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TISZTELT OLVASÓNK!

Szeretettel köszöntjük a Knauf Insulation 
2016-os Tudástár kiadványának hasábjain!

A KNAUF CSOPORT EGYIKE a világ ve-
zetõ építõanyag és épületszerkezeti rendszer 
gyártóinak, és egyedi térelválasztó rend-
szerekhez, mennyezetekhez, padlózathoz 
szükséges egyéb tartozékokat is forgalmaz. 
A vállalat már nyolcvan éve mûködik sikere-
sen a világ több mint negyven országában, és 
több mint százötven gyártóüzem tulajdonosa.

KNAUF INSULATION
A Knauf Insulation, amely önálló egységet al-
kot a Knauf Csoporton belül, a múlt század 
hatvanas éveiben kezdett szigetelõanyagok-
kal foglalkozni. A Knauf Insulation szerepe 
a Knauf Csoporton belül egyre nõ, éves forgal-
ma világviszonylatban 1 milliárd euró körül 
mozog. A Knauf Insulation központja a német-
országi Iphofenben található. A vállalat jelen-
leg harmincöt országban körülbelül ötezer al-
kalmazottat foglalkoztat, negyven gyárában 

termel üveg-, kõzet- és fagyapotot. 2006 jú-
liusában a Knauf Insulation felvásárolta a Kö-
zép- és Kelet-Európában mûködõ, kõzet- és 
fagyapot termékeket gyártó Heraklith válla-
latot, és ezzel az európai szigeteléspiac vezetõ 
gyártójává vált. A Heraklith felvásárlásával 
a Knauf Insulation jelentõs szakértelmet és új 
értékesítési csatornákat is szerzett az új piaco-
kon. A tranzakciónak köszönhetõen bevezetett 
márkák, gyárak és innovatív gyártástechno-
lógiák kerültek a vállalat tulajdonába.
Ma a Knauf Insulation a világ egyik legna-
gyobb és leggyorsabban növekvõ szigetelés-
gyártója, amely széles választékban kínál a 
megnövekedett energiahatékonysági-, hõ- és 
hangszigetelési igényeket is kielégítõ szige-
telõanyagokat lakossági építésekhez és felújí-
tásokhoz csakúgy, mint kereskedelmi és ipari 
épületekhez.
A vállalat mind az üveggyapot, mind a kõzet-
gyapot piacán új gyárak létesítésével bõvíti 
tevékenységét szerte a világon, meglévõ léte-
sítményeit pedig a teljesítmény és a költség-
hatékonyság javításával fejleszti tovább.
A Knauf Insulation a fenntartható fejlõdés és 

a környezetvédelem elkötelezett híve, termé-
kei újrafelhasznált vagy bõségesen rendel-
kezésre álló alapanyagokból készülnek, cso-
magolási technikájának magas színvonala 
csökkenti a szállításkor elfogyasztott üzem-
anyag mennyiségét. Gyártósorai a világ leg-
fejlettebb gyártási és tesztelési környezetben 
üzemelnek, így a legjobb minõségû ásvány-
gyapotot állítják elõ a lehetõ legalacsonyabb 
széndioxid kibocsátási szint mellett.

A KNAUF INSULATION 
MAGYARORSZÁGON
A közvetlen képviselet Magyarországon 
2005-ben jött létre. A 2006-os nemzetközi 
akvizí ciók lezárása után, a rákövetkezõ év fo-
lyamán zajlott le a kõzetgyapot, üveggyapot 
és fagyapot üzletágak integrációja, amelynek 
végén a Heraklith Hungária Kft. vette fel 
a Knauf Insulation Kft. nevet.
Az általunk forgalmazott üveggyapot Krup-
ka-ból, Közép-Európa legnagyobb üveg-
gya pot gyárából, a kõzetgyapot pedig Nova 
Bana-ból érkezik, a fagyapotot a magyar-
országi, zalaegerszegi telephelyen gyártjuk.

Bemutatkozunk
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MI AZ A LAMBDA, AZ R ÉRTÉK, 
ÉS AZ U ÉRTÉK?
Hővezetési tényező (lambda – λD ér-
ték — W/m·K): a szigetelõanyag alapvetõ 
hõszigetelõ tulajdonságát mutatja, azt, hogy 
milyen mértékben áramlik át a hõ az adott 
anyagon, egységnyi hõfok különbség hatásá-
ra. Minél kisebb az érték, annál jobb a hõszi-
getelõ képesség.
Hővezetési ellenállás (R-érték): egy 
adott szerkezet hõvel szembeni ellenállását, 
tehát a szigetelõréteg hatékonyságát mutat-
ja. Minél nagyobb az ellenállás értéke, annál 
jobb a hõszigetelés. 
Hőátbocsátási tényező (U-érték – W/
m2·K): egy adott szerkezet hõátbocsátó ké-
pességét mutatja. Minél kisebb ez az érték, 
annál jobb hõszigetelõ tulajdonsággal ren-
delkezik a szerkezet.

IKONMAGYARÁZAT:

1. Airfi ns logó 
Beltéri levegõ minõség 
arany fokozat 
 

2. ECOSE logó 
Vegyi kötõanyag-mentes 
természetes üveggyapot 

3. Tűzvédelem

 
4. Akusztikai védelem

 
5. Hőszigetelési 
védelem

6. Páraáteresztő

7. Roskadásmentes:
tekercses anyagok 
önmagukban történő 
összeroskadására utal

TERMÉKEINK:
A Knauf Insulation üveggyapot, kõzetgyapot 
és fagyapot termékeket gyárt és forgalmaz. 
Az üveg- és a kõzetgyapot ásványgyapot gyûj-
tõnéven is ismert.

Üveggyapot 

A Knauf Insulation üveggyapot formaldehid-
mentes kötõanyag technológiával készül, köny-
nyen megújuló anyagokat tartalmaz a kõolaj 
alapanyagú vegyipari anyagok helyett.
 
Ezt a szabadalom védett többször kitüntetett 
gyártási módszert ECOSE® Technology-nak 
hívjuk. Termékeink ennek köszönhetõen kel-
lemes barna színûek, puha tapintásúak, és 
sokkal kevésbé porzanak. Az így gyártott ter-
mékeinket az Ecose logóval jelöljük:
 

Kőzetgyapot termékeink

Természetes alapanyagú, bazaltból készült 
kõzetgyapotunk nem éghetõ (A1 tûzveszé-
lyességi osztály), nem érzékeny a hõmérséklet 
ingadozásra, jó páraátbocsátó tulajdonságú, 
és típusától függõen a legkülönbözõbb épü-
letszerkezetekben (a pincétõl a tetõig) alkal-
mazható.

Hőátbocsátási tényezők változásai 2015-től:

Épülethatároló szerkezet

A hőátbocsátási 
tényező 

követelményértéke
2014 végéig
U (W/m2K)

A hőátbocsátási
tényező

követelményértéke
2015-től

U (W/m2K)

Homlokzati fal 0,45 0,24

Lapostető 0,25 0,17

Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25 0,17

Padlás és búvótér alatti födém 0,30 0,17

Árkád és áthajtó feletti zárófödém 0,25 0,17

Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,50 0,26

Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró (*0,6 m2) 1,60 1,15

Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 2,00 1,40

Homlokzati üvegfal, függönyfal 1,50 1,20

Tetősíkablak 1,70 1,25

Lábazati fali, talajjal érinkező fal a terepszinttől 1 m mélységig 0,45 0,30

Talajon fekvő padló 0,50 0,30

ggy p

PÁRA-
ÁTERESZTŐ
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Fagyapot termékeink

A Heraklith fagyapot fakitermelésre szánt 
erdõkbõl származó, nyárfából vagy luc-
fenyõbõl készült természetes termék. A fa-
gyapot táblák gyártása során a hosszú, 
fi nomszálú farostokat ásványi kötõanyag-
gal könnyû, multi funk cio nális lapokká 
préselik. A kõzetgyapottal és polisztirollal 
(EPS) kombinált fagyapot lapok kiváló 
hõszigetelõ anyagok. A kész fagyapot táb-
lákat raklapon, egymásra fektetve, sarok-

védelemmel, perforált rugalmas fóliázással 
szállítják.
A Heraklith fagyapot lapok természetes mó-
don tartósak, élettartamuk azonos annak 
az épületnek az élettartamával, amelyben 
a terméket alkalmazzák. A Heraklith lapok 
magukban hordozzák a fa összes jó és védõ 
tulajdonságát:
• Kiváló hõszigetelési és hangelnyelési 
tulajdonságok
• Megfelelõ tûzállóság
• Egyszerû és gyors felhasználhatóság
• Természetes és vonzó megjelenés
• Nedvességálló és penészálló
Nagyon jó hõtároló és nedvességszabályzó 
képessége révén fal és mennyezetfûtéshez, 
vakolt építõlemezként kitûnõen alkalmaz-

ható. Kiváló akusztikai tulajdonságokkal 
bír, hangszigetelésre ajánlott. Nehezen ég-
hetõ, ezért növeli az épület tûzbiztonságát! 
Felülete festhetõ, a termék élképezhetõ, 
ezért esztétikus megoldást jelent látszó felü-
letként is.

Műszaki
szigetelés

Külső fal 
(Átszellőztetett 

homlokzat)

Külső fal
(Kontakt homlokzat)

Talajban lévő
szerkezetek

Padló

Födémek,
álmennyezetek Magastető Válaszfalak Lapostető

Külső fal 
(Átszellőztetett 

homlokzat)

Hőszigetelésre javasolt épületszerkezetek

MAGASTETŐK
TI 132 U
Classic 033
TI 135U (Unifi t 035)
Nobasil MPS (035)
Nobasil MPE (035)
Classic 035
Unifi t 037
Decibel (TI 140 dB)
Nobasil MPN (038)
Classic 039
MPN Plus 037

VÁLASZFALAK
Akustik Board (TP 115)
Decibel (TP 140 dB)
Ekoboard
TI 140 MP

PADLÓK
Nobasil PTN
Nobasil PTE
Nobasil PTS

KÜLSŐ FALAK 
(KONTAKT 
HOMLOKZATOK)
Nobasil FKD N Thermal
Nobasil FKD S Thermal

ALULRÓL HŰLŐ 
FÖDÉMEK, KOSZORÚ-
ELEMEK, AKUSZTIKAI 
ÉS DEKORÁCIÓS 
BURKOLATOK
Heraklith homogén fagyapot lapok
Tektalan többrétegű fagyapot lapok
Heratekta többrétegű fagyapot lapok
Heratekta U-zsalu és koszorú 
szigetelő elemek

LAPOSTETŐK
SMARTroof Base
SMARTroof Thermal
SMARTroof Norm
SMARTroof Top

ÁTSZELLŐZTETETT 
HOMLOKZATOK
TP-KD 430
TP 435 B
TP 425 B
Heraklith-C
Heraklith A2-C
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A CSALÁDI HÁZAK FŰTÉSSZÁMLÁJA 
AKÁR A FELÉRE IS CSÖKKENTHETŐ
A Knauf Insulation szakemberei és az Ener-
giaklub felmérése szerint egy nem szigetelt 
családi ház esetében a tetõ és homlokza-
ti hõszigetelés, nyílászáró cserével együtt, 
akár 50—60%-os energia megtakarítást is 
eredményezhet, melynek révén a családi 
házak zöme B—C energetikai besorolásba 
jutna, vagyis fogyasztásuk 3—4 kategóriát 
is javulhat. Erre bizonyíték a Nálamszige-
telnek program, amelyet a kiadvány végén 
mutatunk be részletesen.
A családi házak energia megtakarítása terén 
hatalmas lehetõségek rejlenek, mivel azok a 
társasházi lakásoknál sokkal nagyobb alap-
területûek, így arányaikban hõt is nagyobb 
felületen veszítenek. A magyar családi há-
zak jellemzõen F—G energetikai besorolá-
súak, energiaigényük 400—500 kWh/m2/év, 
ami tízszer magasabb, mint egy alacsony 

energetikai besorolású házé, ahol ez az érték 
40—50 kwh/m2 körül alakul. Megdöbbentõ, 
de a lakóépületek együttes éves fogyasztása 

vetekszik az ország összes nagyerõmûvében 
1 év alatt elégetett energiahordozók meny-
nyiségével.

BEMUTATKOZUNK

A piac, ahol dolgozunk
A MAGYAR ÉPÜLETÁLLOMÁNY TIPOLÓGIÁJA

A magyar lakosság 66%-a családi házakban (7 millió fô), 20%-a (közel 2 millió fô) 
nem panel társasházban, 14%-a pedig (több mint 1 millió fô) panel társasházakban él. 
A családi házak 23%-a, a tégla társasházak 21%-a, a panel társasházak 39%-a szigetelt. 
Összességében a hazai épületállomány összesen 25%-a szigetelt.*

*Forrás: Energiaklub, Negajoule 2020 kiadvány

 többi szektor
 lakóépületek (fűtés, HMV)
 nem panel társasházak

 lakóépületek (egyéb áram)
 családi házak
 panel társasházak

685
292

360

24

40

44

Magyarország primerenergia-felhasználásának megoszlása a szektorok között (PJ)
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MAGYARORSZÁGON A HÁZTARTÁ-
SOK 10%-A él energiaszegénységben, azaz 
for dítja összjövedelmének legalább 34%-át 
évente energiaszámlái fi zetésére. Ez a prob-
léma elsõsorban a vidéken, családi házban 
élõ és gázzal fûtõ embereket érinti, akik 
anyagi okok miatt nem képesek megfelelõ 
szintre fûteni lakásukat. A Knauf Insulation 
szakemberei szerint az energiahatékonysá-
gi fejlesztések, így a szigetelés, jelentõsen 
csökkenti a fûtésköltséget, gázfûtés esetén 
évi több százezer forint megtakarítást ered-
ményezve, így ezek a beruházások jelentik a 
probléma valódi, hatékony megoldását.

MA MÉG AZ UTCÁT FŰTIK ÉPÜLETEINK
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ adatai 
szerint hazánkban mintegy 12 000 állami 
tulajdonban lévõ, azaz közfunkciót betöltõ 
épület van, amelyek közül a Nemzeti Épü-
letenergetikai Stratégiában megfogalmazott 
célok szerint 2020-ig mintegy 2400 épület 
felújításra kerül. Ezen épületek 70-80%-a 

jelenleg, energiahatékonyság szempontjából 
még jellemzõen „F-G” besorolású, vagyis 
rossz állapotúnak tekinthetõk. Ez azt jelenti, 
hogy az épületek fûtési célú energiafelhasz-
nálásának 40-50%-a gyakorlatilag elvész. 
A Knauf Insulation elemzései szerint egy 
átlagos magyar épület fûtésére fordított hõ-
mennyiség 20-35%-a a falakon, 15-20%-a 
a tetõn, 10-25%-a a nyílászárókon át, 10-
15%-a pedig a födémen és a padlón keresz-
tül vész el.

Az épületszerkezeti elemek hőátbo-
csátására vonatkozó szabályozás 
hazánkban eddig túlságosan megen-
gedő volt, 2015. január 1-jétől azon-
ban sokkal szigorúbb előírások sze-
rint kell szigetelnünk az uniós vagy 
központi forrásból épített, illetve 
felújított köz- és lakóépületeket. En-
nek oka, hogy változott az épületek 
egyes szerkezeti elemeinek megenge-
dett hőátbocsátására vonatkozó ha-

tárérték, az úgynevezett „U érték”. 
A szigorodó szabályozás az új építé-
sű vagy felújított közintézményeink, 
például iskolák, óvodák, bölcsődék, 
kormányzati vagy önkormányzati 
épületek hőveszteségét hivatott csök-
kenteni.
2018. január 1-jétõl azonban már a tisztán 
önerõs építkezések és épületfelújítások ese-
tében is az új hõátbocsátási értékeknek kell 
megfelelni. Kiadványunk segítséget nyújt 
az optimális hõszigetelés megválasztásához 
különbözõ épületszerkezetek esetében. 

Mit nevezhetünk 
energiaszegénységnek?

Energiaszegénynek akkor nevezhetô egy háztartás, ha anyagi okok miatt nem képes 
megfelelô szintre fûteni lakását, illetve bevételeinek meghatározott százalékánál többet 
költ energiaszámláira.
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A TETŐTÉRI SZIGETELÉS fontosságát 
nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ugye nem 
szeretnénk, ha a meleg miatt nyáron nem 
tudnánk aludni a tetôtérben, vagy a kül-
sô zajok beszivárognának a lakótérbe? Té-
len pedig rengeteg energiát pazarolhatunk 
el, mivel a meleg levegô felfelé száll, így ha 
a földszinten szeretnénk elérni egy kívánt 
hômérsékletet, akkor a tetôtérben 3-4 fok-
kal annál is melegebb lesz. Magastetônk 
hôszigetelése során törekedjünk arra, hogy 
jó minôségû Ecose ásványgyapot szigetelést  
használjunk (legalább 0,037-es, vagy annál 
is alacsonyabb lambda értékût), és mindezt 
a lehetô legnagyobb vastagságban.
A tetôtéri hôszigetelések kialakítása során 
a fólia is kritikus kérdés. Felújítás során 
meg kell gyôzôdnünk arról, hogy a koráb-
ban beépített tetôsík fólia párazáró avagy 
páraáteresztô tulajdonsággal rendelkezik-e. 
Párazárófólia megléte esetén a szarufa vas-
tagságát nem szabad teljes keresztmetsze-
tében szigetelôanyaggal kitölteni (tehát ha 
a szarufa 10/15-ös, akkor nem szabad 15 cm 
vastag szigetelést berakni), hiszen a beltérbôl 
a hôszigetelô rétegbe bejutó párát a konden-
záció megelôzésére megfelelô keresztmetszetû 
légréssel ki kell szellôztetni. Páraáteresztô fó-
liánál a szarufaköz teljes keresztmetszetben 
kitölthetô szigetelôanyaggal.
Nagyon sok gondot okoz a nem megfelelô 
minôségû vagy rosszul beépített belsô pá-
ratechnikai réteg, amelynek feladata, hogy 
meggátolja a fûtött helyiségekbôl kiáramló 
pára bejutását a hôszigetelô rétegbe. Nem 
légtömör, kiszakadt párazáró fólia nagyon 
rövid idô, akár egy fûtési szezon alatt a hôszi-
getelô réteg, sôt a tetôszerkezet végleges káro-
sodását is okozhatja. 
Ne feledjük: egy jól kivitelezett hőszi-
getelés 50 éven keresztül szolgálja há-
zunkat, és többszörösen visszahozza 
befektetésünket. 

A KNAUF INSULATION JAVASLATA: 
legalább 0,037, de inkább ez alatti D ér-
tékkel jellemzett hôszigetelô anyag beépítése. 
Alacsony energiájú és passzív ház esetében az 
egyedi tervezés során az anyag megválasztá-
sával kapcsolatban szívesen segítünk.

„AKTUÁLIS U ÉRTÉKEK”
A jelenleg érvényben lévô rendelet (20/2014. 
(III. 7.) BM) vonatkozó U = 0,17 W/m2·K 
értékét fi gyelembe véve fokozott hôszigetelô 
képességû, minél alacsonyabb D értékkel 
és/vagy nagyobb beépítési vastagságokkal 
tartható be. Ez a gyakorlatban akár 20 cm 
magas szarufát a közte lévô hôszigeteléssel és 
10 cm vastag alsó réteg kiegészítô hô szi ge te-

lést is jelenthet, dupla-magasított lé ce zéssel.
Beépítése: 6/A. § Az energia-megtakarítási 
célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy 
a központi költségvetésbôl származó támo-
gatás igénybevételével megvalósuló „bár-
milyen rendeltetésû” épületre vonatkoznak 
a szigorúbb U értékek, hôveszteségi tényezô 
és összesített energetikai jellemzôk.
A rendelet bevezetése: 2015. január 1. 

A REZSICSÖKKENTÉS biztos és hosszú 
távon mûködô módja, ha már ma is ezen 
követelményeket tekintjük minimum érté-
keknek az új épületek szigetelésénél, illetve 
a régi épületek szigetelésének felújításánál. 
Erre szép példa egy nagykanizsai új családi 
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Magastetôk szigetelése
A magastetôs épület jellegétôl, méreteitôl és a tetô formájától 
függôen, de általánosan elfogadható tény: a lehûlô/fölhevülô 
tetôsík felülete nagyságrendileg megegyezik a homlokzat 
nagyságával. Nem nehéz tehát belátni, hogy a lakott tetôterek 
fokozottan igénylik a komolyan vett hôszigetelést.

Magastetők hőszigetelése új építés esetén:
Javasoljuk 20 cm magas szarufák alkalmazását. Ezzel lehetővé tesszük növelt vas-

tagságú, az előírásoknak megfelelő hőszigetelő réteg beépítését. Például:

Termék R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

CLASSIC 039 200 × 1200 × 4600 5,10 5,52 132,48

MPN 038       200 × 600 × 1000 5,25 1,8 28,8

Kiegészítő szigeteléshez:

CLASSIC 039  80 × 1200 × 11400 2,05 13,68 328,32

Szarufamagasság 15 cm alkalmazása esetén javaslatunk:

Termék R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Unifi t/Classic 035 150 × 1200 × 4200 4,25 5,04 120,96

MPE 035   150 × 600 × 1000 4,25 5,04 43,2

MPN Plus 037   150 × 600 × 1200 4,05 3,6 86,4

Kiegészítő szigeteléshez:

Unifi t/Classic 035 80 × 1200 × 7000 2,25 8,4 201,6

MPE 035 50 × 600 × 1000 1,40 6 120

MPN Plus 037 100 × 600 × 1200 2,70 5,76 138,24

  



ház, ahol a tervezô és az építtetô közös igé-
nye volt az épület magas szintû kivitelezése 
mellett a költség optimalizált, fokozott mér-
tékû hôszigetelés is. A tetôtérbeépítés szige-
telési munkái elôtt kerestek meg minket, 
javaslatunkat kérve. A lehetséges alternatí-
vák közül választásuk a Classic 035 típusra 
esett. A Classic 035 magastetôknél, tetôtér-
beépítéseknél az alábbiak miatt a legjobb 
választás:
•  jó hôszigetelés (hôvezetési tényezô: lambda 

= 0,035 W/m·K), 
•  jó hangszigetelô képesség, 
•  nincs vágási veszteség, 
•  kiváló súrlódási illeszkedés, 
•  kiváló öntartás, roskadásmentesség, 
•  nagymértékû rugalmasság, 
•  az ECOSE gyártási technológiának köszön-

hetôen bio-alapú kötôanyag (nem tar talmaz 
hozzáadott formaldehidet), nincs irritatív 
hatása az emberi szervezetre, puhább tapin-
tás, könnyû vághatóság, kisebb porképzôdés 
(mindössze 10%-a a hagyományosnak).

