kell alkalmazni alsó üvegtáblaként.
A télikert megfelelő klimatikus viszonyai érdekében (hőmérséklet, páratartalom) a tájolás, a
méret és a funkció függvényében gravitációsvagy gépi szellőztetést, esetleg klimatizálást, illetve külső vagy belső árnyékolást célszerű kialakítani.

akciónk 2006. november 30-ig tart!
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akár –30% kedvezménnyel.
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