Beépített tetőtér hőszigetelt ferde tető 
rétegrendje:
Cserépfedés / Minimum 5 cm kiszellôztetett 
légréteg / Légáteresztô vízzáró alátét-fólia 
(minimum 110 g/m2, pl. Delta-Foxx) / 15 cm 
Classic 035 (fôtartók között) / 8 cm Clas-
sic 035 (fôtartók alatt) / Párazáró fólia (pl. 
Delta-Refl ex) / Gipszkarton rendszerburkolat, 
festve, tûzgátló lapokból.
A magastetô hôszigetelés kivitelezésére leg-
gyakoribb megoldás a szarufák (teherhordó 
szerkezet) között elhelyezett ásványgyapot 
szigetelés. A táblák szélességét néhány cm-rel 
nagyobbra kell vágni a szarufaköznél, hogy 
jól befeszüljenek, ezzel megtartsák magukat, 
egyben megakadályozzák a hôhidak kiala-
kulásához vezetô hézagok keletkezését. Az 
igénytôl és helytôl függôen tekercses vagy 
táblás kivitelû anyag is választható. Mivel 
a szarufák hôvezetési tényezôje egy nagyság-
renddel rosszabb, mint a hôszigetelô anya-
goké, ezért célszerû a belsô síkjuk alatt, irá-
nyukra merôleges vázszerkezetet rögzíteni, 
amelyben újabb kiegészítô hôszigetelô réteg 

helyezhetô el. Ezzel a megoldással a szaru-
fák által okozott hôhidak hatása is jelentôsen 
csökken.
Az így kapott U = 0,152 W/m2·K érték mellett 
bizonyára minden igényt kielégítô, komfortos 
tetôtéri lakóterület alakul ki.
  Ahhoz, hogy a tetônk homogén és hôhíd-
mentes szigeteléssel rendelkezzen, a réteg-
rendet a már hatályos, de még megengedôbb 
hôtechnikai elôírások betartásához is (a 
hôátbocsátási tényezô értéke tetôkre 0,25 W/
m2·K) célszerû kiegészíteni egy 5-10 cm-es 

hôszigeteléssel, amelyet a szarufák belsô ol-
dalán helyezünk el, azokra merôleges irány-
ban. A hôszigetelô rétegek teljes vastagsága 
leg alább 25 cm legyen! A szintén hatályos, 
de szigorodó elôírás (tetôkre 0,17 W/m2·K) 
betartása a fedélszék és a szarufa geomeriai 
méreit is befolyásolja.
Minél alacsonyabb lambda ér té kû anyagot 
építünk be, annál jobban szigetel a termék, 
így ilyen anyaggal jelentôsen javítható a szi-
getelôképesség, illetve helyhiány esetén csök-
kenthetô a beépítendô vastagság.
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Magastetők szigetelése felújítás esetén:

A tetőhéjalás cseréje kiváló alkalom a régi szigetelés cseréjére, korszerűsítésére is.

Korábban épült, 15 cm-nél kisebb szarufa magasság esetén ésszerű keretek közt 

nem lehet megfelelő hőszigetelést beépíteni a tető síkjába.

Javaslatunk szerint  ez esetben indokolt a szarufák magasítása praktikusan XPS táb-

lából vágással kialakítva, és a szarufa szélességével egyező 10 cm vastagságú elő-

tét szigeteléssel. Ezzel a kialakítással nemcsak a szarufák hőszigetelhető vastagsá-

gát növeltük meg, hanem a hőhidat képviselő faanyag szigetelését is megoldottuk. 

Javasolt hőszigetelés a magasított szarufákhoz:

Termék R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Classic 039 240 × 1200 × 3800 6,15 4,56 109,44

Unifi t 037  240 × 1200 × 2900 6,45 3,84 92,16

Unifi t 035  220 × 1200 × 3300 6,25 3,96 95,04

Ez esetben feltételezzük, hogy a szarufa alatt ép állapotú és sértetlen a korábban 

beépített, gyakorta 5 cm vastag kiegészítő hőszigetelés. Fontos ilyen esetekben 

a tető héjalás cseréjével páraáteresztő tető alátétfólia beépítése!

Amennyiben a korábban beépített szarufák magasságát nem kívánjuk növelni, 

a  hőszigetelés javítása csak a belső oldali burkolat bontása után lehetséges. Ez 

esetben a szarufák (XPS magasítás hiányában) hőhidasak maradnak, így a belső 

szarufa alatti hőszigetelés vastagításával és a korábban beépített szarufaközi hőszi-

getelés cseréjével lehetséges hatékony szigetelést építeni. Ha a belső tér lehetővé 

teszi, az XPS csík alkalmazásával befelé is növelhető a szarufa magassága, együtt 

a hőszigetelés vastagságával.

Javaslatunk erre az esetre:

Termék R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Classic 033 150 × 1200 × 2900 4,50 3,48 83,52

Kiegészítő szigeteléshez:

Classic 033 100 × 1200 × 4400 3,00 5,28 126,72
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Az MPN Plus 037 ásványgya-
pot termék rugalmasságának 
köszönhetôen megkönnyíti a 
kivitelezést, öntartó képessége 
révén nincs szükség kiegé-
szítô mechanikai rögzítésére. 
Takarítson meg idôt és energiát 
a kivitelezés során a felhaszná-
lóbarát MPN Plus 037 ásvány-
gyapottal!

Az MPN Plus 037 általános felhasználású ásványgyapot, többek között alkalmas 
álmennyezetek, belsô falak, válaszfalak, mennyezetek, magastetôk és faszerkezetes 
épületek hatékony hang- és hôszigetelésére.

Hôszigetelés
könnyedén

Az ásványgyapot szigetelések új generációja: MPN Plus 037

A zsugorított csomagolásnak köszönhetően az MPN Plus 037 ásványgyapot könnyen szállítható, tárolható, az anyag kisebb test-

sűrűsége miatt könnyen mozgatható. 

Javasolt anyagaink:

Termék R, m2K/W tábla/csomag m2/csomag csomag/raklap m2/raklap

MPN Plus 037 50 × 600 × 1200 1,35 16 11,52 24 276,48

MPN Plus 037 100 × 600 × 1200 2,70 8 5,76 24 138,24

MPN Plus 037 150 × 600 × 1200 4,05 5 3,6 24 86,4
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A LEGPRAKTIKUSABB MEGOLDÁS a 
könnyû, de jó hõszigetelõ képességû üveg-
gyapot tekercsek vagy táblák elhe-
lyezése, lehetőleg két rétegben, eltolt 
illesztésekkel. 
A mai hõszigetelési elõírások teljesítéséhez 
ilyen esetben is legalább 25 cm vastag szi-
getelés szükséges. 
A szigetelés fölé páraáteresztő tulaj-
donságú réteg kerül, hogy a födémen 
átjutott párát átbocsássa, ugyanakkor vé-
delmet nyújtson a légmozgás okozta hõvesz-
teség, illetve a héjaláson bekerülõ csapadék 
ellen. 
A szigetelés alá a födém kialakítá-
sától függően tökéletes és maradék-
talan párazárás szükséges. Így nem 
kerülhet pára a szigetelésbe, mely-
nek kicsapódása komoly károsodást 
okozna. Különös fi gyelmet igényelnek a 
változatos kialakítású fafödémek, amelyek 
esetében a páratechnikai réteg szintén na-
gyon fontos feladata  a légtömörség javítá-

sa, ezzel a hõveszteség további csökkentése. 
A réteg elhelyezésérõl páratechnikai mérete-
zés alapján lehet dönteni. 
Ez a kialakítás természetesen nem terhel-
hetõ, így a kéményekhez, tetõkibúvókhoz 
stb. „közlekedési útvonalak” kiépítése szük-
séges, pallók, építõlemezek elhelyezésével.

A szigetelés a födém alá is kerülhet, lécváz 
közé, szerelt vagy függesztett álmennyezet 
fölé. Ilyen módon tárolótérként megõrizhetõ 
a padlás, emellett esztétikus, bontható stb. 
mennyezet alakítható ki. A páratechnikai 
réteg itt is lényeges, lécvázas szerelt meny-
nyezet esetén könnyen elhelyezhetõ.

Padlásfödémek

A nem szigetelt padlásfödém nem hasznosított tetôterek esetén nagy lehûlô felületet jelent, 
így jelentôs hôveszteséget okoz. Ugyanakkor a legegyszerûbben, leggyorsabban szigetelhetô 
épületszerkezeti elem.
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Padlásfödém hőszigetelése:

A beépítetlen padlásfödémek hőszigetelését a későbbi igénybevétel módjától függő-

en javasoljuk elvégezni.

Nem járható hőszigetelésként a belépő kategóriának számító λD=0,039 jellemzőjű 

anyagokat javasoljuk. Az előírás szerinti U=0,17 W/m2·K érték eléréséhez 25 cm 

vastagság alkalmazása szükséges. Indokolt a két rétegű terítés egymásra merőleges 

irányokban a hőhídhatás kiküszöbölése érdekében. 

Javasolt anyagaink:

Termék R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Classic 039  100 × 1200 × 9100 2,55 10,92 262,08

Classic 039  150 × 1200 × 6100 3,80 7,32 175,68

Mineral Plus 039  100 × 600 × 1250 2,55 6 144

Mineral Plus 039  150 × 600 × 1250 3,80 4,5 108

MPN Plus 037  100 × 600 × 1000 2,70 5,76 138,24

MPN Plus 037  150 × 600 × 1000 4,05 3,6 86,4

A hőszigetelés készítésénél elengedhetetlen a légzárás és a párazárás a hőszigetelés 

alatt. Különösen fontos ez a jó légáteresztő tulajdonságú fafödémek esetében.

A szigetelő anyag felülről történő megvédése cserépfólia hiányában indokolt. Ilyen-

kor páraáteresztő fóliát kell elhelyeznünk a leterített hőszigetelésre.

Beépítetlen padlásfödémek mérsékelten járható 
hőszigetelése:

A  hőszigetelés  szintén a korábban említett követelményeknek megfelelően, de más 

anyagok beépítésével válik lehetővé.

Javasolt anyagaink:

Termék R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Smart Roof Thermal 036 100 × 600 × 1000 2,75 1,8 28,8

Smart Roof Thermal 036 120 × 600 × 1000 3,30 1,2 48

Smart Roof Thermal 036 140 × 600 × 1000 3,85 1,2 38,4

Födémtől függően 22 cm — de inkább 24 cm — vastagság alkalmazása indokolt. 

A pára és légzárás kialakítása szintén fontos a hőszigetelés alatt. A járhatóság kiala-

kításához javasoljuk pl: hézagos OSB terítéssel elkészíteni az igénybe vett felületeket, 

szakaszokat.
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A SZERKEZETEK FOKOZOTT hõszigete-
lésével  jelentõsen csökkenthetõ a felhasznált  
energia (fûtés/hûtés) valamint a kibocsátott 
káros anyag mennyisége. Az épületek hõvesz-
teségének jelentõs része — ez akár több, mint 
30% is lehet — a falszerkezeten át távozik. A 
hõszigetelés elõnyös hatásai nemcsak télen, a 
fûtési költségek megtakarításában jelentkez-
nek, hanem nyáron, a kellemes belsõ klíma 
biztosításával is. Hazánkban a homlokzati 
felületképzések legelterjedtebb módja a vako-
lat. A vakolható kõzetgyapot a vakolt hõszi-
getelõ rendszerek (ETICS) ideális hõszigetelõ 
anyaga, mert a kiváló hõszigetelési tulajdon-
ságuk mellett kitûnõ hangszigetelõ képesség-
gel bírnak, jó páraáteresztõk és növelik az 
építmény tûzállóságát. 

A homlokzati hőszigetelés jelentősége
•  Nem hõszigetelt fal esetén a bal oldali hõ fok-

esési görbe azt mutatja, hogy télen a falazat 
egy része (kb. harmada) a negatív hõmér-
sékleti tartományba eshet. Emiatt a fal hõtá-
roló képessége is csökken. A falszerkezetben 
káros feszültségek alakulhatnak ki, ame-
lyek az épület élettartamát megrövidítik.

•  Hõszigetelés alkalmazásával — jobb oldali 
fal — a falszerkezet teljes vastagságával a 
pozitív hõmérsékleti tartományban helyez-
kedik el. A helyiség felfûtése ugyan lassabb, 
mivel a falat is fel kell melegíteni, de ezt 
követõen annak hõtároló képessége kihasz-
nálható (kisebb hõingadozás). Továbbá a 
falszerkezet belsõ 
felületi hõmérsék-
lete magasabb lesz, 
így jobb hõérzetet 
biztosít. 

Az ETICS követel-
ményrendszer
A külsõ falak hõszi-
getelésére szolgáló, 
bevonatréteggel ellá-
tott, többrétegû hom-
lokzati hõszigetelõ 
rendszerek azonosí-
tója: ETICS (az angol 
„External Thermal 
Insulation Composite 
Systems” rövidítése). 
A fenti rendszerekkel 

szemben támasztott követelményeket az 
ETAG 004 (az Európai Mûszaki Engedély 
Útmutatója) tartalmazza. Az ETAG 004 
követelményei alapján készül az ETA — az 
Euró pai Mûszaki Engedély. 

Tájékoztató, részletek: www.eota.be

A homlokzati
hôszigetelés
jelentôsége

Hazánkban az összes felhasznált energia több mint 40%-át fordítjuk épület állo mányunk 
energiaigényének fedezésére. Kézenfekvô tehát az épületszerkezetek, így a külsô térhatároló 
falak fokozott hôszigetelése, javítva ezzel az adott épület energiahatékony fenntartását.  

Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
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A kõzetgyapot alapú homlokzati hõszigete-
lés többet nyújt a „hagyományos” polisztirol 
alapú megoldásokhoz képest:
•  fokozott tûzvédelem
•  fokozott hangszigetelés
•  a szerkezet páraegyensúlyának biztosítása.  

Költségviszonyok: a „kétszer annyiba 
kerül” sommás megállapítás csak féligaz-
ságokat tartalmaz. Ha elfogadjuk, hogy 
a hõszigetelés fönt a falon fog teljesíteni 
fölépített rendszerként (ragasztóval, háló-
val, dûbelekkel, színezve, állványozással, 
munkadíjjal, anyagmozgatással és a szük-
séges kiegészítôkkel stb.) kiegészülõ költ-
ségvonzataival együtt a teljes árkülönbség 
20-25% lesz, ennyivel kerül többe egy po-
lisztirol homlokzathoz képest.

Kontakt homlokzatok

A homlokzatok legalább 25, de inkább 30-35  évre készülnek. Indokolt tehát hõ szi ge telésük 
gondos elvégzése. A hõtechnikai és tûzvédelmi elõírások teljesítéséhez az anyag választással 
kapcsolatban javasoljuk építész tervezõ, energetikai szakember megkeresését.

Homlokzatok hőszigetelése:
Javasolt anyagaink: FKD S Thermal / FKD N Thermal

Termék Vastagság 
(mm)

R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

FKD S Thermal

λD = 0,035 

W/m·K
600 × 1000

FKD N Thermal

λD = 0,034 

W/m·K
600 × 1000

50 1,40 / 1,45 4,2 / 4,8 117,6 / 1115,2

60 1,70 / 1,75 3,0 / 3,6 96,0 / 100,8

80 2,25 / 2,35 2,4 / 3,0 76,8 / 72,0

100 2,85 / 2,90 1,8 / 2,4 64,8 / 57,6

120 3,40 / 3,50 1,2 / 1,8 52,8 / 50,4

140 4,00 / 4,10 1,2 / 1,2 43,2 / 43,2

150 4,25 / 4,40 1,2 / 1,2 43,2 / 43,2

160 4,55 / 4,70 1,2 / 1,2 38,4 / 38,4

180 5,10 / 5,25 1,2 / 1,2 33,6 / 33,6

200 5,70 / 5,85 1,2 / 1,2 28,8 / 28,8

Kávaképzéshez:

Termék Vastagság 
(mm)

R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

FKD RS 

λD = 0,037 

W/m·K
600 × 1000

20 0,50 7,2 144

30 0,80 4,8 96

40 1,05 3,6 158,4

PÁRA-
ÁTERESZTŐ
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Az épületek építésénél, felújításánál minden-
képpen a hosszú távú szempontokat kell — ér-
demes — fi gyelembe venni. A felújítási ciklus 
Magyarországon kb. 30-40 év, homlokzati 
szigetelést pedig nem szokás csak úgy cserél-
getni, így egy hosszútávra szóló jó döntéssel 
komoly felújítási költséget is meg lehet taka-
rítani. A homlokzati szigetelô lapok jellemzô 
vastagsága ma 15-20 cm körül alakul, ami 
már nagyon jó értéknek mondaható, de még 
értelmesen, a költség-haszon elvet is fi gye-
lembe véve tovább fokozható. A „passzívház” 
szint eléréséhez 30 cm körüli szigetelô lap vas-
tagság szükséges a Knauf Insulation FKD-S 
Thermal ásványgyapot lemezeibôl, a termék 
λ értéke kifejezetten jó érték, 0,035 W/mk! 
Ez a vastagság már több egyéb kérdést is fel-
vet, mivel a gyártható maximális vastagság 

Ismerõs a régi mondás? Mennyi? 30! Mi 30? Mi mennyi? A válasz természetesen a szige-
telés vastagsága, az a 30 cm. Ma még talán ritkábban fordul elõ, de a tendenciákat és az 
elõírásokat ismerve már biztosak lehetünk benne, hogy a nem túl távoli jövõben inkább ez 
lesz a jellemzõbb szám, mint a 20 cm alatti szigetelés vastagság. Külön szerencse, hogy 
a beépítésnél megjelenõ — a nagyobb vastagság miatti — magasabb beruházási költség 
kiszámíthatóan megtérül, sõt, a szigetelés vastagságának növekedésével csökken a szer-
kezet U [W/m2K] értéke, ami által a beruházás, felújítás megtérülése a felhasznált energia 
mennyiségének csökkenésével még gyorsabb lesz.

Irhabundát a házakra? 
30 cm vastag hõszigetelés 
a homlokzaton…
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24,5 cm, ill. a kivitelezésben is alkalmazkodni 
kell ezekhez a növekvô méretekhez.
Az egri Eszterházy Károly Egyetem Közösségi 
Épületének felújításakor mindezen kérdések-
re sikerült választ adni. A homlokzat energe-
tikai célú felújításának célja, hogy a végered-
mény aktív ház szintû épület legyen, amihez 
30 cm vastagságú szigetelô lapok beépítésére 
volt szükség. Ennek típusa a kritikus épületré-
szeken — nyílászárók körül, egyes kiugró épü-
letrészeknél — a katasztrófavédelem elôírásai 
szerint a tûzterjedés megakadályozására csak 
A1 tûzvédelmi osztályba sorolt anyag lehet, 
tehát ásványgyapot. A szükséges 30 cm vas-
tag lapokat a Knauf Insulation egy rétegben 
tudta leszállítani, ezzel is hozzájárulva az idô 
és költségtakarékos kivitelezéshez:
•  a szigetelô lapokat egy rétegben kellett fel-

ragasztani, ez komoly idô és ragasztóanyag 
megtakarítást jelentett

•  a lapok közé nem került ragasztóréteg, ami 
a páratechnikát kedvezôtlenül befolyásolná

•  egyszerûbb, biztonságosabb a dûbelezés, 
a dûbelkiosztás a lapok látható elhelyezése 
miatt pontosabban tervezhetô

•  a nehezen hozzáférhetô épületrészeken a 
szigetelés egy menetben megoldható volt, 
ami szintén könnyítette, gyorsította a kivi-
telezô munkáját.

A végeredmény egy modern, színes, energia ta-
ka ré kos épület, amelynek a passzívház szin tû 

energetikai minôsítéséhez a 3 rétegû nyílászá-
rók, napkollektorok is hozzájárultak. A 30 cm 
vastagságú lemezek rögzítéséhez a Fischer 
Hun gá ria és az EJOT Hungária által aján-
lott minôségi dûbelek, a vízszintes felületeken 
a biztonság fokozása érdekében a dûbelekhez 
110 mm-es szigeteléstartó tányérok kerültek 
beépítésre.
A homlokzati hôszigetelô rendszerek kiválasz-
tásánál fontos szempont, hogy olyan rendszer-

gazdát válasszunk, akik a felmerülô kényes/
különleges részletekre is megfelelô, garantált 
megoldásokat tudnak adni. A szigetelô lapok 
méretnövekedése és a szabályozások szigoro-
dása miatt ez egyre fokozottabb szempont kell 
legyen. A példában szereplô épületnél a Bástya 
Építész Iroda tervei alapján az ERTAMIL Kft. 
végezte a homlokzat szigetelését, a rendszer 
szakmailag helyes beépítését a Sto Építôanyag 
Kft., mint rendszergazda felügyelte.
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A CSEPELI 15 EMELETES LAKÓHÁZ 
nemcsak a panelrengetegbõl emelkedik ki, de 
magassága miatt a felújításhoz használt szige-
telõ anyagoknak is különleges követelmények-
nek kellett megfelelniük. Az építõanyagok és 
épületszerkezetek tûzvédelmi követelményeit 
szabályozó 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet — az 
új OTSZ — részletesen leírja az alkalmazható 
szigetelõanyagok minõsítéseit. Az épület ún. 
magas épület (a legfelsõ építményszint szint-
magassága meghaladja a 30 métert), emiatt 
MK — magas kockázati — osztályba tartozik, 
így a homlokzat szigetelésére csak A1 — nem 
éghetõ — tûzvédelmi osztályba sorolt szige-
telõanyag használható, amely megfelel az 
RE 180 perces tûzállósági teljesítménynek. 
A felújításnál mindezeken felül külön kiemelt 
fi gyelem irányult az állványozásra (a teljes 
épületmagasság több mint 50 m!) és  a dû-
belezésre is (30 m felett 12 db/m2 a sarkok-
nál). A felújítás sikeres lebonyolításához nagy 
szükség volt összehangolt logisztikára (hely-

színre szállítás, függõleges anyagmozgatás), 
az ÉMI által minõsített, tapasztalt kivite-
lezõk gyakorlatára, és a gyártók rendszeres 
ellenõrzésére, amely biztosította az anyagok 
szakszerû beépítését. A képen is láthatóan az 
épület nem csak energetikailag újult meg, de 
az építésziroda által készített színterv ered-
ményeképpen városképileg is üdítõ színfoltja 
lett Csepelnek. Megjegyezzük, hogy a 80 mm 
vastagságú Nobasil FKD-S ásványgyapot szi-
geteléssel a ház lakói — hála a szigorú tûzvé-
delmi elõírásoknak — tulajdonképpen ingyen 
kapták a hangszigetelést a felújítással, ami 
a forgalmas fõút mellett nagyszerû ajándék 
mindenkinek. Az ásványgyapot szigetelõlapok 
használatával az épületek hõszigetelése mellett 
a hangszigetelés is lényegesen javul. Az átadás 
utáni korszerû, szép állapotot garantálhatja a 
Graytherm MW rendszer öntisztuló, UV álló 
szilikon vakolata, amely páratechnikailag is jól 
alkalmazkodik az ásványgyapothoz, ezzel is 
biztosítva a „lélegzõ” homlokzat kialakítását.

A Nobasil FKD S ásványgyapottal a hõ- és 
hangszigetelés is lényegesen javult

A magasház tetszetõs új vakolatával 
Csepel üdítõ színfoltja lett
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A FEJLESZTÉS LÉNYEGE, hogy gyártás-
kor a táblák egyik oldala speciális bevona-
tot kap (Coating 1). Hazánkban elsõ ízben 
egy panelépület hõszigetelése során mutat-
tuk be az anyagot, az egyik végfal készült 
FKD-S C1 felhasználásával, az állványon 
dolgozó szakemberek  kedvezõ fogadtatása 
mellett. 

Az FKD-S C1 előnyeit az alábbiak sze-
rint foglalták össze:
• kisebb a kiporzása
• érezhetõen kevesebb ragasztót igényel
• gyorsabban végezhetõ a glettelési mûvelet.

Fenti észrevételek egybecsengenek a gyá-
ri körülmények között végzett mérésekkel, 
tesztekkel és a külföldi tapasztalatokkal 
egyaránt. Ha csak a ragasztófelhaszná-
lás mennyiségi csökkenésébõl indulunk ki, 
1000 m2 felületenként 1,5 sõt inkább 2 ton-
na száraz anyaggal kevesebbet kell a hely-
színre szállítani, elkeverni és feljuttatni a 
megfelelõ állványszintekre. Következéskép-
pen ugyanezt az anyagmennyiséget nem 
kell a felületen eldolgozni sem. Közelebbrõl 
vizsgálva az ásványgyapot szigetelõ táblák 
felszínét, azonnal észrevehetõ, hogy az ed-
dig megszokott bordásság (a gyári vonszoló 
lánctalp lenyomata) nagy mértékben eltû-

nik a felületrõl. Ez a magyarázata a kisebb 
anyagszükségletnek. A glettanyag szük-
séglet gyártó ajánlások szerint általában 
1,5 kg/m2/mm (szemeloszlástól függôen), 
míg a klasszikus cementkötésû simítóvako-
latok anyagszükséglete 3-4 kg/m2. Termé-
szetesen az FKD-S C1 is rendelkezik CE 
tanúsítvánnyal, és a környezõ országokban 
már évek óta alkalmazzák a homlokzatok 
hõszigetelése során.

Továbbfejlesztett
       hôszigetelés

Az utóbbi idõben örvendetesen növekszik azon homlokzatok száma, amelyek (a vál la-
la tunk által gyártott) FKD S/N Thermal  ásványgyapot hõszigetelést kapnak. Ennek 
továbbfejlesztett változata a C1 jelölésû anyag.

Különleges megoldás termékkínálatunkban a bevonatos hőszigetelő lemez. 

C1 jelöléssel egyik (a hálózandó) oldalán különleges bevonattal ellátva készül. 

A bevonat nem befolyásolja a λD értékeit.

Alkalmazása esetén:

• csökken a ragasztó anyagigénye

• nincs felületi kiporzása

• rövidül a kivitelezés ideje (műveleti és technológiai idő). 

A C1 bevonatos termékek jelölése:

• FKD RS C1 kávaképzéshez,

•  Smartwall S C1 (FKD S Thermal egyoldali bevonattal) 

• Smartwall N C1 (FKD N Thermal egyoldali bevonattal) a mezők hőszigeteléséhez.
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KÉPEINK EGY PANELFELÚJÍTÁS helyszí-
nén készültek. A képek ugyan nehezen tudják 
visszaadni, de tény, hogy a készülõ homlokzat 
kõzetgyapot szigetelése több alkalommal is 
bõrig ázott azalatt a néhány hét alatt, amíg 
a ragasztás után a végsõ bevonatot megkap-
ta. Véleményünk szerint ilyen esetekben vét-
kes könnyelmûség az állványozás mellõzése, 
a függõhídról történõ homlokzatszigetelés. A 
kõzetgyapot ugyan hidrofób, de nem vízálló. 
A bejutó nedvesség nehezen vagy egyáltalán 
nem fog tudni távozni a szerkezetbõl, ami 
drasztikus hõszigetelõ-képesség csökkenést 
és a szilárdsági jellemzõk romlását is okozza. 
Mindez elkerülhetõ lett volna, ha állványo-
zással készül ez a homlokzat is. Az állvány 
ugyanis az elõírás szerinti állványhálózással 
és attika felõli teljes fólia takarással tökéle-
tesen megvédi a készülõ homlokzatot a víz-
terheléstõl. Lehet, hogy olcsóbb a függõhíd 
alkalmazása? Mennyit nyerünk a réven? Ki 
fogja ugyanezt megfi zetni a vámon? Ugyan-
itt készültek az alsó képek. A szigetelés ún. 
„kétrétegû” inhomogén kõzetgyapot lemezzel 
készül. Ez az anyag számos nagyon elõnyös 
tulajdonsága mellett rendelkezik olyan adott-
ságokkal is, melyek a kivitelezés oldaláról bi-
zony fokozottabb odafi gyelést igényelnének. 
Ilyen például a dûbelek túlütésének veszélye/
lehetõsége. Mint jól látható, a dûbeltárcsák a 

fokozott beütõerõ hatására a kemény felsõ ré-
teget átszakítva, a puhább alsó rétegbe hatol-
va itt-ott egészen a falsíkig is beszaladnak. Ez 
a túlütött dûbel bizony nem dûbel. Az elvárt 
mechanikai követelményeknek nem tesz ele-
get, a szerkezetet is gyengíti, sõt azt hõhidassá 
is teszi. Itt jegyezzük meg, hogy a Knauf In-
sulation által gyártott Nobasil FKD-S Ther-
mal termékcsalád alkalmazása esetén ez a 
hiba nem fordulhat elõ. Az FKD-S Thermal 
ugyanis „egyrétegû, homogén szerkezetû” 
technológiával készül, egységes a szilárdsága, 
tehát a túlütött dûbelek alatt nem beszakad, 
hanem zömül az anyag, még fokozottabb 

ellenállást fejtve ki a behatolni készülõ tár-
csával szemben. A képek készítésekor csak 
a talajszinten az elvégzett dûbelezés jelentôs 
hányada volt túlütve. Költõi a kérdés: maga-
sabb szinteken, ahol már a mûszaki ellenõr 
sem látja, sõt a hídon egyensúlyozva, ahol 
az ütõerõ pozícionálása még nehézkesebb... 
no, ott vajon milyen lesz ez az arány? Meg-
gyõzõdésünk, hogy igényes anyagok, igényes 
technológia alkalmazása — még ha iparszerû 
is a kivitelezés volumene — ennél komolyabb 
odafi gyelést érdemelne a kivitelezés során. 
A téli hónapokban érdemes lesz a hõkamerát 
is meghívni egy bejárásra?

     Igénytelen 
kivitelezôi gyakorlat

A homlokzatképzési szezonban, különösen a tavaszi és nyári idôszakban gyakran 
trópusi jellegû esôzéseket tapasztalunk. Kôzetgyapot-gyártóként nem mehetünk el szó 
nélkül amellett az igénytelen kivitelezôi gyakorlat mellett, amirôl a képek is árulkodnak.
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ENNEK JELLEMZŐJE, hogy a hõszigetelõ 
anyagot ragasztással, mechanikai rögzítõe-
lemmel (dûbellel) vagy ezek kombinációival 
közvetlenül a falfelületre vagy egyéb tar-
tószerkezetre rögzítik.
A szigetelõanyag felületére ezt követõen üveg-
háló erõsítésû ágyazóhabarcs (alapréteg), 
majd a záróréteg kerül. A fogadófelület lehet 
akár régi (pl. vakolt tégla, panel), akár új fal-
szerkezet, amelyek  hõátbocsátási tényezõje ki-
egészítõ hõszigetelõ réteg nélkül nem felel meg 
az érvényben lévõ elõírásoknak.
Régi felületeket a szigetelés megkezdése elõtt 
portalanítani, tisztítani kell, hogy a ragasz-
tóhabarcs tapadása megfelelõ legyen. A laza, 
feltáskásodott vakolatrészeket el kell távolí-
tani. Az ezt követõen felhordott új vakolatré-
teggel megfelelõ síkpontosságú és teherbíró 
képességû felület alakítható ki.
A megfelelõ légtömörség elérése céljából a 
sima, egyenletes felületû, tehát a kontakt 
rendszer fogadására elvileg alkalmas új (pl. 
nútféderes üreges falazóblokk) falszerkezete-
ket is vakolni kell.
Betonfelületekrõl el kell távolítani a tapadást 
csökkentõ zsaluleválasztó szert.
Az ásványgyapot tábláknak megfelelõ nyo-
mó- és húzószilárdsággal kell bírniuk, hogy 
a használat közben fellépõ igénybevételek-
nek ellenálljanak. Az ásványgyapot táblákat 
úgynevezett perem-pont módszerrel ra-
gasztják a falfelületre, olyan módon, hogy a 

ragasztóréteg a táblák felületének legalább 
40%-át befedje.
Az ásványgyapot táblák elõnye, hogy szálas 
szerkezetük miatt nem akadályozzák a levegõ 
és pára mozgását.
A lazább, szálas szerkezet miatt az ásvány-
gyapot ragasztását az úgynevezett kérge-
sítés elõzi meg. Ennek során a ragasztó-
anyagot belesimítják a felületbe, így erõs, 
tapadóképes réteget hoznak létre. Erre kerül 
a kerület mentén és a tábla közepén a ragasz-
tó. Az FKD N Thermal típusú ásványgyapot 
egy- vagy kétoldalas gyári bevonattal is ké-
szül. Mindkét oldalon bevonatos C2 jelû táb-
lák esetén ez a munkafolyamat elhagyható, 
ami idõ- és anyagmegtakarítást is eredmé-
nyez. A hálózott oldalon C1 bevonat esetében 
szintén elmarad a kellôsítés. Egy mûveletben 
végezhetô el a hálózás és tapaszolás.
A ragasztó megszilárdulása után — a tulajdon-
ságaitól függõen kb. 24 óra múlva — helyez-
hetõ el a dûbel, mint kiegészítõ mechanikai 
rögzítõelem.
A dûbel teljes hossza a hõszigetelõ anyag vas-
tagságától és a rögzítési mélységtõl függ. Az 
utóbbit a falfelület anyaga, szerkezete, illetve 
a dûbel típusa határozza meg.
A dûbelek széles választékban készülnek. 
Ma már hõhídmentes kivitel is választható, 
amely megakadályozza a felület foltosodását. 
Ilyen pl. a homogén szerkezetû táblákhoz ké-
szülõ süllyesztett típus, amelyre elhelyezése 

után a dûbeltest okozta hõhidat megszüntetõ 
ásványgyapot korong kerül.
A repedésmentesség, ütésállóság, átszúródás 
elleni védelem javítására a hõszigetelésre ke-
rülõ ágyazórétegbe erősítő-réteget (üveg-
hálót) helyeznek. Ennek lúgálló kivitelûnek 
kell lennie, hogy a vakolat és a ragasztó eset-
leges lúgos kémhatása ne károsíthassa. Meg-
felelõ fajlagos tömege révén megakadályoz-
ható a felület repedezése.
A záró (fedõ) réteg lehet simított, kapart stb 
kivitelû. A színválasztás fokozott fi gyelmet 
igényel. A vakolatgyártók általában világo-
sabb szín választását javasolják, mivel a sötét 
színek nagyobb igénybevételt (hõterhelést, 
hõmozgást), ezzel fokozott repedésveszélyt 
jelentenek a hõszigetelõ rendszerre.
Az ásványgyapot szálas szerkezete miatt nem 
vízálló, emiatt lábazat szigetelésére, nedves-
séggel érintkezõ falfelületekre nem használ-
ható. Ilyen épületrészekre más anyag — XPS, 
formahabosított EPS — javasolt.

Vakolható homlokzat

A homlokzatok hôszigetelésére alkalmazott leggyakoribb megoldás az úgynevezett 
kontakt rendszer.

PÁRA-
ÁTERESZTŐ
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TISZTA LEVEGŐ — KÖRNYEZETBARÁT 
HŐSZIGETELÉS
A Budakeszi határában található, tüdôgon-
dozásra szakosodott Országos Korányi 
Tbc és Pulmonológiai Intézet „A” épülete 
1901 óta fogadja rendületlenül betegeit.
A sok szolgálatért cserébe, a felújításra szo-
rult épület 2015 karácsonyára megkapta a 
kiérdemelt új külsôjét, mely nemcsak eszté-
tikájában, hanem mûszaki paramétereiben is 
megfelel a mai kor elvárásainak. 
Az épület pincefödéme, homlokzata és lapos-
tetôje kapott teljes hôszigetelést és új nyílás-
zárókat. Ennek eredményeképp éves szinten 
112 tonna CO2 kibocsátás csökkenést és közel 
6,5 millió forint költségcsökkentést várnak az 
épület beruházói. 
A befektetéssel várhatóan 53% energia-meg-
takarítás érhetô el, mely 100%-ban pályázati 
összegbôl valósult meg 150 millió Forint ér-
tékben.
Egy speciálisan tüdôgondozással foglalkozó 
intézmény esetében a szobák (és a környezet) 
tiszta levegôje elengedhetetlen fontosságú! 
A Knauf Insulation kôzetgyapot termékei az 
egészségvédelmi, pára-áteresztési és tûzvé-
delmi elvárások tekintetében kaptak lehetô-
séget a bizonyításra.
Ennek eredményeként esett a választás a 
Knauf Insulation Nobasil FKD-N Thermal 
kôzetgyapot szigetelôlapjára. 
A Korányi Intézet 3400 m2 homlokzati szi-
getelése esetén 14 cm vastagságban került 
beépítésre a λD=0,034 W/mK hôvezetési té-
nyezôjû anyagunk. 
Tájékoztatásul a homlokzati falak elvárt 
hôátbocsátási tényezôje közintézmények ese-
tén (ez 2018-tól minden épületre kötelezô 
érvényû lesz):

Érdemes pár szóban beszélnünk a dűbe-
lezésről is, mivel nem megfelelô választás 
esetén komoly pénzeket dobunk ki, még ha 
kiváló szigetelést választottunk is.

A nem megfelelô alapanyagokból készülõ, 
hõhídhatás-csökkentõ megoldás nélküli ter-
mékek jelentõs mértékben rontják a rendsze-
rek hatékonyságát. Az általánosan elfogadott 
négyzetméterenkénti 6 db dûbel használata 
esetén — akár 20%-os hatásfokcsökkenés-
sel is számolni lehet. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy egy 100 mm vastagságú rend-
szerbõl — a hõhidakat képezõ dûbelek miatt 
— 20 mm-t elveszítünk. Egy szélszívásnak ki-
tett, magas épület esetén a nagyszámú (több 
mint 10 db/m2) dûbelezés akár 25—30%-kal 
is ronthatja a falszerkezet hôátbocsátási té-
nyezôjét! 
Az európai szabványok a dûbelek pontszerû 
hõátbocsátási tényezõjét egy úgynevezett 
 (chi) értékkel jelzik, melynek mértékegy-
sége a W/K. A vonatkozó európai irányelvek 
szerint ez az érték — nemzeti szabályozás hiá-
nyában — maximum 0,004 W/K lehet. (Ez az 

érték minél kisebb annál megfelelôbb a rög-
zítô elemünk.) Az ilyen jellemzôvel bíró dûbe-
lek használata esetén biztosak lehetünk, hogy 
jól választottunk.
Az Intézet homlokzatán kívül a tetôn eltávozó 
35% hôveszteség is elegendô indoknak bizo-
nyult, hogy az 1000 m2 felületû lapostetô ese-
tében, további két új termékünket válasszák.
Felsô réteg esetében 60 mm SmartRoof Top 
70 kPa λD = 0,038 [W/mK] alsó réteg eseté-
ben 100 mm SmartRoof Thermal 50 kPa 

D = 0,036 [W/mK] lépésálló kôzetgyapot szi-
getelôanyagok kerültek beépítésre. A te tô szi-
ge te lé sek esetén a két réteg biztosítja a szer-
kezet hôhídmentességét. 
Az új „ Smart Roof”  név új termékeket is je-
lent, hiszen a fejlesztésekbôl adódó gyártás-
technológiának köszönhetôen lapostetôs ter-
mékeink esetében is jobb lett a hôszigetelési 
képesség. A kisebb hôvezetési tényezô pedig 
kisebb vastagságokat és ebbôl adódó kisebb 
súlyt eredményez a felhasználóinak. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen spe-
ciális és fontos épület esetében részt vehet-
tünk az állagmegóvás és a gazdaságossági 
mutatók javításában!
További jó szigetelést kívánunk! — Knauf In-
sulation Kft.

Épülethatároló szerkezetek Um W/m2 K

1. Homlokzati fal 0,24

2. Lapostető 0,17

3. Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,17

4. Padlás és búvótér alatti födém 0,17

5.Árkád és áthajtó feletti födém 0,17

6. Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,26
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Nobasil FKD S Thermal, FKD N Thermal, Smartwall S C1, Smartwall N C1:
Fekvőszálas, vakolható, külső falak hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére vakolt felületképzéssel alkalmazandó kőzetgyapot tábla. 

Teljes keresztmetszetében hidrofobizált (víztaszító), páraáteresztő, megfelelő merevséggel és testsűrűséggel rendelkezik, húzó-

szilárdsága 15 kPa. Páradiffúziós ellenállási szám: 1 (μ) — A táblázat a jelenlegi energetikai előírások teljesítéséhez szükséges 

szigetelőréteg-vastagságokat mutatja, hőhidas dűbelek alkalmazása mellett.

Falszerkezet

Eredeti falszerkezet  Kiegészítő hőszigetelés 
vastagsága — 2015 

Vakolatlan fal 
vastagsága

Vakolt fal hőát-
bocsátási ellenál-
lása (m2·K/W)

Vakolt fal hőát-
bocsá tási ténye-
zője (W/m2·K)

FKD S 
Thermal
(cm)

FKD N
Thermal
(cm)

vasbeton fal 12 3,59 0,28 17 17

vasbeton fal 20 3,03 0,33 17 17

vasbeton fal 25 2,76 0,36 17 16

No-fi nes betonfal 30 1,49 0,67 16 15

nagyméretű tömör tégla 44 1,29 0,78 15 15

nagyméretű tömör tégla 59 1,04 0,96 14 14

kisméretű tömör tégla 38 1,43 0,70 15 15

kisméretű tömör tégla 51 1,16 0,86 15 14

kevéslyukú téglafal 38 1,33 0,75 15 15

kevéslyukú téglafal 51 1,07 0,93 14 14

soklyukú téglafal 38 1,03 0,97 14 14

soklyukú téglafal 51 0,82 1,22 13 13

B30-as blokktégla 30 1,47 0,68 15 15

Alfa blokktégla 30 1,08 0,93 14 14

Rába blokktégla 25 1,20 0,83 15 15

Rába blokktégla 38 0,78 1,28 13 13

Uniform blokktégla 12/19 30 1,16 0,86 15 14

Poroton PF-30/29 blokktégla 30 0,85 1,18 13 13

Poroton PF-45/19, 29 blokktégla 30 0,85 1,18 13 13

Mátratherm 30 N+F 30 0,68 1,47 12 12

Mátratherm 38 N+F 38 0,52 1,92 10 10

Unipor 38 38 0,54 1,85 10 10

Porotherm 30 30 0,69 1,45 12 12

Porotherm 30 N+F 30 0,58 1,72 11 11

Porotherm 38 N+F 38 0,49 2,04 10 9

Porotherm 44 N+F 44 0,36 2,78 6 6

Ytong P2-05 NF+GT 25 0,47 2,13 9 9

Ytong P2-05 NF+GT 30 0,40 2,50 8 8

Ytong P2-05 NF+GT 37,5 0,32 3,13 5 5

kohósalakbeton blokkfal 25 1,55 0,65 16 15

kohósalakbeton blokkfal 29 1,40 0,71 15 15

Borsod GB 550/2 gázbeton 30 0,61 1,64 11 11

Mátra GM 700/2 gázbeton 30 0,76 1,32 13 12

1 dűbel keresztmetszete Ad m2: 0,000019625 

FKD S Thermal hőszigetelés eredő lambda, 7 db/m2 hőhidas dűbellel: 0,044

FKD N Thermal hőszigetelés eredő lambda, 7 db/m2 hőhidas dűbellel: 0,043

Forrás: dr. Osztroluczky Miklós 2014

Jól látható,hogy hőhidas dűbelek alkalmazása 20-25% vastagságnövelést igényel az energetikai előírások teljesítéséhez. Másként 

fogalmazva ezek a dűbelek 20-25%-kal rontják a hőszigetelés hatékonyságát.
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KEDVEZŐ TULAJDONSÁGAIK: 
•  megbízható páratechnikai viselkedés:  

a falszerkezeten átjutó pára vagy a szerelt  
homlokzat hézagain bekerülõ nedvesség  
az átszellõztetett légrésnek köszönhetõen  
egyszerûen, hatékonyan eltávolítható,

•  a nyári hõterhelés hatékony csillapítása:
kellõen méretezett hõszigetelés esetén nincs  
szükség nyári légkondicionálásra, 

•  tartós, felújítást nem igénylõ szerkezetek.
Az átszellõztetett homlokzatok elterjedését csak 
az összetett szerkezet drágább szerelési-, illet-
ve anyagköltsége hátráltatja.

A RENDSZER ELŐNYEI:  
•  szinte tetszõleges szerkezeti (és hõszigetelé-

si) vastagság érhetõ el, 
•  könnyebb homlokzatburkoló elemek esetén 

egyszerûbb, olcsóbb tartószerkezet választ-
ható.

A mozgó levegõ által okozott hõveszteség 
csökkentésére páraáteresztõ tulajdonságú, 
kasírozott hõszigetelõ táblák alkalmazását 
javasoljuk.

Átszellôztetett homlokzatok
A mai hõszigetelési követelményeknek az egyhéjú, egy- vagy többrétegû falak gyakran nem 
felelnek meg. A 2012 januárjától tervezett (de életbe nem léptetett) szigorú elõírások csökkentették 
volna a hôátbocsátási tényezôt (külsõ falakra 0,45 W/m2·K helyett 0,30 W/m2·K). Ez már 
indokolttá tette volna a kéthéjú, többrétegû falszerkezetek alkalmazását. A képen látható 
miskolci épület 2011 ôszén kapott hôszigetelést és új homlokzatot. Néhány évvel késôbb, napjaink ra 
a hôátbocsátási tényezô (U) követelmény értéke tovább szigorodott, 0,24 W/m2·K-re csökkent.
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A hõszigetelõ táblák elhelyezéséhez csak 
mechanikus rögzítõelemeket használnak. 
A dûbelek anyaga rozsdamentes fém, szá-
muk táblánként legalább 3 darab. A beütõs 
szárrészt 80 mm átmérõjû tányér zárja kí-
vülrõl.
A burkolatot szerelt vázra építik, légrés ki-
hagyásával. A burkolat és a légrés tervezése 
és méretezése hõtechnikai, és szerkezet ki-
alakítási szempontból építésztervezõi fela-
dat. A hõszigetelõ táblákat a gyártás során 
üvegfátyol kasírozással látjuk el. Ez a réteg 
csökkenti a cirkulációs hõveszteséget, és 
meggátolja a hõszigetelés kibolyhosodását.
A kasírozó bevonat harmonikusan illeszke-
dik a hõszigetelés anyagához, és csak A1 ég-
hetetlen tûzvédelmi besorolású lehet (natúr 
vagy fekete üvegfátyol).

Szerelt, átszellőztetett homlokzatok

Javasolt anyagaink:

Termék Vastagság (mm) R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

TP 425 B

λD = 0,035 W/mK

600 × 1250

100 2,85 4,50 90,00

120 3,40 3,75 75,00

140 4,00 3,00 60,00

150 4,25 3,75 75,00

160 4,55 3,00 60,00

200 5,70 2,25 45,00

TP 435 B

λD = 0,034 W/mK

600 × 1250

50 1,45 7,50 150,00

60 1,75 6,00 120,00

80 2,35 4,50 90,00

100 2,90 3,75 75,00

120 3,50 3,00 60,00

140 4,10 2,25 45,00

150 4,40 2,25 45,00

160 4,70 2,25 45,00

180 5,25 2,25 45,00

200 5,25 2,16 43,20

PÁRA-
ÁTERESZTŐ

A szerelt homlokzatok kialakítása mind új építés, mind pedig felújítás során és többnyire 
középületek esetében alkalmazott eljárás.
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HŐSZIGETELÉS EGY ÉLETRE — ÁTSZEL-
LŐZTETETT HOMLOKZATTAL
Ma már talán nem kérdés, hogy a lakóépüle-
tek építésénél, felújításánál az épületenergeti-
kának dobogós helyezése van a legfontosabb 
szempontok között.

A szigorodó hôtechnikai követelményértékek 
ráadásul a lakók érdekeit is képviselik, hiszen 
az épület fûtése-hûtése folyamatos feladat, 
folyamatos költség. A külsô falakra vonatko-
zó hôátbocsátási tényezô követelményértéke 
2015. 01. 01-tôl 0,24 W/m2K, ami majdnem 
50%-os szigorodást jelent a korábbi értékhez 
képest. 
Egy ennek megfelelô falszerkezet már je-
lentôs csökkenést eredményez az üzemelteté-
si költségekben is, emellett a lakókomfort is 
lényegesen javul. Az elérhetô, illetve a valós 
csökkenés mértékét természetesen az egyéb 
határoló szerkezetek is befolyásolják. 

A jelen bemutatóban hivatkozott la-
kóház átszellőztetett homlokzattal ké-
szült, amelynél a kasírozott TP 435B 
üveggyapot szigetelés az alábbi elő-
nyöket biztosítja:
• a 20 cm vastagságban alkalmazott TP 

435B hôvezetési tényezôje 0,034 W/mK, így 
a falszerkezet U értéke 0,17 W/m2K >>> 
30%-kal jobb érték, mint a követelmény

• akusztikai értékek javulása >>> akár 10 
dB zajcsökkentés érhetô el

• kiváló páratechnika >>> a páradiffúziós 
ellenállási tényezô μ=1

• az anyag rugalmassága miatt az illeszté-
seknél könnyen biztosítható a hôhídmentes 
táblacsatlakozás

• A1 tûzvédelmi osztályba sorolás >>> ja-
vul az épület tûzvédelme

• ECOSE® technológia >>> a szigetelô-
anyag csak természetes kötôanyagot tar-
talmaz, így hozzájárul az épített környezet 
fenntarthatóságához 

• könnyen vágható, minimális porképzôdés 
a beépítésnél.

Az átszellőztetett homlokzat további 
előnyei, a jelen épületnél alkalmazott 
StoVentec (forgalmazó a Sto Építő-
anyag Kft.) rendszerben:
• a hôszigetelés vastagsága passzívház kate-

góriáig növelhetô
• 3 cm légrés kialakítása >>> az átszellôzés 

miatt javul a nyári hôvédelem
• hôhídmentesített vázrendszer 
• az épület fokozott mechanikai védelme
• a rendszer teljes körû UV-védelmet biztosít 

az épületnek
• az épület megjelenése a rendszerhez tar-

tozó vakolatokkal, egyéb burkolatokkal 
változatosan tervezhetô.

Az épület kiváló energetikai paraméterei-
hez és az alacsony üzemeltetési költségek-

hez nagyban hozzájárultak még a három-
ré tegû ablakok, a méretezett lapostetô 
szi getelés, valamint a homlokzatot kivitelezô
ECO-FRONT Kft. precíz munkája is.
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Mineral Plus
Társaságunk a közelmúltban vezette be a piacra a termékcsaládot, a már jól ismert Factplus termékcsalád utódjaként. 
A piaci igényekhez igazodva a λD 039 és λD 037 mellett a λD 035-ös termék is megjelent.

Természetesen a már megismert előnyök semmit sem változnak:

•  környezetbarát Ecose technológia,

•  nem szúr, nem porzik,

•  tömörített csomagolás (kompresszió közel 1:4 arány);

emiatt negyede szállítási, tárolási, anyagmozgatási igénnyel,

•  A hőszigetelő táblák rugalmasak, ön- és alaktartóak, roskadásmentesek.

Lényeges műszaki jellemzők:

•  A1 nem éghető tűzvédelmi besorolás,

•  hidrofóbitás teljes keresztmetszetben,

•  deklarált hőtechnikai adatok,

•  tökéletes páraátbocsátás (μ=1), és hangelnyelés (90-100% között).
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Mineral Plus FCB 035

Mineral Plus EXT 037

Hővezetési tényező 
(W/m·K)

Vastagság 
(mm) Szélesség Hosszúság Hővezetési ellenállás 

(m2.K/W)

0,035 50 600 1250 1,40

0,035 100 600 1250 2,85

0,035 150 600 1250 4,25

Hővezetési tényező 
(W/m·K)

Vastagság 
(mm) Szélesség Hosszúság Hővezetési ellenállás 

(m2.K/W)

0,037 50 600 1250 1,35

0,037 100 600 1250 2,70

0,037 150 600 1250 4,05

Műszaki tulajdonságok Jel Érték Szabvány

Deklarált hővezetési tényező λ
D

0,035 W/mK EN 12 667

Tűzvédelmi osztály — A1 EN 13 501-1

Szakítószilárdság — > tömegének kétszerese EN 1608

Áramlási ellenállás AFr 8,0 kPa·s/m2 (az adott „d“ vastagság függvénye) EN 29 053

Hosszúság l ± 2% EN 822

Szélesség b ± 2% EN 822

Vastagsági tűrés T2 T4 EN 823

Rövid idejű vízfelvétel WS ≤ 1 kg/m2 EN 1609

Hosszú idejű vízfelvétel WL(P) ≤ 3 kg/m2 EN 12 087

Páradiffúziós ellenállási szám μ 1 EN 12 086

CE jelölési kód — MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr8-MU1 EN 13 162

EK tanúsítvány száma 0764-CPR-0248 —

Műszaki tulajdonságok Jel Érték Szabvány

Deklarált hővezetési tényező λ
D

0,037 W/mK EN 12 667

Tűzvédelmi osztály — A1 EN 13 501-1

Szakítószilárdság — > tömegének kétszerese EN 1608

Áramlási ellenállás AFr 5,0 kPa·s/m2 (az adott „d“ vastagság függvénye) EN 29 053

Hosszúság l ± 2% EN 822

Szélesség b ± 2% EN 822

Vastagsági tűrés T T3 EN 823

Rövid idejű vízfelvétel WS ≤ 1 kg/m2 EN 1609

Hosszú idejű vízfelvétel WL(P) ≤ 3 kg/m2 EN 12 087

Páradiffúziós ellenállási szám μ 1 EN 12 086

CE jelölési kód — MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AFr5-MU1 EN 13 162

EK tanúsítvány száma 0764-CPR-0248 —
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Mineral Plus LOFT 039

Hővezetési tényező 
(W/m·K)

Vastagság 
(mm) Szélesség Hosszúság Hővezetési ellenállás 

(m2.K/W)

0,039 50 600 1250 1,28

0,039 100 600 1250 2,55

0,039 150 600 1250 3,80

Műszaki tulajdonságok Jel Érték Szabvány

Deklarált hővezetési tényező λ
D

0,039 W/mK EN 12 667

Tűzvédelmi osztály — A1 EN 13 501-1

Szakítószilárdság — > tömegének kétszerese EN 1608

Hosszúság l ± 2% EN 822

Szélesség b ± 2% EN 822

Vastagsági tűrés T T2 EN 823

Rövid idejű vízfelvétel WS ≤ 1 kg/m2 EN 1609

Hosszú idejű vízfelvétel WL(P) ≤ 3 kg/m2 EN 12 087

Páradiffúziós ellenállási szám μ 1 EN 12 086

CE jelölési kód — MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 EN 13 162

EK tanúsítvány száma 0764-CPR-0248 —
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A Knauf Insulation Kft. 2016-ban vezette be 
a piacra a Mineral Plus márkanevet. A ter-
mék már ismerôs lehetett a magyar közön-
ség számára, hiszen 2013-tól kezdôdôen ez 
a terméktípus elérhetô volt Magyarországon, 
FactPlus márkanév alatt. Akkor még ez a ter-
mékkoncepció tesztfázisban volt, és az egyik 
tesztpiac éppen hazánk lett. Az itthon és Tö-
rökországban elért sikerek alapján döntött 
úgy a Knauf Insulation menedzsmentje, hogy 
a terméket az egész világon bevezetik, Mine-
ral Plus márkanév alatt.
A Mineral Plus elsôsorban kazettás fal-
szerkezetek, válaszfalak, padlásfödémek 
hô szigetelésére szolgáló ásványgyapot hô-
szi ge telô anyag. Elsô nagyszabású bemu-
tatkozása ezzel a márkanévvel Jászfény-
szarun történt, ahol a Thyssen Krupp új 
ipari létesítményének hôszigetelésében ka-
pott szerepet, mely kivitelezés fôvállalkozója 
a Grabarics Kft.
Az épületkomplexum hôszigetelésére össze-
sen 35  000 m2  Knauf Insulation terméket 
használtak fel, ebbôl 25  000 m2 lapostetô 
hôszigetelés a már jól ismert Smart Roof ter-
mékcsaláddal, és 10  000 m2 oldalfal, amit 
Mineral Plus ásványgyapot és FRE-P kôzet-

Acélvázas szerkezetek 
hõszigetelése
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gyapot rétegrend kombinációjával végeztek, 
összesen 20 cm vastagságban.
A lapostetô teljes hôszigetelô rétegvastagsága 
24 cm, ebbôl 8 cm vastag 50 kPa, és 2×8 cm 
vastagságú, 70 kPa nyomószilárdságú Smart 
Roof kôzetgyapot lapostetô hôszigetelô anyag 
került felhasználásra.

Ezekkel a rétegrendekkel és termékminôsé-
gekkel a lehetô legszigorúbb hôátbocsátási 
követelményértékeknek is megfelelnek az 
épületek, melyek átadására 2016 decembe-
rében kerül sor.

ACÉLVÁZAS SZERKEZETEK HŐSZIGETELÉSE
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A FENNTARTHATÓSÁG egyik alappillé-
re és egyben követelménye az, hogy a gyártó 
a termék elõállításához megújuló forrásból 
származó vagy újrahasznosított nyersanya-
got használjon. Ennek a törekvésnek része 
az, hogy a Knauf Insulation gyárai a legszi-
gorúbb európai környezetvédelmi szabvá-
nyoknak megfelelõ módon, döntõ arányban 
újrahasznosított alapanyagokból gyártják 

kõzetgyapot, üveggyapot, fagyapot termé-
keiket.
A szigetelõanyag elõállításához természetesen 
szükség van energiára, ennek mértéke azon-
ban messze elmarad attól az energiamennyi-
ségtõl, melyet épületeink szigetelésével meg-
takaríthatunk. A Knauf Insulation számításai 
szerint ugyanis, megfelelõ szigetelõanyaggal, 
egy épület életciklusa alatt akár 400-szor 

több energiát meg lehet takarítani, mint 
amennyire annak elõállításához, szállításá-
hoz, beépítéséhez szükség volt. Talán nincs 
is az építôiparban több ilyen termék, ami 
hasonló mutatóval büszkélkedhetne. Erre 
bizonyíték az Ecose Technology-val gyár-
tott ásványgyapot is, hiszen ez a világ talán 
egyetlen hõszigetelõ anyaga, amely nem tar-
talmaz hozzáadott vegyi kötõanyagot vagy 
mesterséges színezéket.
A Társaság minden évben a Fenntarthatósá-
gi Jelentés címû kiadványában ismerteti, mi-
lyen — a normákat és szabályokat meghaladó 
mértékû — kötelezettségeket vállal annak ér-
dekében, hogy gyártóként minél kisebb öko-
lógia lábnyomot hagyjon maga után. 
A globálisan felhasznált összes energia több 
mint 40%-a otthonaink/épületeink fenntar-
tására megy el. Ennek jelentõs része megfe-
lelõ hõszigeteléssel megspórolható lenne, így 
nem meglepetés, hogy termékfejlesztéseink 

során a mûszaki innovációkon túl a környe-
zettudatosság is nagyon fontos vezérlõ elv. 
Ennek a kutató és fejlesztõ munkának leg-
újabb eredménye a Mineral Plus termékcsa-
lád, melynek megismerésére létrehoztunk egy 
külön weblapot is a www.mineralplus.hu cím 
alatt. Ezen az oldalon a termék összes fontos 
mûszaki paramétere, felhasználási területe és 
viszonteladói hálózata is megtalálható.

Csarnokrendszerű épületek acélfalainak 
hőszigetelése:

Speciális épületszerkezetek hőtechnikailag megfelelő hőszigeteléséhez

javaslatunk a hőtechnikai méretezés után:

A Mineral Plus termékcsalád 1250 táblaméretben

Hőtechnikai jellemzőik alapján  λD = 0,039  λD = 0,037 és λD = 0,035 értékekkel 

rendelkező A1 éghetetlen, hidrofóbizált, alaktartó és roskadásmentes ásványgyapot 

hőszigetelő anyagok:

Termék R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Mineral Plus 039  100 × 600 × 1250 2,55 6 144

Mineral Plus 039  150 × 600 × 1250 3,80 4,5 108

Mineral Plus 037  100 × 600 × 1250 2,70 7,2 172,8

Mineral Plus 037  150 × 600 × 1250 4,05 3,5 86,4

Mineral Plus 035  100 × 600 × 1250 2,85 5,76 184,32

Mineral Plus 035  150 × 600 × 1250 4,25 4,32 138,24

Többfunkciós, kasírozatlan, teljes keresztmetszetében hidrofóbizált üveggyapot hő- 

és hangszigetelő tábla. Elsősorban fa- és fémszerkezetű vázas épületek, valamint 

mennyezetek, álmennyezetek, nem járható padlásfödémek hő- és hangszigetelésére 

ajánljuk.

Páradiffúziós ellenállási szám: 1
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Műszaki tulajdonságok Jel Érték Szabvány

Deklarált hővezetési tényező λD 0,039 W/mK EN 12 667

Tűzvédelmi osztály — A1 EN 13 501-1

Szakítószilárdság — > tömegének kétszerese EN 1608

Hosszúság l ± 2% EN 822

Szélesség b ± 2% EN 822

Vastagsági tűrés T T2 EN 823

Rövid idejű vízfelvétel WS  ≤ 1 kg/m2 EN 1609

Hosszú idejű vízfelvétel WL(P)  ≤ 3 kg/m2 EN 12 087

Páradiffúziós ellenállási szám μ 1 EN 12 086

CE jelölési kód — MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 EN 13 162

EK tanúsítvány száma 0764-CPR-0248 —

AZ OLDALFAL HŐSZIGETELÉSE SO-
RÁN AZ ÉPÍTŐK SEGÍTSÉGÉRE VOLT 
AZ ANYAG TÖMÖRÍTETT CSOMAGO-
LÁSA mind a szállítás, anyagmozgatás mind 
pedig a beépítés során. A Mineral Plus 
nagyfokú rugalmassága miatt könnyen illesz-
kedett a profi lok közé.

Érdekesség, hogy a rossz idő közeled-
tével (ôszi esôs napok) a kivitelezés fordított 
sorrendben készült. Elôször a külsô burkolat 
került rögzítésre. Ezt követte a hôszigetelés 
készítése és a falak bezárása a már fedett, 
tetôszigetelt csarnokban.

További érdekessége a kivitelezésnek a 
C profi lok kiosztása. Nem a 600 mm tábla-
szélességhez igazodott, hanem az állított táb-
la 1250 mm méretéhez, így fele annyi profi lra 
volt szükség, és fele annyi elméleti hôhíd ke-
rült a falszerkezetbe.
Állékonyság szempontjából a Mineral Plus 
álló beépítéssel is megfelelt. 

A kivitelező cég szakemberei elége-
dettek voltak a hőszigetelő anyaggal, 
„nem porzik, nem szúr, rugalmas, könnyû 
vele dolgozni.” 

Ráadásul köszönhetôen a már jól ismert 
Ecose® gyártási technológiának, az emberi 
szervezetre gyakorolt irritatív hatások föl sem 
merültek.

ACÉLVÁZAS SZERKEZETEK HŐSZIGETELÉSE

Debrecenben a Thermo Dam kft. épülô csarnokának hôszigetelése készült a Knauf Insulation 
különbözô hôszigetelô anyagaival. A lapostetô 14 cm Smart Roof Base és 6 cm Smart Roof 
Top felhasználásával, míg az oldalfal (falkazetta) Mineral Plus 039 15 cm beépítésével 
valósult meg.

Acélfalak hôszigetelése 
csarnok rendszerû épületeknél
Mineral Plus
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Csak hazánkban évente több 100 000 m2 azon tetõfelület, mely a csarnokrendszerû 
épületek létesítése során megépül. Ezek egyenes rétegrendû, lágy héjalású, nem járható 
lapostetõk a pontos terminológia szerint. Csarnokrendszerû építmények esetében ez döntõ 
többségében trapézlemezes fedést jelent.

Lapostetôk szigetelése

EZEN TETŐK SZIGETELÉSÉNEK jelentõs 
hányadát a Knauf Insulation szállítja, Noba-
sil kőzetgyapot márkanéven futó DDP… 
sorozatú termékcsaládjából, melynek   meg-
nevezése  2015 év második felétôl Smart 
Roof-ra változott. A termékválaszték 30 kPa 
nyomószilárdságtól egészen az extrém 80 kPa 
értékig terjed.
Jelenlegi termékpalettánkat az egyrétegû, 
homogén összetételû ún. „mono density” 
technológiával készülõ szigetelõanyagok ad-
ják. Ennek lényege, hogy mind az alsó réteg, 
mind pedig a felsõ réteg önmagában teljes 
keresztmetszetében homogén összetételû, így 
mind a hõtechnikai, mind pedig a szilárdsági 
jellemzõk konstansok az adott rétegen belül.
Alsó rétegként mindig egy kisebb nyomószi-
lárdsággal, jobb hõvezetési tényezõvel ren-
delkezõ és vastagabb réteget ajánlunk, míg 
a felsõ  vékonyabb réteg relatíve rosszabb hõ-
technikai tulajdonsággal, de nagyobb (akár 
kétszeres) nyomószilárdsággal rendelkezik. 
Ezen tetõk tervezését mind hõtechnikai, 
mind pedig tûzvédelemi szempontból pontos 
és egzakt módon meghatározott szabványok 
írják elõ. A kivitelezésre is szigorú szabályok 
vonatkoznak, gondolunk itt a lejtéskorrek ció-

ra, héjalási vastagságra, mechanikai rögzí-
tésre stb.
A kõzetgyapot hõszigetelés, mely ma ökölsza-
bály alapján 16 cm vastagságban szükséges 
egy trapézlemez födémen, a szigorúbb 

U érték 0,17W/m2K miatt csak 20 cm. 
Ez a növekmény súlyos tonnákban mérhetõ, 
ami szükségszerûen magával kell hogy 
hozza a teherhordó szerkezetek meg-
erősítését is.

Gyártócsarnok szigetelése I.—II.—III. ütem, 2010—2015
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Smart Roof:

Társaságunk 2015 második félévétől folyamatosan bevezette a lapostető hőszigetelések piacára a Smart Roof családot — felváltva 

a korábban megszokott DDP sorozatú anyagokat.  

Az alsó réteg Smart Roof Thermal vagy Smart Roof Base. Kiemelkedő hőszigetelő képességük és megfelelő mechanikai tulajdon-

ságaik következtében alkalmasak alsó rétegként a kivitelezés során fellépő igénybevételek viselésére és a hőszigetelés nagyobb 

hányadának biztosítására.

Termék Vast.
(mm)

Szél.
(mm)

Hossz.
(mm)

R
(m2K/W) db/raklap m2/raklap m3/raklap

Smart Roof Base 035/Thermal 036 100 1200 2000 2,85 / 2,75 13 31,2 / 3,12

Smart Roof Base 035/Thermal 036 120 1200 2000 3,40 / 3,30 11 26,4 / 3,16

Smart Roof Base 035/Thermal 036 140 1200 2000 4,00 / 3,85 9 21,6 / 3,02

Smart Roof Base 035/Thermal 036 150 1200 2000 4,25 / 4,15 8 19,2 / 2,88

Smart Roof Base 035/Thermal 036 160 1200 2000 4,55 / 4,40 8 19,2 / 3,07

Smart Roof Base 035/Thermal 036 180 1200 2000 5,10 / 5,00 16,8 / 

A felső réteg SmartRoof Top vagy SmartRoof Norm. Szintén kiváló hőszigetelő képességük (λD = 0,038/0,039) és mechanikai tulaj-

donságaik (nyomószilárdságuk 10% összenyomódásnál 70/60 kPa) teszik alkalmassá arra, hogy felső rétegként a kivitelezés során 

fellépő igénybevételnek ellenálljanak, továbbá a hőszigetelésben is jelentős hányadot képviseljenek.

Termék Vast.
(mm)

Szél.
(mm)

Hossz.
(mm)

R
(m2K/W) db/raklap m2/raklap m3/raklap

Smart Roof Top 038 / Normal 037 40 1200 2000 1,05 / 1,05 32 76,8 3,07

Smart Roof Top 038 / Normal 037 50 1200 2000 1,30 / 1,35 26 62,4 3,12

Smart Roof Top 038 / Normal 037 60 1200 2000 1,55 / 1,60 22 52,8 3,16

Smart Roof Top 038 / Normal 037 70 1200 2000 1,80 / 1,85 19 45,6 3,19

Smart Roof Top 038 / Normal 037 80 1200 2000 2,10 / 2,15 16 38,4 3,07

Smart Roof Top 038 / Normal 037 100 1200 2000 2,60 / 2,70 13 31,2 3,12

Smart Roof Top 038 / Normal 037 120 1200 2000 3,15 / 3,20 26,4

Itt érdemes megjegyeznünk, hogy a Smart Roof termékcsalád optimalizált testsűrűségével nem jelent többletterhet a tető számára.

Az U=0,17 értéket többek között a Thermal/160 mm és Top/60 mm rétegek teljesítik, összesen 22 cm vastagságban,  a versenytárs 

termékek ezt az U értéket csak 24 cm vastagságban tudják. Hővezetési ellenállásaik: 4,40...6,00 + 1,55 m2.K /W. ΣR = 4,45 + 1,60 

= 6,05 m2.K/W. Hőátbocsátási tényező közelítő értéke: 1/R = 1/5,95 = 0,168 W/m2.K

SMARTroof termékek

Top Norm Thermal Base

Műszaki tulajdonságok Jel Érték Szabvány

Deklarált hővezetési tényező λD 0,038 W/mK 0,037 W/mK 0,036 W/mK 0,035 W/mK EN 12667

Tűzvédelmi osztály — A1 A1 A1 A1 EN 13501-1

Vastagsági tűrés osztálya — T5 T5 T5 T5 EN 13162

Rövid idejű vízfelvétel WS ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2 ≤ 1 kg/m2 ≤ 3 kg/m2 EN 1609

Hosszú idejű vízfelvétel WL(P) ≤ 3 kg/m2 ≤ 3 kg/m2 ≤ 3 kg/m2 ≤ 3 kg/m2 EN 12087

Felületre merőleges irányú húzószilárdság TR > 10 kPa > 10 kPa > 10 kPa > 7,5 kPa EN 1607

Pontszerű terhelés (5 mm összenyomódásnál) PL > 650 N > 550 N > 500 N > 300 N EN 12430

Nyomószilárdság (10% összenyomódásnál) CS > 70 kPa > 60 kPa > 50 kPa > 30 kPa EN 1607

CE jelölési kód MW-EN 

13162-T5-

CS(10)70-

TR10-

PL(5)650-WS-

WL(P)

MW-EN 

13162-T5-

CS(10)60-

TR10-

PL(5)550-

WS-WL(P)

MW-EN 

13162-T5-

CS(10)50-

TR10-

PL(5)500-WS-

WL(P)

MW-EN 

13162-T5-

CS(10)30-

TR7,5-

PL(5)300-

WS-WL(P)
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A KNAUF INSULATION KFT. lejtéskor-
rekciós elemeivel a lefolyók közti vápasza-
kaszt „feltöltjük”, így akadályozva meg a 
káros pangó vízfelületek kialakulását.

ELEMEK:
A korrekciós elemsor  
•  négyfajta kétirányba lejtõ vágott elem és 
•  egy 40 mm vastagságú alátétlemez
alkalmazásával vezeti pontra a vizet a tetõ-
kön. Az elemek a szerkezeti vápára merõlege-
sen 8%-ot, a szerkezeti vápával párhuzamo-
san 2%-ot emelkednek. Megkülönböztetünk 
a lefolyótól jobbra esõ (a’, b’, c’, d’) és balra 
esõ (a, b, c, d) elemeket. 
A táblák befoglaló mérete 500 × 1000 mm, 
ez alól kivételt csak a korrekció szélén fekvõ 
a, b típusú elemek sora képez. 
Az elemsor által képzett vápa egy méteren 
25 cm-t „nyit” a szerkezeti vápa vonalához 
képest.

PRAKTIKUM:
Az elemek méretébõl adódóan a hulladék 
mérséklése céljából praktikus a lefolyók tá-
volságát páros egész méterre beállítani.
A korrekciós elemeket célszerû a konstans 
vastagságú rétegek közé fektetni.
A keletkezõ vápa a tetõfelületrõl érkezõ vizet 
összegyûjti és a lefolyóba vezeti. Nem sze-
rencsés, ha a vápa áthalad a felépítményen, 
mert a felépítmény „kerülgetése” ékelemekkel 

költséges és komplikált. Ilyen esetben a lefolyó 
elmozdítása is megoldhatja a problémát.

TERVEZÉS:
A Knauf Insulation Kft. a tetõ alaprajz és a 
jellemzõ metszetek ismeretében díjmentesen 
konszignálja a szükséges elemek darabszá-
mát, valamint fektetési tervet készít.
A terveket a peter.pozsgai@knaufi nsulation.
com címre kérjük elküldeni.

a aa’b bb’
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aa’

d1 d1d1’c1 c1c1’d dd’c cc’b bb’a aa’

d2 d2d2’c2 c2c2’d1 d1d1’c1 c1c1’d dd’c cc’b bb’
a aa’

d2’ d2’d2c2’ c2’c2d1’ d1’d1c1’ c1’c1d’ d’dc’ c’cb’ b’b
a’ a’a

d1’ d1’d1c1’ c1’c1d’ d’dc’ c’cb’ b’ba’ a’a
d’ d’dc’ c’cb’ b’ba’ a’a
b’ b’ba’ a’a

Hogyan tereljük a vizet 
a lefolyóba?

Ipari csarnokok, áruházak esetében a szerkezet adta alaplejtés vezeti a vizet az attikák 
melletti, illetve többhajós csarnok esetében a mezôbeni lefolyósorhoz. A lefolyók közti 
vápaszakaszokban — amennyiben további mûszaki megoldást nem alkalmazunk — 
kedvezôtlen esetben megállhat a víz, ami a vízszigetelés károsodásához vezethet.
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UGYANAZT A HŐSZIGETELÉSI feladatot 
tehát már a szállítás során is sokkal környe-
zetkímélõbben oldottuk meg.

FELELŐS GYÁRTÓKÉNT a Knauf Insula-
tion ily módon is elkötelezett a fenntartható 
fejlõdés, a környezetvédelem terén! Ezt az 
eredményt Partnereinkkel közösen értük el. 
Köszönjük tehát mindazon építész, tervezõ, 
kivitelezõ és építõanyag-kereskedõ  Partne-
reink közremûködését, akik a ECOSE® ter-
mékcsalád piacra juttatásával, tervezésével, 
engedélyezésével, beépítésével nagymérték-
ben támogatták közös törekvéseinket!

2014-ben a Fact Plus® új generációs ásványgyapot hazai alkalmazásával, beépítésével 
160 darab gördülõ, zajos és füstölgõ teherautóval kevesebb közlekedett országunk köz-
útjain, köszönhetõen a termék tömörített csomagolásának (egyenértékû hagyományosan 
alkalmazott könnyû kõzetgyapot lemezekkel összehasonlítva). 2015-ben már 230 kamion 
NEM dübörgött keresztül országunkon. Várhatóan 2016-ra ez a szám 310 kamionra emel-
kedik (400 tonna/14 kg/80 m3) a Mineral Plus, és MPN Plus termékek alkalmazása révén).

160 darab gördülô kamionnal 
kevesebb hazánk közútjain...

Néhány elgondolkodtató adat a közúti áruszállítással kapcsolatban:

• energiafelhasználás: 1600 kJ/tonna-km
• CO2 emisszió: 220 g/árutonna.

Egyéb környezetszennyező hatások keltésében a közlekedés 
(közúti áruszállítás) aránya % ban kifejezve :

• zajterhelés 40%
• légszennyezés, füst-szmog képződés 40-50%
• savasodás  50%
• klímaváltozás 50%.

(forrás: http://www.zoldinfolanc.hu/doksik/orszagos/kozlekedes/kozlszenny.pdf)
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A MAGAS MINŐSÉGŰ TERMÉKPORT-
FOLIÓNKBA AZ ALÁBBI TERMÉKKÖ-
RÖKET KÜLÖNBÖZTETJÜK MEG:

• drótfonatos paplan,
• lamell,
• csôhéj,
• tûzálló tábla,
• ömlesztett anyagok.

A felsorolt termékeket különbözô testsûrû-
ségben, vastagságban, hosszban és kasíro-
zással tudjuk elôállítani. A szigetelô anyagok 
elsôdleges feladata az energiamegtakarítás. 
Ezek a termékek akár önálló fûtôegységek, 
kémények, épületgépészeti vagy ipari be-
rendezések hô-és hangszigetelését látják el. 
Számos alkalmazási területen pl.: az ipari 
és kereskedelmi létesítményekben fûtési-hû-
tési-légtechnikai-tárolási folyamatok haté-
konyságának növelésére, illetve az épület és 
a benne található személyek, mûszaki beren-
dezések tûzbiztonságának növelésére szolgál-
nak. Kôzetgyapotunk a legbiztonságosabb 
nem éghetô A1 tûzvédelmi osztályba tartozik. 
(Kivételt képezhetnek ez alól a kasírozással 
ellátott termékeink.)

Minden termékünk teljes keresztmet-
szetében víztaszító réteggel lett ellát-
va. Termékeink folyamatos fejlesztésének 
köszönhetôen, az elmúlt évek során számos 
újítással álltunk elô, amellyel további elônyö-
ket biztosíthattunk a kivitelezôk számára. 
Ezek közül néhányat részletesebben is kifej-
tünk a következô oldalakon.

A Knauf Insulation termékpalettáján külön csoportot képviselnek a mûszaki szigetelô 
anyagok. Elônyük a hatékony megoldás nyújtásában rejlik, az egyszerû alkalmaz-
hatóság mellett. Felhasználhatóságuk --50°C-tól +800°C-ig terjed. Termékeinket 
szinte az egész világon alkalmazzák. Alapanyaguk a földön nagy mennyiségben 
megtalálható bazalt kôzet, ezért a megmunkált anyagot kôzetgyapotnak hívják.

Mûszaki 
szigetelés

PÁRA-
ÁTERESZTŐ
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ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK
Hôvezetési tényezô
λ10°C = 0,035 W/m·K
Tûzvédelmi osztály
A1

ELŐNYÖK
•  alacsony hôvezetési tényezô — kitûnô hôszi-

getelési tulajdonság 
•  nem éghetô — A1 — növeli az épület tûzbiz-

tonságát 

•  kiváló akusztikus jellemzôk 
•  ellenáll a mikroorganizmusoknak, rágcsá-

lóknak 
•  kémiailag semleges — nem lép reakcióba 

környezete anyagaival 
•  tömegét és alakját hômérsékletváltozás 

esetén is megtartja 
•  igazítható a különbözô szerkezeti elemek-

hez 
•  könnyen alakítható különbözô méretekre 

és formákra

Nobasil 
WM 640 GG
Nobasil 
WM 660 GG

A Nobasil WM 640 GG és 660 GG mûgyanta kötésû, teljes keresztmetszetében hid-
rofobizált, gombaölô adalékszer hozzáadásával készülô ásványgyapot hôszigetelô 
paplan, egyik oldalán horganyzott huzallal tûzött hatszögletes horganyzott hálóval

Műszaki jellemzők

Vastagság Szélesség Hosszúság Deklarált hőveze-
tési tényező

mm mm mm λ10°C  (W/m · K)

40 1000 5000 0,035

50 1000 5000 0,035

60 1000 3000 0,035

80 1000 3000 0,035

100 1000 2500 0,035

120 1000 2000 0,035
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ALKALMAZÁSI TERÜLET
A WM 640 GG és WM 660 GG huzalfonatos 
paplan mûszaki szerkezetek hô-, hang- és 
tûzvédelmi szigetelésre készül. Csôvezetékek, 
hôtávvezetékek, füstelvezetô csatornák, tar-
tályok és más mûszaki berendezések szigete-
lésére használható, különösen olyan területe-
ken, ahol követelmény a fokozott hôállóság. 
A termék As minôsítéssel rendelkezik+.

CSOMAGOLÁS
A terméket tekercsekben forgalmazzuk, cso-
magolási egységenként átlátszó PE zsugorfó-
liába csomagolva. A csomagoláson jól látható 
Knauf Insulation céglogó és címke van elhe-
lyezve, utóbbi tartalmazza a termék alapvetô 
jellemzôit.

A WM 640 GG és WM 660 GG hővezetési tényezői magasabb hőmérsékleteken, 
az EN 12 667 szerint mérve

A WM 640 GG és WM 660 GG hővezetési tényezőinek tájékoztató értékei maga-
sabb hőmérsékleteken, az EN 12 667 szerint számítva

Megjegyzés: Az alukasír felôli oldalon a szigetelés felületi hômérséklete max. 100 ˚C fok

Hőmérséklet °C 50 100 150 200 300 400 500 600

WM 640 GG λ 

(W/m·K)
0,042 0,049 0,059 0,070 0,096 0,125 0,170 0,232

WM 660 GG λ 

(W/m·K)
0,043 0,049 0,059 0,067 0,090 0,115 0,149 0,195

Hőmérséklet °C 50 100 150 200 250 300 400 500 600

WM 640 GG λ (W/m·K) 0,040 0,043 0,047 0,051 0,055 0,059 0,069 0,081 0,095

WM 660 GG λ (W/m·K) 0,039 0,042 0,045 0,049 0,052 0,056 0,065 0,075 0,087

WM 640 GG és WM 660 GG

Tulajdonság Jelölés Leírás / 
Adatok

Mértékegység Vizsgálati módszer / 
szabványok

Deklarált hővezetési tényező 

száraz állapotban, t = 10 °C 

hőmérsékleten

λD 0,035 W/m·K EN 12 667

Tűzvédelmi osztály – A1 – EN 13 501-1

Hangelnyelési osztály – A – ISO 354

Maximális üzemi hőmérséklet * t 640 / 660 °C EN 14 706

Páradiffúziós ellenállási szám μ max. 3,3 – EN 12 086

Egészségvédelem –
ld. biztonsági 

adatlap

460/2005 MPO 

direktíva

EK tanúsítvány száma 1301-CPD-0706

CE jelölési kód –

MW EN14303-T3-

ST(+)640-MV1

MW EN14303-T3-

ST(+)660-MV1

PÁRA-
ÁTERESZTŐ
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ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK
Hôvezetési tényezô
λ10°C = 0,039 W/m·K (HTB 700)
λ10°C = 0,037 W/m·K (HTB 380, HTB 680)
λ10°C = 0,036 W/m·K (HTB 660, HTB 670 )
λ10°C = 0,035 W/m·K (HTB 450, HTB 550, 
HTB 640, HTB 650)

Tûzvédelmi osztály
A1

ELŐNYÖK
•  alacsony hôvezetési tényezô — kitûnô hôszi-

getelô képesség 

•  nem éghetô — A1 — növeli az épület tûzbiz-
tonságát 

•  kiváló akusztikus jellemzôk ellenáll a mikro-
organizmusoknak, rágcsálóknak 

•  kémiailag semleges — nem lép reakcióba 
környezete anyagaival 

•  tömegét és alakját hômérsékletváltozás 
esetén is megtartja 

•  könnyen alakítható különbözô méretekre 
és formákra

•  teljes keresztmetszetében víztaszító

Műszaki jellemzők

Vastagság Szélesség Hosszúság Deklarált hővezetési 
tényező

mm mm mm λ10°C  (W/m · K)

20-140 500 1000 0,035–0,039

A Nobasil HTB mûgyanta kötésû, teljes keresztmetszetében hidrofóbizált, gombaölô 
adalékszer hozzáadásával készülô ásványgyapot hôszigetelô tábla.

Nobasil HTB
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ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Nobasil HTB táblák sík és íves felületû ipari 
és erômûvi berendezések (tartályok, kazá-
nok, csôvezetékek stb.) hô-, hang- és tûzvé-
delmi szigetelésére készülnek.
A termékek zajvédô szerkezetek hangszigetelô 
elemeiként is alkalmazhatóak.

CSOMAGOLÁS
A terméket táblákban forgalmazzuk, csoma-
golási egységenként átlátszó PE zsugorfóli-
ába csomagolva. A csomagoláson jól látható 
Knauf Insulation céglogó és címke van elhe-
lyezve, utóbbi tartalmazza a termék alapvetô 
jellemzôit.

A Knauf Insulation rendelkezik az EN ISO 
9001:2008 szerinti minôségtanúsítással.
A teljes gyártási folyamatot a Knauf Insulation 
saját minôség-ellenôrzési részlege felügyeli, 
szigorú ellenôrizve a károsanyag kibocsátásra 
vonatkozó határértékek betartását.

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐK MAGASABB HŐMÉRSÉKLETEKEN

AKUSZTIKAI JELLEMZŐK

MŰSZAKI SZIGETELÉS

Nobasil HTB

Tulajdonság Jelölés

Értékek
Mérték-
egység

Vizsgálati-
módszer/

szabványok
Nobasil HTB

380 450 550 640 650 660 670 680 700

Deklarált hőveze-

tési tényező 

t = 10°C átlagos 

hőmérsékleten

λD 0,037 0,035 0,035 0,035 0,035 0,036 0,036 0,037 0,039 W/m·K EN 12 667

Maximális üzemi

hőmérséklet *
t 380 450 550 640 650 660 670 680 700 ºC EN 140706

Közepes testsűrűség ρ 35 50 60 75 90 100 110 120 150 kg/m3 EN 1602

Tűzvédelmi osztály — A1 — EN 13 501-1

Szálak olvadás-

pontja
tt ≥1000 ºC DIN 4102

Páradiffúziós

ellenállási szám
μ max. 3,3 — EN 12 086

Fajhő C 840 J/kg.K EN 73 0540

Rövid idejű vízfelvétel WS max. 1 kg/m2 EN 1609+AC

Egészségvédelem — ld. biztonsági adatlap
460/2005 

MPO direktíva

EK tanúsítvány 

száma
1301-CPD-0706

CE jelölési kód
— MW EN14303-T3-ST(+)640-MV1

MW EN14303-T3-ST(+)660-MV1

Hőmérséklet °C 50 100 150 200 250 300 400 500 600

HTB 380  λ (W/m·K) 0,045 0,054 0,072 0,087 0,108 0,132 0,198 0,281 0,383

HTB 450  λ (W/m·K) 0,043 0,052 0,065 0,079 0,094 0,117 0,160

HTB 550  λ (W/m·K) 0,041 0,049 0,060 0,069 0,095 0,134 0,190 0,215

HTB 640  λ (W/m·K) 0,042 0,049 0,061 0,072 0,100 0,132 0,183 0,245

HTB 650  λ (W/m·K) 0,044 0,051 0,061 0,069 0,080 0,090 0,115 0,151 0,195

HTB 660  λ (W/m·K) 0,045 0,052 0,063 0,071 0,092 0,116 0,156 0,204

HTB 670  λ (W/m·K) 0,047 0,054 0,064 0,073 0,089 0,112 0,144 0,179

HTB 680  λ (W/m·K) 0,045 0,052 0,060 0,068 0,086 0,107 0,140 0,180

HTB 700  λ (W/m·K) 0,053 0,061 0,069 0,080 0,096 0,113 0,142 0,182

Nobasil HTB 450 Nobasil HTB 640

Vastagság (mm) 80 100 120 80 140

Súlyozott hangelnyelési együttható w (-) 0,90 0,95(L) 0,90(L) 0,90(L) 0,90(L)

Hangelnyelési osztály A A A A A
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ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK
Hôvezetési tényezô
λ10°C = 0,040 W/m·K

Tûzvédelmi osztály
A2

Nobasil LMF AluR, Nobasil LMF 5 AluR
Nobasil LMF 10 AluR, Nobasil LMF 15 AluR
Az LMF AluR ívesre alakítható, egyik oldalán üvegszövet erôsítésû alumínium 
fóliával kasírozott, teljes keresztmetszetében hidrofóbizált ásványgyapot lamell, 
a felületre merôleges irányú szálakkal.

Műszaki jellemzők

Vastagság Szélesség Hosszúság Deklarált hőve-
zetési tényező

mm mm mm λ10 °C  (W/m · K)

20 1000 (2×500) 10000 0,040

30 1000 (2×500) 5000 0,040

40 1000 (2×500) 5000 0,040

50 1000 (2×500) 5000 0,040

60 1000 (2×500) 4000 0,040

80 1000 (2×500) 3000 0,040

100 1000 (2×500) 2500 0,040
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ELŐNYÖK
•  alacsony hôvezetési tényezô — kitûnô hôszi-

getelô képesség
•  kiváló akusztikus jellemzôk
•  ellenálló a felületre merôleges terheléssel 

szemben, adott nyomás esetén megtartja 
szabványos vastagságát

•  ellenáll a mikroorganizmusoknak, rágcsá-
lóknak

•  kémiailag semleges — nem lép reakcióba 
környezete anyagaival

•  tömegét és alakját hômérsékletváltozás 
esetén is megtartja

•  akár 600 °C-ig ellenálló a magas hômérsék-
lettel szemben (az ásványgyapot felületen)

•  igazítható a különbözô szerkezeti elemekhez
•  könnyen alakítható különbözô méretekre 

és formákra
•  teljes keresztmetszetében víztaszító

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az LMF AluR alumínium fóliával kasírozott ás-
ványgyapot lamellás paplan melegvizes csôveze-
tékek, szellôzô- és klímacsatornák, és kiegészítô 
szerelvények, valamint ipari berendezések hô-, 
hang- és tûzvédelmi szigetelésére használható.

CSOMAGOLÁS
A terméket tekercsekben forgalmazzuk, csoma-
golási egységenként átlátszó PE zsugorfóliába 
csomagolva. A csomagoláson jól látható Knauf 
Insulation céglogó és címke van elhelyezve, 
utóbbi tartalmazza a termék alapvetô jellemzôit.

Nobasil LMF AluR

Tulajdonság Jelölés Adatok Mértékegység Vizsgálatimódszer/
szabványok

Deklarált hőveze-

tési tényező száraz 

állapotban, t = 10°C 

hőmérsékleten

λD 0,040 W/m·K EN 12 667

Tűzvédelmi osztály — A2-s1, d0 — EN 13 501-1

Hangelnyelési osztály B ISO 354

Rövid idejű vízfelvétel WS max. 1 kg/m2 EN 1609+AC

Maximális üzemi 

hőmérséklet*
t 640 / 700 (LMF AluR) / 100 (az AluR oldalon) °C EN 14 706

Nyomószilárdság 10%-

os összenyomódás 

mellett

—

min 2; LMF AluR

min 5; LMF 5 AluR

min 10; LMF 10 AluR

min 15; LMF 15 AluR

kPa EN 826

Egészségvédelem ld. biztonsági adatlap
460/2005 MPO 

direktíva

CE jelölési kód

MW EN14303-T4-ST(+)600-MV1

MW EN14303-T4-ST(+)600-CS(10)5-MV1

MW EN14303-T5-ST(+)600-CS(10)10-MV1

MW EN14303-T5-ST(+)600-CS(10)15-MV1

A WM 640 GG ÉS WM 660 GG HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐI MAGASABB HŐMÉRSÉKLETEKEN, AZ EN 12 667 SZERINT MÉRVE

Hőmérséklet °C 50 100 150 200 300 400 500 600
LMF AluR λ (W/m·K) 0,045 0,056 0,073 0,093 0,147 0,219 0,308 —

LMF 5 AluR λ (W/m·K) 0,045 0,056 0,073 0,093 0,147 0,219 0,308 —

LMF 10 AluR λ (W/m·K) 0,045 0,056 0,073 0,093 0,147 0,219 0,308 —

LMF 15 AluR λ (W/m·K) 0,044 0,051 0,061 0,071 0,097 0,131 0,175 0,263
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ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK
Tûzvédelmi osztály A1
Hôvezetési tényezô
λ50°C = 0,037 W/m·K
Maximális üzemi hômérséklet 800 °C

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az LWC elsôsorban légtechnikai egységek, 
kazánok, kemencék, hôcserélôk és turbinák 
szigetelésére ajánlott kötôanyagmentes öm-
lesztett kôzetgyapot. Elônye, hogy lehetôvé 
teszi a nehezen megközelíthetô helyek szige-
telését is, vágás nélkül. Zsákokban kerül for-
galomba, amelynek köszönhetôen egyszerû a 
termék mozgatása és tárolása.

ELŐNYÖK
• rugalmasan alkalmazható
• nem éghetô
• magas hômérséklettel szemben ellenálló
• víztaszító
• hangelnyelô

CSOMAGOLÁS
A termék tekercselt fi lc formájában, PE zsák-
ba csomagolva, raklapon kerül forgalomba. 
Egy zsák tömege 10 kg. Kôzetgyapot fi lc vas-
tagsága:  20 mm (jellemzôen 40 mm) — T1 
osztály (az EN 14303 szerint). Kôzetgyapot 
fi lc hossza:  2000 mm (jellemzôen 2500-
3500 mm). 

A csomagoláson jól látható Knauf Insulation 
céglogó és címke van elhelyezve, utóbbi tar-
talmazza a termék alapvetô jellemzôit.

MINŐSÉG
A Knauf Insulation rendelkezik az EN ISO 
9001:2008 szerinti minôségtanúsítással. A 
teljes gyártási folyamatot a Knauf Insulation 
saját minôség-ellenôrzési részlege felügyeli, 
szigorú ellenôrizve a károsanyag kibocsátásra 
vonatkozó határértékek betartását.

Az LWC 800 °C üzemi hômérsékletig használható kötôanyagmentes, hô-, hang és 
tûzvédelmi szigetelésre alkalmazható, nem éghetô, ömlesztett kôzetgyapot. A termék 
rugalmassága lehetôvé teszi alkalmazását olyan szabálytalan alakú szerkezetek 
és üregek kitöltésére, amelyek szigeteléséhez nincs értelme kötôanyagot tartalmazó 
terméket alkalmazni.

LWC — kötôanyag nélküli 
ömlesztett kôzetgyapot

PÁRA-
ÁTERESZTŐ
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LW ömlesztett kőzetgyapot

Tulajdonság Jelölés Adatok Mérték-
egys. Szabványok

Maximális üzemi

hőmérséklet 
ST(+) +800 ºC EN 14706

Hővezetési tényező a hőmérséklet 

függvényében**

θ 50 100 200 300 400 450 ºC EN 12667

λD 0,037 0,044 0,060 0,080 0,107 0,123 W/m·K EN 1602

Névleges testsűrűség ρ ~100 kg/m3 EN 1602

*AS minőség <10 mg/kg en 13468

Tűzvédelmi osztály — A1 — EN 13 501-1

Szálak olvadáspontja tt ≥1000 ºC DIN 4102-17

Páradiffúziós ellenállási szám μ 1 — EN 12 086

Szilikon tartalom A termék szilikonolaj hozzáadása nélkül készül.

CE jelölési kód MW EN 14303-ST(+)450-MV1

*AS minôség igény esetén
**A hôáramra merôleges szálak esetén

Az LWC ömlesztett kôzetgyapot felhasználása nagyon sokrétû
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A CÉG 100%-BAN MAGYAR TULAJ-
DONBAN VAN, és a magyarországi érté-
kesítés mellett a nemzetközi kereskedelem 
legmagasabb igényeinek is eleget téve látja 
el termékeivel a gom ba pia cot. Ehhez iga-
zodva 13 db új laskagomba termesztô egy-
séget építettek.
Mutsy Attilával, a cég tulajdonosával több 
elôzetes egyeztetés alkalmával igyekeztünk 
megtalálni a legmegfelelôbb terméket, amely 
képes  egy fóliasátor hôszigetelését ellátni.
A sátrak esetében a „fôfal” tulajdonképpen 
a vázszerkezetre (lásd 1. kép) épített hôszi-
getelés, két réteg speciális fólia között. Így 
gyakorlatilag olyan termékre volt szükség, 
amely azon kívül, hogy kellôképpen hôszige-
tel, ellenálló a folyamatos nyomófeszültséggel 
szemben, azaz roskadásmentesen megállja a 
helyét. A beépítési körülményeket ezen kívül  
a nagyon magas páratartalom és a beépítési 

nehézségek jellemzik (lásd 2. kép). Így esett 
a választás a tekercses kiszerelésben készülô 
hidrofóbizált CLASSIC 032 szigetelésünkre. 
Mint az összes üveggyapot termékünk — 2010 
óta — ez is a teljesen természetes, keményítô 
alapú, biológiailag semleges ECOSE® tech-
nológiájú kötôanyaggal készül. 
Az Bio Fungi Kft. a Classic 032 szigete-
lést választotta, amely kel lően rugal-
mas ahhoz hogy felvegye a sátrak ívét, 
ugyanakkor megfelelô merevséggel rendelke-
zik, a roskadás elkerülésére két rétegben, ösz-
szesen 20 cm vastagságban építették be.
Így a Bio elvekkel azonosulva jó választás a 
Bio-Fungi Kft. telepére.
Az ásványgyapot ECOSE® Technology- 
val a fenntarthatóság legmagasabb 
szintjét biztosítja…
•  Bio-alapú technológiával készült kötôanyag
•  Hozzájárul az épületek belsô levegôjének 

javításához (a hagyományos ásványgya-
pothoz viszonyítva) 

•  Elôsegíti a fenntartható épületek létrehozását
•  Csökkenti a munkahelyi káros hatá-

sok mértékét és a gyártás során a szeny-
nyezôanyag kibocsátást

•  Nem tartalmaz fenolt, fenol-formaldehidet 
és akrilt, azaz egészségre káros anyagokat

A felhasználói előnyök:
—  Puhább tapintású
—  Kisebb a porképzôdés
—  Szagtalan
—  Könnyen vágható

A 0,032 W/mK hôvezetési tényezô (amely az 
ásványgyapotok között az egyik legjobb ér-
ték) ebben a vastagságban kíválóan biztosít-
ja a hosszútávú és megfelelô hôszigetelést, így 
bátran ajánljuk hasonló beépítési területekre.

ÉRDEKESSÉGEK

2014 decemberében Magyarország legnagyobb gombatermelô üzemében, a Bio-Fungi Kft. 
ócsai telephelyén szigeteltünk.

Az ásványgyapot hôszigetelés 
mezôgazdasági alkalmazása  

— avagy a fóliasátrak új generációja

2. kép1. kép
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ERRE A CÉLRA SPECIÁLIS, AZ IGÉ-
NYEK SZERINT ÁTALAKÍTOTT VAGO-
NOKAT HASZNÁLNAK, amelyek nappal 
irodák és raktárak, éjszaka pedig szállást 
nyújtanak a munkát végzôknek. 

Az elhasználódott, korszerűtlen va-
gonok felújítása során kiemelt szem-
pont lett a vagonok hőszigetelése. Ez 
egyrészt a használók komfortérzete miatt, 
másrészt pedig a használat sajátosságai mi-

att fontos. A különbözô építési helyszíneken 
eltérô a rendelkezésre álló villamos teljesít-
mény, amibôl a jelentkezô összes igényt ki 
kell elégíteni. A kocsik hûtés-fûtésére el-
használt energia mennyisége — mint a la-
kóépületeknél is — jelentôs mértékû a teljes 
felhasználáson belül, így a beépített szige-
telés hatékonysága elsôrendû fontosságú. A 
Classic 032 [D=0,032 W/mK] ECOSE® 
kötôanyagú, tekercses hôszigetelô anyag vá-
lasztásának fôbb szempontjai: 10 cm szer-
kezeti vastagság mellett maximális hôszi-
getelô képesség, könnyû bedolgozhatóság, 
legyen éghetetlen A1, de ne tartalmazzon 
egészségre káros anyagot, a változó felület-
nagyságok mellett minimális, inkább nulla 
hulladék keletkezése. Az egészségre káros 
hatások kizárása mind a beépítés során, 
mind pedig a helyiségek használatakor, a 
dolgozók egészségvédelme érdekében, ami 
a relatíve kis légköbméterû helyiségekben 
kiemelt jelentôségû.

Az első így készült vagonok már jól 
vizsgáztak a gyakorlatban. Nyári teszt-
idôszakban 1 hetes tartós 34—35 °C nap-
pali hômérséklet mellett a belsô térben 
26—27 °C-ot mértek a lezárt vagonokban, 
klímahasználat nélkül. Hidegben, —1°C kül-

ÉRDEKESSÉGEK

A vasúti pályaépítésben, pályakarbantartásban általános gyakorlat, hogy a kivitelezést 
végzô szakemberek hetekre, hónapokra „kiköltöznek ” a munkahelyre. Változó a munkahely, 
így folyamatosan költözni kell a munkát végzôk kiszolgálását biztosító iroda-szállás-
raktár komplexumnak is. 

Guruló (majdnem) 
passzív házak a vasútnál
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sô hômérséklet mellett a mindössze 1500 W 
teljesítményû fûtôtest a kb. 100 lm3-es helyi-
ségben ½ óránként kb. 5 perces mûködéssel 
stabilan, egyenletesen tartotta a beállított 
21 °C-ot. Ezekkel az eredményekkel telje-
sültek az elektromos energia felhasználással 
kapcsolatos elvárások is. Az újabb kocsik 
tetôinél, mivel a hely engedi, már 16 cm 
vastag Classic 032 kerül beépítésre, hogy a 
maximumot lehessen kihozni egy olyan épí-
tési feladatból, ahol minimális, illetve csak 
korlátozott tér áll rendelkezésre.
A vagonok eltérô funkciójú helyiségei közötti 
válaszfalakba a jó hangszigetelô képességû, 
táblás, 50 mm vastag Ekoboard [kPa·s/m2] 
anyag került beépítésre, hogy a pihenés és a 
munka békés egymás mellett élése is bizto-
sítható legyen. 
A kifejezetten jó szigetelési minôség az el-
érhetô legjobb hôvezetési tényezôjû szige-
telôanyagnak és a szakszerû, jó minôségû 
beépítésnek köszönhetô. Mind a hô, mind 

pedig a hangszigetelés készítésénél kiemel-
ten fontos az anyagok szoros illesztése, a 
hézagmentes beépítés, mivel az „ottfelejtett” 
hô- vagy hanghidak jelentôsen rontják a 
végeredményt. A szigetelések pára elleni vé-
delmét párazáró fólia biztosítja, míg a tûz-
védelemrôl a szigetelôanyag A1 minôsítése 
gondoskodik.
A kiválasztott anyagok mindegyike ren-
delkezik az Európában a lehetô legmaga-
sabbnak számító Indoor Air Quality [Beltéri 
Levegôminôség] szabvány Gold minôsítésé-
vel, ami a szerkezet teljes élettartama alatt 
garantálja a használók egészségének védel-
mét. 

A megrendelô igényei szerint a projektet a 
Módos Property Zrt. bonyolította, a terve-
zéstôl a komplett kivitelezésig. Véleményük 
szerint a kiválasztott anyagok jól vizsgáztak: 
jó volt vele dolgozni, minimális volt a por-
képzôdés, az anyag szagtalan, könnyen vág-
ható illetve beépíthetô, nem roskad.
A különbözô tervezési szempontok optimá-
lis összehangolásával, jó minôségû, korszerû 
anyagok beépítésével sikerült egy új kocsi be-
szerzési árának töredékébôl a projektet meg-
valósítani. A végeredmény magáért beszél, a 
Classic 032 és az Ekoboard szigetelôanyagok 
pedig láthatatlanul végzik a feladatukat, 
szolgálják a használókat a mindennapokban.

MPN Plus 037 
AZ ÁSVÁNYGYAPOT SZIGETELÉSEK ÚJ GENERÁCIÓJA: 

A LEGMAGASABB TÛZVÉDELMI MINÕSÍTÉS: 
A1 NEM ÉGHETÕ

KIEMELKEDÕ HÕSZIGETELÕ KÉPESSÉG

ZAJVÉDELEM ÉS HANGELNYELÉS: A OSZTÁLY

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT  
ARANY FOKOZAT

ÚJRAHASZNOSÍTOTT NYERSANYAGBÓL KÉSZÜL

KÖNNYEN KEZELHETÕ  

RUGALMAS ÉS TARTÓS,  
NEHEZEN SÉRÜL

ALACSONY KIPORZÁS

JÓL ILLESZKEDIK

A SZIGETELÉS SOHASEM VOLT  
MÉG ILYEN EGYSZERÛ...

Az MPN Plus 037 általános 
felhasználású ásványgyapot, többek 
között alkalmas álmennyezetek, belsõ 
falak, válaszfalak, mennyezetek, 
magastetõk és faszerkezetes épületek 
hatékony hang- és hõszigetelésére. 

Az MPN Plus 037 ásványgyapot 
termék rugalmasságának köszönhetõen 
megkönnyíti a kivitelezést, öntartó 
képessége révén nincs szükség 
kiegészítõ mechanikai rögzítésére.

HÕSZIGETELÉS 
KÖNNYEDÉN

ROSKADÁSMENTES
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A GIPSZKARTON FALSZERKEZET 
ELŐNYEI:
•  Környezetbarát, mivel összetevõi a gipsz 

és a víz természetes anyagok. Sem elõál-
lításuk, sem beépítésük nem szennyezi a 
környezetet. Sõt, a keletkezõ hulladék kör-
nyezetkímélõ elhelyezése sem okoz gondot. 

•  Építése gazdaságos, tiszta és gyors, épí-
tés-biológiailag kedvezõ. 

•  A gipszmag nagy mennyiségû párát ké-
pes befogadni, ezzel csökkentve a nyári 
idõszakban a lakóhelyiségek páratartal-
mát. Ugyanakkor a téli, száraz fûtési sze-
zonban a párát visszaengedi a helyiség le-
vegõjébe, amitõl hõérzetünk javul. 

•  Átveszi és tartja a belsõ tér hõmérsékletét, 
vagyis felülete nem sugároz hideget, így a 
helyiséget nem érezzük hidegebbnek, mint 
amit a szobai hõmérõ mutat.

HANGGÁTLÁS:
A kartonfalak mint szerkezetek jó hanggátlási 
tulajdonságúak. A gipszkarton válaszfalak és 
álmennyezetek, valamint a bennük elhelyezett 
Knauf Insulation ásványgyapot szigetelések se-
gítségével jól gátolható a léghangok terjedése.
Az egyéb — pl.teherhordó szerkezetektõl — 
hanglágy anyaggal elválasztott válaszfalak a 
testhangok okozta rezgéseket sem továbbít-
ják. A szerkezet hõszigetelésével fûtött és fû-

tetlen terek elválasztása is megoldható. Épí-
tése gazdaságos, gyors, a szerkezet teherbíró.
Válaszfalak szigetelése esetén a speciális kivé-
telektõl eltekintve valójában  két szomszédos 
beltér (vagy szoba) hanghatásainak a csök-
kentése, vagyis a hanggátlás a feladatunk.

Néhány alapinformáció és adat a könnyebb 
érthetõség kedvéért.
A decibel: a hang erõsségét jellemzõ mennyi-
ség. Az emberi hallás tartománya 0—130 dB.
Amikor falakat építünk hanggátlás céljából, 
ezeket a mérõszámokat adjuk meg (pl. egy 

Az utóbbi évtizedek a térelhatárolásra kiválóan alkalmazható szerelt válaszfalak rohamos 
elterjedését hozták. A beépített mennyiségek hazánkban több millió m2-t tesznek ki évente.

Szárazépítés, szerelt válaszfalak 
és szigetelésük

Az A1 tűzvédelmi osztályú EKOBOARD ásvány-
gyapot a válaszfalszigetelés megfelelő terméke:
• Könnyen és gyorsan beépíthető

• Hidrofobizált, ellenáll a párás körülményeknek

• A1  tűzvédelmi osztályú, azaz nem éghető

• ECOSE kötőanyagú, nem tartalmaz káros vegyi anyagokat

• Nem roskad össze a falszerkezetben 

• Van vizsgálati eredménye áramlási ellenállásra (AFr= 5 kPa·s/m2)

• Mérettartományában minden kartontípushoz igazodik

Ekoboard ásványgyapot szigetelőlap kiszerelési egységei:

Ekoboard 600 × 1250 R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Ekoboard  50  1,25 12,00 432,00

Ekoboard  75  1,90 7,50 270,00

Ekoboard  100  2,55 6,00 216,00

Ekoboard 625 × 1250 R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Ekoboard  50  1,25 12,50 450,00

Ekoboard  70 1,75 10,30 262,50

Ekoboard  100  2,55 6,25 225,00
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50 dB hangszigetelésû fal egy vendéglõ mo-
rajlását szûri meg a szomszédos helységtõl).
•  194 dB: Elméleti határ, hanghullám ese-

tén, 1 atmoszféra környezeti nyomásnál
•  150 dB: repülõgép sugárhajtómûve 30 mé-

terrõl
•  140 dB: pisztolylövés 1 méterrõl
•  120 dB: fájdalomküszöb; vonat kürt 10 mé-

terrõl, dobhártya már sérülhet
•  100 dB: légkalapács 2 méterrõl; diszkó 

belül
•  90 dB: üzemi zaj, kamion 1 méterrõl,  

rendszeresen hallgatva károsodást okoz
•  80 dB: porszívó 1 méterrõl, zaj forgalmas 

utca járdáján
•  70 dB: erõs forgalom 5 méterrõl
•  60 dB: iroda vagy vendéglõ belül
•  50 dB: beszédzaj, csendes vendéglõ belül
•  40 dB: lakóterület éjjel
•  30 dB: színházi csend
•  10 dB: emberi lélegzet 3 méterrõl
•  0 dB: egészséges emberi fül hallásküszöbe; 

egy szúnyog repülésének hangja 3 méterrõl
(forrás: Wikipédia)

FOKOZOTT TŰZGÁTLÁS KÜLÖNLEGES 
SZERKEZETEKHEZ:
Ajánlott termékünk a Nobasil MPE kőzetgyapot tábla, melynek kiszerelési egységei:

Nobasil MPE 600 × 1000 mm R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Nobasil MPE  50 1,40 6 ,00 120,00

Nobasil MPE  80 2,25 3,60 72,00

Nobasil MPE  100 2,85 3 ,00 60,00

Nobasil MPE 625 × 1000 mm R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Nobasil MPE  50 1,40 7,50 120,00

Nobasil MPE  80 2,25 3,12 75,00

Nobasil MPE  100 2,85 3,75 60,00

ÁLLÉKONYSÁG:
Üveggyapot esetében:

• Akustikboard

• Decibel 

• Ekoboard termékeink. 

Kőzetgyapot termékek esetében:

• Nobasil MPE

A szigetelőanyagokat falak esetében úgy építsük be, hogy homogén felületet kap-

junk, az illesztések mentén is folytonos legyen a felület és ne maradjanak rések! 

Vastagabb szigetelésekhez két, átfedéssel beépített réteg alkalmazását javasoljuk!

Decibel termékünk kiszerelési egységei:

Decibel  625 R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

50 × 625 × 8000 mm (× 4) 1,30 20,00 480,00

75 × 625 × 10600 mm (× 2) 1,95 13,25 318,00

100 × 625 × 7000 mm 2,60 10,00 240,00

A szerelt válaszfalakban, álmennyezetek felett alkalmazandó/alkalmazható szige-

telésekről bővebben érdeklődjön területileg illetékes szaktanácsadó kollégáinknál. 

Elérhetőségeiket megtalálja a www.knaufi nsulation.hu oldalon és kiadványunk végén.

Ha 10 cm vastag falat építünk, az alapanya-
gától függõen az alábbi hangszigetelési érté-
keket teljesíti: (minél nagyobb a mérõszám, 
annál jobb a fal hangszigetelése)
• Porotherm téglafal 40 dB
• Ytong pórusbeton fal  41 dB

• Ytong Silka mészhomok fal 43 db  
•  2 × 1 réteg gipszkarton fal, 

7,5 cm Ekoboard üregkitöltés 45 dB
(forrás: csaladihaztervezes.hu)
A hangszigetelést az alkalmazott szálas szi-
getelések és kartonfalak esetében a vastagság 
növelésével lehet hatékonyan javítani, míg a 
testsûrûség növelésével a hangszigetelés ha-
tásfoka nem egyenesen arányos. Ezért minél 
vastagabb falat építünk,  teljes keresztmet-
szetében szigetelõanyaggal kitöltve, annál 
jobb lesz a fal hangszigetelése.

TŰZGÁTLÁS:
Jó hanggátlási tulajdonsága mellett a gipsz-
karton-szerkezet tûzgátlási képességgel is bír. 
A gipszkarton nem éghetõ anyag, tûzvédel-
mi osztálya A2. Tûz esetén a gipszmagban 
kristályos formában megkötött víz „beépített 
tûzoltóként viselkedik”, elpárolog a gipsz-
magból, és az így keletkezô vízgôz lassítja a 
szerkezet mentén a tûzterjedést. A tûzvédelmi 
szabályozás szigorodó feltételeihez a Knauf 
Insulation szigetelések tökéletes hátteret biz-
tosítanak, ugyanis az összes kõzetgyapot és 
ásványgyapot termék A1-es, nem éghetõ 
kategóriát képvisel. A különbözõ tûzgátlási 
elõírások különféle szerkezeteket igényelnek, 
amelyekhez termékeinket nagyon szigorú 
vizsgálatoknak vetettük alá, hogy az elõírt 
követelményeket mindenképpen teljesítsék.

ÁLLÉKONYSÁG:
Az elõtétfalas szerkezetek és a válaszfalak ese-
tében fontos követelmény az alkalmazandó 
szigetelés állékonysága és öntartó képessége. 
Ez az elvárás arra szolgál, hogy megelõzhes-
sük a rossz minõségû hang- és hõhidas szer-
kezetek kialakítását.
Ezt az igényt kiválóan kiszolgálják a Knauf 
Insulation által válaszfalakhoz ajánlott teker-
cses és táblás termékek. A Knauf Insulation 
egyaránt gyárt kõzetgyapot és ásványgya-
pot szi ge te lô anya go kat, amelyek megfelelõ 
áramlási ellenállással és állékonysággal ren-
delkeznek, hogy hosszú távon biztosítsák a 
lakások, irodák nyugodt életterét.
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SZOMORÚ TÉNY, hogy legtöbb esetben 
a lakástulajdonosok nem tudják megmon-
dani miért is szigeteljük a térelválasztó fa-
lakat. Az pedig, hogy mi is lenne a megfe-
lelõ választás,  (amely ár-érték arányaiban 
is fontos kérdés) sok esetben a kivitelezõk-
nek sem egyértelmû. Pedig valójában a két 
beltér (vagy szoba) hanghatásainak a csök-
kentése; a szomszédos helyiségbe átjutó zaj 
mérséklése — azaz a hanggátlás a fel-
adatuk.

Családi házak hangszigetelt falaiba a meg-
felelõ döntés termékeink közül az Ekoboard 
szigetelés alkalmazása.

MIVEL A HANGSZIGETELÉST nem 
a testsûrûség, hanem a vastagság növelé-
sével lehet javítani, minél vastagabb falat 
építünk teljes keresztmetszetében kitöltve, 
annál jobb lesz a fal hangszigetelése.

Miért az EKOBOARD a válaszfalszige-
telés megfelelő terméke?

•  Hidrofobizált, ellenáll a párás körülmé-
nyeknek

•  Kiváló tûzállóságú, A1 tûzvédelmi osztá-
lyú

•  ECOSE kötõanyagú, nem tartalmaz hoz-
záadott vegyi anyagokat

•  Nem roskad össze a falszerkezetben

•  Van áramlási ellenállási vizsgálata 
(AFr=5 kPa·s/m2)

•  Mérettartományában minden kartontípus-
hoz igazodik.

Az épületeken belüli elválasztó falak a mai kor igényei alapján általában anyagaik szerint 
tégla-, beton-, gipsz- vagy könnyûszerkezetûek lehetnek. Esetünkben a gipszkarton 
falakban ideálisan alkalmazandó szigetelések kiválasztását igyekszünk elôsegíteni.

Gipszkarton válaszfalak szigetelése: 
a valódi cél a hanggátlás

PÁRA-
ÁTERESZTŐ

VÁLASZFALAK SZIGETELÉSE
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A SZÁRAZÉPÍTÉS FŐBB RENDSZEREI:
• szerelt határoló (külsõ) falak
• szerelt válaszfalak
• elõtétfalak
• szárazpadló vagy álpadló rendszerek
• álmennyezetek és
• tetõtér beépítési rendszerek

A fenti rendszerek szinte kivétel nélkül ak-
kor alkotnak jól mûködõ egységet, ha a 
gipszkarton lapok között, alatt vagy felett 
megfelelő minőségű szigetelõ anyagot 
alkalmazunk. Ezeknek a rendszereknek 
többnyire a tér el vá lasz tás funkcióján kívül, 
több feladatot kell még betölteniük. Ilyenek  
a hõszigetelés, hanggátlás és esetenként a 
tûzgátlás. Ezen funkcióknak az ellátásához 
a tervezett falrendszerbe méretében illesz-
kedő és minőségében megfelelő szálas 
szigeteléseket célszerû választanunk, melyek 
a kívánt cél érdekében lehetnek kõzet- vagy 
üveggyapot, összefoglaló néven ásványgyapot 
szigetelések.
Gipszkarton rendszerek gyakori fel-
használási területei:
1. Mennyezetek
2. Válaszfalak, elõtétfalak

1. Mennyezeti rendszerek esetében a 
szigetelõanyag mindig vízszintesen kerül 
elhelyezésre, aminek következtében a ren-
delkezésre álló hely, azaz a vastagság fon-
tos szempont. Ha lehetõségünk van akár 
20-30 cm szigetelés elhelyezésére, tegyünk 
így, mert a nagyobb vastagság jobb hô- és 
hangszigetelési tulajdonságokat fog ered-
ményezni. Üvegfátyollal kasírozott anyag 
használata nem szükséges. Ez alól kivétel az 
akusztikai álmennyezetek esetében haszná-
landó üvegfátyol kasírozású szigetelõanyag 
(pl. TP 425B, vagy FRK).

2. Az előtétfalak és válaszfalak ese-
tében fontos követelmény az alkalmazandó 
szigetelés testsûrûsége, mind a hanggátlás 
(áramlási ellenállás), mind pedig az öntar-
tás, azaz az állékonyság miatt. Nem alkal-
masak azok a termékek, amelyek összeros-
kadhatnak. Kiadványunkban jelöljük azon 
üveggyapot termékeinket, amik roskadás-
mentesek. A fentiek következménye elõtét-
falak esetében a hõhíd, belsõ válaszfaknál 
pedig a hanghíd kialakulása. Megoldás: a 
megfelelő testsűrűségű és áramlási 
ellenállású szigetelés alkalmazása. Ilyenek 

pl. az Akustik Board vagy a Decibel termé-
keink. A szigetelõanyagokat falak esetében 
úgy építsük be, hogy homogén felületet kap-
junk, az illesztések mentén is folytonos le-
gyen a felület, ne maradjanak rések!

VÉGÜL EGY KIS ÉRDEKESSÉG a hang-
csillapítás tekintetében:
Független vizsgálatok kimutatták, hogy a 
szálas szigetelõanyagok mint hangelnyelõ 
anyagok testsûrûsége egy adott sûrûség fö-
lött nem játszik szerepet az üregen áthaladó 
hanghullámok csillapításában, sokkal in-
kább a vastagság és az áramlási ellenállás 
mérvadó. Általában 1 cm szigetelésnöveke-
dés a válaszfalba építhetõ anyagokból (pl. 
Decibel — TI 140 dB), 1 decibel léghanggát-
lás növekedést jelent. Minél nagyobb a lég-
hanggátlási szám (decibel érték), annál jobb 
a szerkezet hangszigetelési képessége.

Ritkán foglalkozunk a környezeti zajok egészségre káros hatásaival, pedig viszonylag 
egyszerûen és praktikusan ez az ártalom jelentôsen csökkenthetô hôszigetelô anyagok 
segítségével

Szárazépítés
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Mindennapjainkban a pihenéshez ugyanúgy, mint a jó munkavégzéshez szükség van a 
csendre. A járkálásból vagy pl. takarításból adódó zajkeltést azonban nem tudjuk elkerülni.

Termékajánló: Nobasil PTN

Terhelhető hő- és hangszigetelő tábla, elsősorban úsztatott padlószerkezetek lépés-

hang-szigetelésére: közbenső födémek  akusztikai és tűzvédelmi szigeteléseként (min. 

50 mm-es vastagságban), alulról hűlő födémek hőszigeteléseként  (Heraklith-C-vel). 

Összenyomódás: max. 5 mm

Termék Vastagság 
(mm)

R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Nobasil PTN

λD = 0,035 W/mK

600 × 1000 

20 0,55 9,6 115,2

30 0,85 6 96

40 1,10 8 128

50 1,40 5 100

Nobasil PTS

λD = 0,036 W/mK

600 × 1000 

20 0,55 7,2 144

30 0,80 4,8 96

40 1,10 8 128

50 1,35 5 120

60 1,65 5 80

Nobasil PTE

λD = 0,036 W/mK

600 × 1000 

20 0,55 9,6 115,2

40 1,10 8 128

50 1,35 5 100

60 1,65 5 80

Padlószigetelés
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ÚSZTATOTT PADLÓ AKUSZTIKAI 
SZIGETELÉSE

Úsztatott padlók alkalmazása esetén fõként 
a lépéshangszigetelés elõírásainak betartása 
a feladat, a léghangszigetelés javítása csak 
kiegészítõ tulajdonsága az ilyen szerkezetnek.

A Knauf Insulation a padlószigetelé-
sekhez 4 különböző terméket gyárt.
Mi a megfelelõ választás?
A kérdésre alapelvekkel tudunk válaszolni, 
mert az MSZ 15601-1:2007 szabvány kö-
vetelmény esetén, mint iroda, vagy középület 
esetén, sõt helyiségenként is megkülönbözte-
ti a szükséges lépéshangszigetelés mértékét. 
(Lnw — lépéshangnyomásszint, decibel)

AZ ÚSZTATÓRÉTEG KIVÁLASZTÁSÁ-
NAK ALAPVETŐ SZEMPONTJAI:
A lépéshang elleni szigetelés javítása:
Ezt a célt az úsztatott aljzat fajlagos 
dinamikai merevségének csökkenté-
sével, azaz lágyabb rugó alkalmazásával 
illetve az úsztatott aljzat tömegének 

növelésével, azaz nehezebb anyag vagy 
nagyobb rétegvastagság alkalmazásával ér-
hetjük el.
A lépéshangszigetelés annál jobb, minél ru-
galmasabb a hangszigetelõ anyag, hiszen így 
tudja legjobban felvenni a rezgéseket.
Vagyis a hangszigetelésre jellemzõ mérõszám, 
a — DINAMIKAI MEREVSÉG — minél ki-
sebb értéket mutat, annál jobb a lépéshang-
szigetelésünk.
A dinamikai merevség jele: SD — mértékegy-
sége: MN/m3

Másik szempont a szigetelés terhelhe-
tősége:
Ezt a szigetelõanyag összenyomhatóságára 
jellemzõ érték mutatja, amelyet CP-vel jelö-
lünk.
E tekintetben arra kell törekednünk, hogy 
minél kevésbé legyen összenyomható a szige-
telés, amit azzal érünk el, hogy minél véko-
nyabb lemezt választunk, ez esetben viszont 
nõ a dinamikai merevség, ami rosszabb 
hanggátlást eredményez. Egy szigetelõlemez 
akkor építhetõ be úsztatott padozatba, ha a 
terhelés alatti összenyomódása 5 mm.

RÖVID KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ: 

•  Gyakori hiba hogy az úsztatórétegben (a 
szigetelésben) vezetik a gépészetet, ami 
hanghidak kialakulásához vezet!  

•  Olyan rétegrendet javasolunk, ahol a csõ-
vezetékek felsõ síkjáig száraz kitöltés, ki-
töltõ esztrich stb. készül. Az így létrejött 
egyenletes, sík felületre kerülhet rá a lépés-
hangszigetelõ réteg, majd erre az esztrich 
réteg és a burkolat. 

•  Az úsztatóréteg kialakítását a peremszi-
geteléssel kezdjük, amelynek magassága 
nyúljon a kész esztrich szintje fölé. Ezt 
követõen rakjuk le a födémre a táblákat, 
amelyek így megtartják a peremszigetelõ 
sávot. Az esztrich megszilárdulása és ki-
egyenlítése után a kilógó peremszigetelés 
levágható. 

•  Sose felejtsünk el technológiai elválasztó 
rétegként fóliát teríteni a szálas szigetelés-
re! Ha befolyik a cementlé a szálak közé, 
nagymértékben rontja szigetelõanyagunk 
szigetelési képességét.

A nyugalom alapfeltétele 
a CSEND!

Többszintes épületekben, a közbensô födémek megfelelô hangszigetelésével, a gyakor-
latban elsôsorban úsztatott padlók kialakításával sokat tehetünk a zajok okozta kel-
lemetlenségek elkerülése érdekében.
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Knauf Insulation padlószigetelések műszaki adatai

Lépéshangszigetelő réteg Nobasil PTN Nobasil PTE Nobasil PTS Nobasil PVT

Maximális terhelés, Pmax 2 kPa (200 kg/m2) 3 kPa (300 kg/m2) 5 kPa (500 kg/m2)

10% összenyomó-

dáshoz tartozó érték: 

60 kPa (6000 kg/m2)

Terheléshez tartozó maximális 

összenyomódás, CP:
5 mm 3 mm 2 mm NA

Mérettartomány: 20—60 mm 20—60 mm 20—80 mm 40—60 mm

Dinamikai merevség a  vastagság 

függvényében, SD  (ahogy nő  a 

vastagság, úgy csökken az érték):

20—10 MN/m3 30—15 MN/m3 40—15 MN/m3 NA

Felhasználási terület:
Alacsony terhelésű 

úsztatott padlók

Közepes terhelésű 

úsztatott padlók

Nagy terhelésű 

úsztatott padlók

Extra terhelésű 

úsztatott padlók

Minél jobban sikerül javítani a referenciafödém hangszigetelését, annál kisebb 

a lépéshangnyomás szintje a födém alatti helyiségben, ami a ráfektetett úszópadló 

hatékonyságát mutatja (azaz a kisebb érték a jobb).

A nyers (referencia) födém lépéshangnyomásszintjéhez képest a lépéshangcsillapí-

tás szálas szigetelés alkalmazása esetén 25-35 dB-el változhat (csökken), 

vagyis egy úsztatott padlószerkezet lépéshangnyomásszint javító (csökkentő) hatása 

(ΔLnw) 25—35 dB.

A legjobb érték természetesen kis dinamikai merevségű, 20–30 mm vastag, 

lépéshanggátló ásványgyapot anyagú szigetelésekkel és 8–10 cm összvastagságú 

úszópadlókkal érhető el.

Szerkezet Megjegyzés ΔLnw, dB

Úszópadló általában az úsztatott aljzat 5 cm-nél vastagabb ≈ 25

Jobb minőségű úszópadló az úsztatott aljzat 5 cm-nél vastagabb ≈ 30

Úszópadló vastag úsztatórétegen az úsztatott aljzat 5 cm-nél vastagabb ≈ 35

Végül is milyen mértékben tudjuk javítani az ún. referenciafödémünk adott 
hangszigetelési (Lnw — lépéshangnyomásszint) értékeit?

Szerkezet Vastagság, cm m, kg/m2 Lnw, dB

Porotherm profi panel, legalább 13 cm felbetonnal legalább 18 405 73

Porotherm födémrendszer 45 cm tengelytávolsággal 21 300 87

Monolit vasbeton szerkezet 12 288 80

Monolit vasbeton szerkezet 15 360 76

E gerendás, Bj jelű béléstestes födém, alulról vakolva, felülről 5 cm felbetonnal 25 372 80

Forrás: Reis Frigyes — Az épületakusztika alapjai

PÁRA-
ÁTERESZTŐ
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AZ ÁTFOGÓBB, SZÉLESEBB KÖRŰ 
fenntarthatóság kialakítása mellett nem sza-
bad elfeledkezni arról, hogy életciklusukat 
tekintve, minden épület környezetre gyako-
rolt hatása a használata során elfogyasztott 
energiából, a megújuló energiaforrásokból 
és a fenntartható anyagok felhasználásából 
adódik össze.

A ZÖLDTETŐK TÚLMUTATNAK a kor-
társ építészet fogalmán és új értéket adnak az 
épületek várostervezésen belüli szerepéhez. 
Céljuk nemcsak az, hogy visszahozzák a ter-
mészetet a városi környezetbe, de olyan fon-
tos kérdésekre is megoldást kívánnak nyúj-
tani, mint a városi hõszigetelõ hatás vagy a  
záporesõk kezelése.

Miért jó a zöldtetô?

Az évek során az épületek tervezése ugyan fejlõdött, de az épületek funkciója változatlan 
maradt: védelem, kényelem, télen meleg és nyáron hûvös lakókörülmények létrehozása. Az 
utóbbi években azonban az épületek környezetre gyakorolt hatása és a zöldtetõs megoldások 
is kezdenek egyre fontosabbá válni.
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Urbanscape Sedum-mix vegetációs réteg

Urbanscape Green Roll kőzetgyapot paplan 

Urbanscape felületszivárgó

Urbanscape  gyökérálló fólia

Vízzáró alátétfólia

A tető alapszerkezete

Az Urbanscape innovatív, könnyû, kiváló vízvisszatartó képességgel rendelkezõ és könnyen 
kivitelezhetõ rendszer, amelyet kifejezetten városi környezetben található lakó-, nem 
lakáscélú és ipari épületek zöldtetõ rendszereihez terveztek.

AZ URBANSCAPE GREEN ROOF  komp-
lett zöldtetõ rendszer, amely gyökérálló fóli-
ából, vízmegtartó képességgel vagy anélküli 

felületszivárgó, ültetõközegbõl — egyedülálló, 
szabadalmaztatott kõzetgyapot paplanból — 
és vegetációs rétegbõl áll. 

Az öntözõrendszert a helyi éghajlati viszo-
nyoktól függõen kell kialakítani.

Tetőtípusok:
Az Urbanscape Green Roof zöldtető rendszer bármilyen típusú tetőszerkezeten elhelyezhető: beton vagy acél födémen, fordított 

rétegrendű tetőn illetve minden egyéb, tetőn használt anyagtípuson. A zöldtető elemei minden esetben ugyanazok, csak a szigete-

lési igények és a vízzáró réteg helyzete változik. 

Melegtető beton födémen Melegtető acél födémen Fordított rétegrendű tető
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A VÁROSI HŐSZIGETHATÁS CSÖKKEN-
TÉSE
A városi levegõ hõmérséklet csökkentésének egyik 
leghatékonyabb módja a zöldtetõk alkalmazása. 
Nyáron a hõmérséklet a városokban az épületek és 
utak hõelnyelése miatt mintegy 5—7 ºC-kal maga-
sabb, mint vidéken, és a hőmérséklet egy ha-
gyományos tetőn akár 40ºC-kal is magasabb 
lehet, mint egy zöldtetőn. A Tyndall Klímavál-
tozás-kutató Központ kutatása szerint a városokban 
10%-kal több zöldfelületre lenne szükség a városi 
hõszigethatás ellensúlyozására. 

CSAPADÉKVÍZ VISSZATARTÁSA
      A zöldtetõk legnagyobb elõnye a lehullott záporesõk 
lefolyásának csökkentése, amely nyári időszakban 
a csatornahálózat leterheltségét 70–95%-kal 
is  csökkentheti. A zöldtetõk a költségcsökkentésre 
is hatással vannak, mivel a záporesõk tárolására al-
kalmazott esõvízfelfogó ciszternák és hasonló beren-
dezések közül csak kevésre vagy semennyire nincs  
szükség. A csapadékvíz-visszatartó képesség segít a 
heves esõzések okozta károk mérséklésében. 

 
CSAPADÉKVÍZ TISZTÍTÁS
A zöldtetõk természetes bioszûrésükkel megakadá-
lyozzák, hogy a szennyezõdések és a méreganyagok a 
természetes folyóvizekbe és a vízelvezetõ csatornák-
ba juthassanak. Egy 1990-es Kohler & Schmidt ku-
tatás szerint az esővízzel érkező ólom, réz és 
kadmium-szulfi d 95%-a és a cink 19%-a a 
zöldtető termőközegében marad, ami javítja a 
helyi vízminõséget.

CO2 CSÖKKENTÉS
A zöldtetõk segítik a globális felmelegedés egyik leg-
fontosabb okozója, a levegõbe jutó CO2 mennyisé-
gének csökkentését. 1 m2 zöldtető évente 5 kg 
CO2-ot képes megkötni. Az energiafelhasználás 
csökkentése miatt pedig további 3,2 kg-mal csökken 
a szén-dioxid-kibocsátás évente.* Összehasonlítás-
ként: 1 m2 zöldtetõ ugyanannyi szén-dioxidot képes 
elnyelni, amennyit egy hagyományos gépkocsi egy 80 
km-es autóút során kibocsát. 

TISZTÁBB LEVEGŐ
A zöldtetõkön lévõ növények segítenek a környezõ le-
vegõbõl olyan levegõben lebegõ részecskéket is meg-
kötni, mint a szmog, nehézfémek és illékony szerves 
vegyületek, ez pedig pozitív hatással van a levegõ 
minõségére és a lakosság egészségére. Kutatók 
becslése szerint 1 m2 zöldtető évente 0,2 kg 
levegőben lévő részecskét köthet meg**.

TERMÉSZETES ÉLŐHELY
Az urbanizáció növekedésével a helyi önkormányza-
tokkal szemben támasztott egyik legfontosabb köve-
telmény a biológiai sokféleség biztosítása. A zöldtetõk 
különbözõ fajok számára biztosítanak élõhelyet és 
helyreállítják a városi infrastruktúra által megboly-
gatott ökológiai körforgást.

Melyek a zöldtetô fôbb elônyei?
Környezeti előnyök
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 MEGNÖVEKEDETT TETŐÉLETTARTAM
 Kimutatták, hogy a zöldtetõk megháromszoroz-
zák a tető várható élettartamát. A zöldtetõ 
megóvja a tetõ anyagait a mechanikai sérülésektõl, 
ultraibolya sugárzástól és a szélsõséges hõmérsék-
lettõl, ezáltal csökkennek a karbantartási és felújítási 
költségek. 

ENERGIAHATÉKONYSÁG
       A zöldtetõ hozzájárul az energiafelhasználás csök-
kentéséhez, a fűtésnél 25%-kal, a hűtésnél 
pedig 75%-kal.* Az emelkedõ energiaárak mellett 
egyre vonzóbbá válnak az alacsonyabb fûtési és hûtési 
költségek.

 
 ZAJCSÖKKENTÉS 
A zöldtetõ rendszer jó hangszigetelõ, a lakótér számá-
ra nagyobb csendet biztosít  és kellemesebb környe-
zetet teremt a városi területeken. Nagyvárosokban, 
közeli iparterületeken és repülõtereken is hozzájárul 
a zajcsökkentéshez.

TERMÉSZETES MEGJELENÉS
A   zöldtetõk természetes jellege enyhíti a városi kör-
nyezet betonszerkezetes megjelenését, és alapvetõ vál-
tozást hoz a modern építészetbe. Tanulmányok szerint 
a zöld területek jelenlétének nyugtató pszichológiai 
hatása van, segíti csökkenteni a vérnyomást és csök-
kentik a szívverések számát is. Számos elõnye miatt a 
zöldtetõ a lakossági és kereskedelmi ingatlanok értékét 
jelentõsen megnöveli.

HASZNÁLHATÓ ZÖLDTERÜLET

 A zöldtetõk a korlátozott, nyitott térrel rendelkezõ 
városi környezetben segítik további zöld területek 
kialakítását, és megnövelik az épületek értékét. A jól 
megközelíthetõ tetõkön közösségi kertek, számos fel-
használási lehetõséget nyújtó kereskedelmi helyszí-
nek vagy rekreációs területek alakíthatóak ki.

VÁROSI MEZŐGAZDASÁG
A zöldtetõk lehetõséget teremtenek a városi mezõ-
gazdaság számára is. A helyi élelmiszerrendszer lét-
rehozásának és az önálló-önellátó élelmiszerforrások 
biztosításának köszönhetõen csökkenthetõ velük egy 
közösség ökológiai lábnyoma.

 
Források:

*  National Research Council of Canada 
(Kanadai Nemzeti Kutatási Tanács)

**United States Environmental Protection Agency 
EPA — Reducing UHI: Compendium of Strategies 

(Amerikai Környezetvédelmi Hivatal — 
Hõsziget-csökkentés: Stratégiai összefoglaló)

Gazdasági előnyök Társadalmi előnyök
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A zöldtetők fontosabb ismérvei:
Jellemzők Extenzív Intenzív

Növényzet varjúháj, fű, gyógy- és fűszernövények fű, díszcserjék, fák

A teljes rendszer vastagsága <15 cm 25–100 cm

Öntözés többnyire nem szükséges minden esetben szükséges

A teljes rendszer tömege/m2 50–150 kg/m2 250–1000 kg/m2

Járhatóság nem/korlátozottan járható járható

Vízmegtartó réteg 7–20 mm 25–100 mm

Tető teherbíró képessége rendszerint elegendő nagy teherbírású tetőszerkezetet igényel 

Ápolás, gondozás nagyon csekély mértékű átlagos, normál kerthez hasonló módon 

Tető dőlésszög 45º-ig 0–2°

 A zöldtetőknek két fő típusuk van 

 Extenzív zöldtető

Az extenzív zöldtetõkön vékony a talajréteg (jellemzõen 7—10 cm). 
Varjúháj (Sedum), moha, gyógy- és fûszernövények, fûfajták nõhet-
nek rajta, valamint olyan egyéb növényzet, amelyek nem vagy csak 
csekély értékben igényelnek gondozást. Ezek a legkönnyebb zöldtetõ 
típusok. Az extenzív zöldtetõk mutatós védelmet biztosítanak a vízál-
ló alátétfólia számára és jelentõs mértékben csökkentik a víz lefolyá-
sát. Miután egy zöldtetõ telepítése befejezõdik, évente csak egyszer 
vagy kétszer kell ellenõrizni. A növényzet megfelelõ és eredményes 
növekedésének biztosítása érdekében rendszeres mûtrágyázás szük-
séges évente egyszer, õsszel vagy kora tavasszal.

Öntözõrendszerre nincs szükség, kivéve akkor, ha jellemzõek a rend-
kívül hosszú ideig tartó száraz idõjárási körülmények. 
Az extenzív zöldtetõk nem igényelnek rendszeres gondozást.

Intenzív zöldtető

Az intenzív zöldtetõknél nagyobb a talajréteg vastagsága (lega-
lább 15 cm) és a pázsitféléktõl a díszcserjékig és korosabb fákig 
növénytípusok szélesebb köre telepíthetõ rá. A beültetés típusa ha-
tározza meg a szükséges talajvastagságot, az öntözõrendszer szük-
ségességét, valamint az ápolás, gondozás szintjét. Az ilyen típusú 
zöldtetõk esetében általában biztosítják a tetõ rendszeres elérhetõ-
ségét, ezért burkolt felületek, falak, sõt még vizes létesítmények is 
részei lehetnek a kialakításnak.

A zöldtetôk típusai
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Az Urbanscape Green Roof zöldtető rendszer az alábbiakat garantálja:

 KOMPLETT MEGOLDÁS

Az Urbanscape Green Roof zöldtetõ komplett, köny-
nyen, rétegenként kivitelezhetõ rendszer, közvetlenül a 
vevõhöz szállítva. Az új, innovatív Urbanscape Green 
Roll kõzetgyapot paplannak köszönhetõen a kivitele-
zéshez és a karbantartáshoz semmilyen speciális fel-
szerelés nem szükséges.

KÖNNYŰ

Az Urbanscape Green Roof zöldtetõ rendszer magját 
alkotó Urbanscape Green Roll kõzetgyapot paplan a 
többi hagyományos talajkeverékkel összehasonlítva 
könnyebb, és szinte valamennyi épületszerkezeten 
használható, anélkül, hogy a szerkezet stabilitását 
veszélyeztetné. Az Urbanscape Green Roll kõzetgya-
pot paplan átlagosan 8-10-szer könnyebb, és a tér-
fogatához képest akár 3-4-szer több vizet is képes 
megtartani, mint az egyéb hasonló, zöldtetõkben al-
kalmazott anyagok.

HATÉKONY KIVITELEZÉS

Az Urbanscape Green Roll kõzetgyapot paplan lénye-
gesen alacsonyabb munkaigényû. A megfelelõ vízfel-
vevõ képesség eléréséhez egy 1000 négyzetméternyi 
zöldtetõ-vegetáció számára megfelelõ termõközeg 
kialakításához 2-5 tonna Urbanscape Green Roll 
kõzetgyapot paplan szükséges, szemben a 100 tonna 
hagyományos zöldtetõ termõközeggel.

FENNTARTHATÓ MEGOLDÁS

Az Urbanscape Green Roll kõzetgyapot paplan külön-
bözõ, a természetben széles körben rendelkezésre álló 
kõzetek keverékébõl készül. Az alapréteg könnyû, nyi-
tott szerkezete kedvez a gyökérzet szétterjedésének és 
elõsegíti a növények növekedését. 

 KIEMELKEDŐ VÍZFELVEVÕ KÉPESSÉG

Az Urbanscape Green Roll közeg gondoskodik a gyors 
és hosszú távon stabil vízfelvételrõl és biztosítja a víz-
megtartó teljesítményt. Éghajlati zónáktól függõen 
különbözõ típusú Urbanscape Green Roll kõzetgya-
pot paplanok használatosak.

KIEMELKEDŐ VÍZELOSZLÁS

Az Urbanscape rendszer öntözõrendszerként is funk-
cionál és gondoskodik a vegetációs réteg és az Ur-
banscape Green Roll paplan közötti tökéletes vízel-
oszlásról. Ennek az elõnye az, hogy vizet spórolhat 
a növényzetet felülrõl öntözõ berendezésekhez viszo-
nyítva.

JÓ HŐTECHNIKAI KÉPESSÉG 

Az Urbanscape rendszer hosszan tartó hûtõ hatást 
biztosít magas vízmegtartó képességének köszön-
hetõen. Az Urbanscape rendszerû tetõk a vegetáció 
nélküli tetõkkel szemben csökkentik a hõnyereséget a 
zöldtetõ rendszerekhez társuló hõmennyiség, többlet 
hõszigetelés, és párolgás (evapotranszpiráció) miatt.

KIVÁLÓ TŰZÁLLÓSÁG 

Az Urbanscape Green Roll kõzetgyapot paplan Euro-
class osztályozás szerinti besorolása A1, nem éghetõ. 
Az EN 13501-1 szerint az A1 osztályú termékek nem 
járulnak hozzá a tûz kifejlõdéséhez annak semelyik 
szakaszában, a teljesen szétterjedt tüzet is beleértve.

KIVÁLÓ AKUSZTIKAI TELJESÍTMÉNY 

Az Urbanscape Green Roof zöldtetõ rendszer a fel-
színi zajelnyelés révén csökkenti a zajszennyezést, és 
mérsékli a városi lakosság egészségét, biztonságát és 
közérzetét érintõ és befolyásoló elfogadhatatlan zaj-
szintet.

Miért éppen Urbanscape?
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Cementkötésû, 2 mm-es szálvastagságú homogén fagyapot lap, közismert nevén: 

Heraklith lemezek:
A fagyapot lemezek természetes módon tartósak, élettartamuk pedig megegyezik 

annak az épületnek az élettartamával, amelyben felhasználásra kerülnek. A fagya-

pot alapú építőelemek többcélú beépítést kínálnak a magasépítészetben, fi gyelembe 

véve a mechanikai, hőtechnikai, tűzvédelmi, akusztikai és esztétikai elvárásokat is.

Heraklith-C R, m2K/W m2/raklap kg/m2

15 × 600 × 2000 0,20 84,00 8,5

35 × 600 × 2000 0,50 34,80 13,0

50 × 600 × 2000* 0,70 24,00 18,0

*  egyéb nagyobb vastagságokban is rendelkezésre áll, kérjük látogassa meg a www.

knaufi nsulation-online.com honlapot

A Knauf Insulation Kft. által gyártott Heraklith fagyapot lemezek és a Tektalan márkanevû 
kôzetgyapot maggal ellátott fagyapot termékek A2 tûzvédelmi besorolásúak.

Heraklith 
alkalmazások 
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Heratekta U-zsalu (elemhossz 1000 mm)

U-alakú, cementkötésű építőelem, 50 mm vastag Heratekta-C3 hőszigetelő oldal-

lappal, 15 mm vastag egyrétegű Heraklith-C fagyapot talppal és 25 mm vastag 

Heraklith-C hátlappal.

Heratekta U-zsalu R, m2K/W m/raklap kg/fm

250 × 50 × 300 1,15 30 7

250 × 50 × 380 1,15 30 7,7

250 × 50 × 440 1,15 30 8,2

Felhasználási területek: 

monolit vasbeton koszorúk, áthidalók hőhídmentes kialakítása, térdfalak bennmaradó 

zsaluzataként. Rögzítésük: az építőiparban használatos fl exibilis ragasztóágyazatba 

fektetve.

Heratekta koszorúelem (elemhossz 1000 mm)

L-alakú, cementkötésű fagyapot építőelem, 50 mm vastag Heratekta-C3 hőszigetelő 

oldallappal, 15 mm vastag egyrétegű Heraklith-C fagyapot talppal.

Heratekta koszorúelem R, m2K/W m/raklap kg/fm

160/50 1,15 80 2,2

180/50 1,15 80 2,4

200/50 1,15 80 2,5

230/50 1,15 80 2,7

250/50 1,15 80 2,9

300/50 1,15 80 3,2

Felhasználási területek:

Monolit vasbeton koszorúk, áthidalók hőhídmentes kialakítása, födémek lezárása. 

Rögzítésük: az építőiparban használatos fl exibilis ragasztóágyazatba fektetve.

Dabas Bóbita óvoda

Heraklith 
elôre gyártott elemek
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Az épületek koszorúi azok a szerkezetek, amelynek elkészítése hagyományos módon 
rendkívül idô- és munkaigényes. A zalaegerszegi Heraklith gyár szakemberei felismerték 
a fagyapot termékek vághatóságában és ragaszthatóságában rejlô lehetôségeket, 
és az osztrák fagyapot gyár koszorúelemébôl kiindulva továbbfejlesztették a terméket, 
valamint kialakították a saját gyártású U zsaluelemet.

A KOSZORÚSZIGETELŐ RENDSZER 
ELEMEI:
Koszorúelem: L alakú elem, 15 mm vas-
tag Heraklith talppal és jellemzôen 50 mm 
vastag Heratekta oldalfallal, 1 fm egységnyi 
hosszban. Mindennemû nedves technológi-
ával (monolit födém, feszített gerendás fö-
dém, stb.) készült szerkezetek kialakítására 
ajánljuk, ahol a belsô oldalon a födémszer-
kezet, külsô oldalon a megtámasztó L alakú 
koszorúelem található. Jellemzôen 150-300 
mm koszorúmagassághoz gyártjuk. Kon-
szignáció alapján csomagban egyedi igénye-
ket is elkészítünk.
U zsaluelem: U alakú elem 15 mm vas-
tag Heraklith talppal, belsô oldalon 25 
mm Heraklith oldalfallal, külsô oldalon 
jellemzôen 50 mm Heratekta hôszigetelô 
lappal. Elsôsorban fafödémes épületekhez, 
tetôtérbeépítésekhez és monolit áthidalók 
kialakításához ajánljuk. Minden olyan épí-
tési helyzetben, ahol a koszorú belsô oldala 
is zsaluzatot igényelne. Jellemzôen falvas-

tagságban készítjük, 250 mm koszorúma-
gasságban. Igény esetén egyedi méreteket is 
legyártunk.

A RENDSZER ELŐNYEI:
•  Takarékosság: a Heratekta koszorúszige-

telési rendszerrel kiváltjuk a megtámasztó 
zsaluzatot, ezzel pénzt spórolunk meg.

•  Rugalmasság I.: a termékeket már kis 
mennyiségben is tetszôleges magassági és 
szélességi méretekben legyártjuk.

•  Rugalmasság II.: a terméket már kis 
mennyiségben (termékfajtától függôen 
60-160 métertôl) leszállítjuk a kivitelezés 
helyszínére.

•  Hulladék: A terméket a koszorúmagas-
sághoz és a falvastagsághoz igazodó mé-
retben szállítjuk, ezért az hulladékmente-
sen felhasználható.

•  Zsaluanyag: mivel külön megtámasztást 
nem igényel, ezért nincs szükség zsalu-
deszka, zsalutábla felhasználására.

•  Idô: a zsaluzat (egy szakipar) kiváltásával 

a koszorú elkészítésének ideje a töredékére 
rövidül.

•  Kényelem: a koszorú a födém oldaláról 
elkészíthetô.

•  Egyszerûség: bonyolult, tört vonalú 
alaprajz esetén is könnyen elkészíthetô a 
vasbeton koszorú.

A koszorúszigetelô 
rendszer
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Heratekta szigetelô lapok:

Alulról hûlô és pincefödémek hôszigetelése
Heraklith, hôszigeteléssel társított építôlemezek

Heratekta-C3 031
Háromrétegű kompozit építőlap, egy réteg kiváló hőszigetelő tulajdonsággal rendel-

kező (λD = 0,031) polisztirol hab hőszigetelő maggal, kétoldali cementkötésű Herak-

lith fagyapot fedőréteggel. Páradiffúziós ellenállási szám: 20

Heratekta-C3-031 R, m2K/W m2/raklap kg/m2

25 × 600 × 2000 0,60 50,40 8,5

35 × 600 × 2000 0,90 38,40 8,5

50 × 600 × 2000 1,40 26,40 9,0

75 × 600 × 2000 2,20 16,80 9,0

100 × 600 × 2000 3,00 13,20 9,5

125 × 600 × 2000 3,85 10,80 10,0

150 × 600 × 2000 4,65 18,40 10,5

Felhasználási területek:

Homlokzatok, födémek, garázsok, alulról hűlő födémek hő- és hangszigetelése.

Heratekta-C3
Háromrétegű kompozit építőlap, egy réteg kiváló hőszigetelő tulajdonsággal rendel-

kező (λD = 0,038) polisztirol hab hőszigetelő maggal, kétoldali cementkötésű Herak-

lith fagyapot fedőréteggel. Páradiffúziós ellenállási szám: 20

Heratekta-C3-031 R, m2K/W m2/raklap kg/m2

25 × 600 × 2000 0,50 42 8,5

35 × 600 × 2000 0,80 32 8,5

50 × 600 × 2000 1,15 22 9,0

75 × 600 × 2000 1,85 14 9,0

100 × 600 × 2000 2,50 11 9,5

Felhasználási területek:

Homlokzatok, födémek, garázsok, alulról hűlő födémek hő- és hangszigetelése.

Tektalan szigetelô lapok: 
Tektalan A2-HS
Háromrétegű kompozit építőlap, nagy szilárdságú kőzetgyapot hőszigetelő maggal, 

kétoldali cementkötésű Heraklith fagyapot fedőréteggel. Nem éghető (A2), növeli az 

épület tűzbiztonságát.

Termék Vastagság 
(mm)

R, m2K/W m2/raklap Tömeg
(kg/m2)

Tektalan A2-HS

600 × 2000

50 1,15 26,4 17,0

75 1,85 16,8 19,5

100 2,50 13,2 23,0

125 3,15 10,8 26,0

150 3,80 18,4 29,5

Felhasználási területek:

Homlokzatok, födémek, garázsok, alulról hűlő födémek hő- és hangszigetelése.
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FIGYELEMBE VÉVE AZ ERŐSÖDŐ 
energiatakarékossági törekvéseket (pl.: nap-
kollektor) és a gépészeti berendezések hely-
igényét megállapíthatjuk, hogy az egyre 
növekvõ darabszámú gépjármûállomány 
elhelyezésének praktikus helye az épületek 
alatt kialakítható tér. Elsõsorban a nyári, 
de a téli idõszakban is, az épületek alatt tá-
rolt gépjármûvekben kialakuló hõmérséklet 
kedvezõbb. Az épületek alatti fûtetlen és az 
épületek fûtött terei közti hõveszteséget mi-
nimalizálni kell. Erre ad megoldást  a Knauf 
Insulation Kft. fagyapot termékcsaládja.

Fagyapot termékeink a pincefödémek és 
mélygarázsok hő- és hangszigetelésére:
•  Heraklith-C lap és Nobasil ADN
•  Tektalan A2 HS 
• Heratekta-C3 031*

(*A lapok betervezése és beépítése során fi gyelembe 
kell venni  az érvényes OTSZ rendelkezéseit!)

Előnyök:
•  A fagyapot kéreg ellenáll a mechanikai be-

hatásoknak, nem sérülékeny, külön bevo-
natot nem igényel. 

•  Idõtálló, felülete az idõ múlásával nem ká-
rosodik, nem öregszik. 

•  Elsõsorban a mélygarázsok azok a helyek, 
ahol az épületek felületei a gépjármûvek 
kipufogó gázaitól szennyezõdnek, elszíne-
zõdnek: a fagyapot felület tetszõleges szá-
mú tisztasági festést elvisel. 

•  Egyedi elemek: vágással, ragasztással elõ-
zetes egyeztetés alapján egyedi méretû és 
for májú burkolóelemeket is legyártunk  
(gerendák, oszlopok burkolása). 

•  A száraz technológiának köszönhetõen  a 
külsõ környezet hõmérsékletétõl függetle-
nül beépíthetõ. 

•  A Heraklith lapokat igény esetén élképzés-
sel látjuk el, ennek köszönhetõen dekoratív 
felületet kapunk. 

•  Festés: a lapokat RAL színkód alapján szá-
mos színben szállítjuk (kivétel: polisztirol-
betétes lapok). 

•  A fagyapot szálak szerkezetüknek köszön-
hetõen rusztikus felületet biztosítanak. 

•  Akusztika: a fagyapot és kõzetgyapot szál-
szerkezetének köszönhetõen kiváló hangel-
nyeléssel rendelkezik, ezáltal közvetlenül 
biztosít zajcsillapítást a helyiségnek, ahová 
beépítésre kerül.

Mélygarázsok 
hôszigetelése

Megfi gyelhetõ tendencia, hogy az emelkedõ ingatlanáraknak köszönhetõen egyre több 
városban kerülnek a parkolók az épületek alá, vagy az épületek tetejére.
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•  a termék továbbra is magában hordozza a 
fa elõnyös tulajdonságait, 

•  kiváló hõ- és hangszigetelõ tulajdonságai 
mellett egyedülálló módon nem éghetõvé 
vált, 

•  továbbra is a hosszú élettartam és a me-
chanikai hatásokkal szembeni ellenállóké-
pesség jellemzi.

A gyártástechnológiai fejlesztések másik ered-
ménye a 600 milliméteres lapszélességû ter-
mékek gyártása, amely szintén a 2013-as 
évben indul el. 
•  a nagyobb lapszélesség fajlagosan kevesebb 

rögzítõelemet igényel, 
•  a 600 milliméteres lapszélesség jobban il-

leszkedik az építõiparban használatos rasz-
terméretekhez (pl. álmennyezetek).

Az A2 tűzvédelmi osztályba tartozó 
„nem éghető” Heraklith és Tektalan la-
pokat csak 600 milliméteres lapszéles-
ségben gyártja a Knauf Insulation Kft.

Nem éghetô Heraklith 
és Tektalan fagyapot 
építôlapok

A Knauf Insulation szigetelési divíziójának tulajdonába került zalaegerszegi Heraklith 
gyárában folyamatos gyártás-technológiai és termékfejlesztéseket hajt végre. A fejlesztések 
egyik eredményeként 2013 májusában megkezdôdött az A2 tûzvédelmi osztályba tartozó, 
nem éghetô Heraklith és Tektalan fagyapot lapok gyártása.

A2
tűzvédelmi osztály:

NEM ÉGHETŐ!
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Továbbfejlesztett szigetelôanyag a fokozódó követelményekhez: alulról hûlô árkád és 
áthajtó fölötti födémek szigetelése

A Knauf Insulation szigetelések gyártói pa-
lettáján több termékünk is alkalmas alulról 
hûlô födémek hô-, hang- vagy tûzzel szem-
beni szigetelésére. Ezen belül elsôsorban 
mint leggyakoribb megoldandó feladatként 
a hôszigetelési témakörhöz tartozó termé-
kekrôl és alkalmazási feltételeikrôl teszünk 
említést.
Korábban megfelelô anyagok hiányában 
egyáltalán nem volt általános a legalsó fö-
démek alulról történô hôszigetelése (pl. a 
panelépületek földszinti lakásai alatt). Ma-
napság a korszerû szigetelôanyagok lehetôvé 
teszik e szerkezetek szigetelését is, ráadásul 
úgy, hogy minimális teret szükséges csak 
elvenni a meglévô belmagasságból, sôt már 
a tervezôi asztalon számolnak ezek szüksé-
gességével és vastagságával. A jól kigondolt 
és minden szempontból indokolt alulról 
hûlô födémszigeteléseket a kezdeti szakasz-
ban még nem érintette annyi elôírás mint 
manapság. Például napjainkban a tûzvéde-
lem lett az egyik fô meghatározó választási 
szempont. Ahol pedig menekülési útvonalat 

létesítenek, ott általában csak A1-es termék 
építhetô be.
Ezt a feltételt több, különbözô alapanyagú 
(habüveg, ásványi szálas) szigetelés is ké-
pes teljesíteni, azonban az ártényezô fontos 
szempontja jelentôsen befolyásolja, és saj-
nos le is szûkíti a valóban beépítésre kerülô 
anyagok körét.
A cégünk által gyártott és közismert kôzet-
gyapot vagy üveggyapot termékek tökélete-
sen megfelelnek mind a tûzvédelmi, mind 
pedig a hôtechnikai elvárásoknak. Ennek 
köszönhetôen teljesítik az alulról hûlô födém 
szigetelési funkcióját, azonban csak akkor 
képesek ezt akár hosszú távon is ellátni, ha 
az adott területre tervezett, megfelelô ter-
méket választjuk ki. Mai gazdaságunkban 
viszont a megrendelôi árnyomás hatásának 
egyik hátrányos velejárója a legolcsóbb, ám 
nem pontosan az adott célra kifejlesztett 
anyag beépítése.
Ne feledjük, hogy ezeken a szerkezeteken 
a külsô hatások, mint pl. a gépjármûvek 
kipufogógázának kormos levegôje, a van-

dálok ténykedése, vagy a nagy légmozgás 
könnyen jelentôs károsodásokat okozhat-
nak!
A fenti szempontok miatt a mostanában 
elôszeretettel alkalmazott üvegfátyol kasíros 
termékek nagyon kis százalékát javasolhat-
juk erre a célra. Ezek a termékek ugyanis az 
átszellôztetett homlokzatok megfelelô szige-
telôanyagai, míg az alulról hûlô födémekhez 
mindenképpen kellôen masszív, mecha-
nikai  lag nagyon jól ellenálló, idôálló és emel-
lett esztétikus felületû hôszigetelô réteget kell 
ajánlanunk.
Pontosan ilyen kedvezô (hôtechnikai, akusz-
tikai, tûzvédelmi, esztétikai és idôállósági) 
tulajdonságokkal büszkélkednek Heraklith 
márkájú fagyapot szigetelôink.
A magyarországi gyárunkban gyártott 
Heraklith termékek az idei évtôl már A2-
es tûzvédelmi elôírásnak felelnek meg és az 
esztétikai igényesség mellett tökéletes védel-
met biztosítanak a hôszigetelô magnak, te-
hát széles körben helyes megoldást kínálnak 
az alulról hûlô födémek szigeteléséhez.

Nem éghetô, idôtálló 
Heraklith pincefödém-
szigetelés
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MÍG PÁR ÉVVEL EZELŐTT 5 cm vas-
tagságú homlokzati hõszigetelés volt az át-
lag, mára ez a szám már  10 cm-es  vagy 
annál vastagabb hõszigeteléssé fejlõdött. A 
hõszigetelés, mint az épületszerkezet fontos 
eleme, elnyerte megérdemelt pozícióját mind 
a felújítások, mind az új építések esetében. 
A hõszigetelõ anyaggal kapcsolatos elvárások 
is ennek megfelelõen alakultak; ma már pia-
ci elvárás, hogy egy szálas hõszigetelõ anyag 
ne csak A1/A2-es (nem éghetõ) tulajdonsá-
gú legyen, hanem páraáteresztõ, zajgátló 
tulajdonságokkal is rendelkezzen, amellett, 
hogy környezetkímélõ módon legyen gyárt-
va, egészséges, jó levegõjû élettereket bizto-
sítson, és életciklusa végén lebomlásával se 
terhelje környezetünket. Ezen szempontok is 
elôtérbe kerültek a stadion mélygarázsának 
födém hôszigetelése során.
A KNAUF INSULATION termékválasz-
tékában sok, erre a szigetelendõ felületre 
al kal mazható termék létezik, ezek közül a 
Heraklith-C 25 táblás fagyapot termék és 
a Nobasil ADN 120 mm kõzetgyapot kom-

binációja került az egyik hazai presztízsbe-
ruházás, az Üllõi úti FTC-stadion mélyga-
rázsába.
Ez a termékkombináció már az építés 
idôszakában elôremutató volt, teljesítette 
ugyanis a 2015-ben érvénybe lépett szab-
vány értéket is.

KIEMELT FONTOSSÁGÚ SZEMPONTOK:
•  Tûzbiztonság menekülési útvonalak esetén
•  Akusztikai védelem
•  Esztétika

Az FTC stadionjában már 
korábban 2015-öt írtak

Az elmúlt évek pozitív tapasztalataként elmondhatjuk, hogy épületeink hõszigetelésénél 
egyre inkább meghatározó kritérium a hõszigetelõ anyag minõsége és vastagsága.

A hőátbocsátási tényező követel-

ményértékeinek változása az évek 

folyamán: 

U [W/m2K] alsó zárófödém / fűtetlen 

pince felett

2006 2012 2015 2019

0,50 0,30 0,26 0,22
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2014 DECEMBERÉBEN került átadásra a 
vizek városának új sportlétesítménye a Gyõr 
Városi Fedett Sportuszoda.

A TÖMEGEK BEFOGADÁSÁRA alkal-
mas, sík felületekkel határolt terek (pl. uszo-
dák, tornacsarnokok, koncerttermek, színhá-
zak, stúdiók)  problémája, hogy a keletkezõ 
zajok az ilyen felületekrõl szinte veszteség 
nélkül visszaverõdnek és felerõsödnek, ezért a 
bent tartózkodóknál nehezen elviselhetõ disz-
komfort érzést váltanak ki.
Ezekben a helyiségekben a keletkezõ zajt cél-
szerû elnyeletni, illetve szabályozni a hang-
visszaverõdést annak érdekében, hogy az 
építmény jól elláthassa azt a funkcióját, amire 
tervezték.
A feszített víztükörrel rendelkezõ uszodaterek 
esetében — mint a gyõri is —, különösen fontos 
a megfelelõ teremakusztika biztosítása, hiszen 
a vízfelület önmagában nagy hangvisszaverõ 
felületként mûködik, amelynek hatását feltét-
lenül kompenzálni kell.

Ezt a feladatot a tervezõ gyárilag festett 
Heraklith-C fagyapot lapokkal oldotta meg.
A Knauf Insulation Kft. által Zalaegerszegen 
gyártott fagyapot lap a fa és a cement egye-
dülálló kompozitja, amely szálas struktúrá-
jával, porózus szerkezetével, élképzési lehetõ-
ségeivel és festhetõségével kiválóan alkalmas 
esztétikus hangelnyelõ felületek kialakítására.
A fagyapot termékek alkalmazása alapanya-
guk révén olyan területeken is biztonságos, 
amelyekre az extrém körülmények miatt más 
anyagokat szinte lehetetlen találni.
Az uszodai környezetre jellemzõ nagy relatív 
nedvességtartalom nem károsítja a faanyagot, 
amely ezen felül képes a nedvesség felvételére 
és leadására is, így részt vesz a környezet kli-
matikus viszonyainak szabályozásában.
A Gyõri uszoda tereiben kétféle mûszaki meg-
oldással kerültek beépítésre a Heraklith-C 
lapok: 
•  Heraklith-C lap cseresznye színû lazúrral 

felületkezelve, 35 × 500 × 2000 mm-es 
táblaméretben, 45 fokos élképzéssel, dupla 

horganyzású CD fém tartószerkezetre, spe-
ciális rozsdamentes csavaros rögzítéssel, a 
trapézlemez fedésre nóniusz függesztéssel 
rögzítve 

•  Heraklith-C lap sárga színre (RAL 1002) 
festve, 25 × 595 × 1995 mm táblaméret-
ben, T-24 függesztett álmennyezeti tartó-
szerkezetben elhelyezve.

Teremakusztikai feladat 
a Gyôri Sportuszodában

A Gyõri Önkormányzat beruházásában épített sportkomplexum a korszerû mûszaki 
megoldások egész sorát vonultatja fel az épületben. A belsõ terek megfelelõ akusztikájáról 
Heraklith-C fagyapot lapok gondoskodnak.
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PÁRA-
ÁTERESZTŐ

Akustik board
Többfunkciós, teljes keresztmetszetében hidrofobizált kasírozatlan üveggyapot hő- és 

hangszigetelő tábla. Elsősorban fa- és fémszerkezetű vázas épületek, szerelt padló- 

vagy födémszerkezetek közé, valamint mennyezetek, álmennyezetek hő- és hangszi-

getelésére ajánljuk.

Termék Vastagság 
(mm)

R, m2K/W m2/csomag m2/raklap

Akustik board

λD = 0,037 W/mK

600 / 625

50 1,35 12 384

75 2,00 7,5 240

100 2,70 6 192

50 1,35 12,5 400

80 2,00 7,812 250

100 2,70 6,25 200

AZ MTK VÁROSMAJORI IKERCSAR-
NOK felújítása során a kivitelezô megkérdez-
te orvosát, gyógyszerészét — akusztikusát — és 
a beteg meggyógyult. A régi állapotában na-
gyon visszhangos, ezért élvezhetetlen és már 
egyébként is felújításra szoruló sportcsarnok 
mennyezetérôl lekerült a veszélyes anyagnak 
minôsített azbesztszigetelés, 2 külön hasz-
nálható termet alakítottak ki, és a belsô tér 
teljesen megújult. 
A felújítást megelôzô szakvélemény egyértel-
mûen megállapította, hogy a terem alakja 
és kialakítása  akusztikailag kedvezôtlen, az 
elsôdleges problémát a többszörös csörgô-
visszhang megjelenése okozza, illetve egyéb 
akusztikai problémákra is hatással van. Ez a 
jelenség már kis hangerô mellett is kialakult, 
a beszédérthetôség nagyon rossz volt, és nega-
tívan hatott az emberek közérzetére, a sporto-
lók felkészülésére is. 
A felújításban nagy hangsúlyt kaptak a hang-
szigetelô anyagok. Az íves mennyezetre — 
statikai és egyéb okok miatt más megoldás 
nem is volt lehetséges — a kiváló akusztikai 
tulajdonságokkal rendelkezô Nobasil ADE 
70 kasíros anyag került, hangelnyelô burko-
latként. Kiválasztása során fontos volt még a 
termék kis testsûrûsége, könnyû alakítható-
sága is. A födémre nem lehetett nagyobb súlyt 
függeszteni,  mint a korábbi terhelés volt, ill. 
fi gyelembe kellett venni az íves kupolaformát 
is, amelyben  csak a lapok egyenkénti szabá-
sával lehetett hézagmentes burkolatot kiala-
kítani. 
A 850 m2 látszó felület miatt az esztétikai 
követelmények kiemelten fontos tényezôvé 
váltak, így külön feladat lett a dûbelkép meg-
tervezése. A hangelnyelô burkolat rögzítése a 
vékony héjszerkezeten szintén igényes mun-
kát, nagy odafi gyelést követelt a kivitelezést 
végzô vállalkozó részérôl. 
A NOBASIL ADE használatával az ún. csör-
gôvisszhang jelenséget sikerült megszüntetni, 
füllel nem érzékelhetô mértékûre csökkente-
ni, amivel a legnagyobb hibaforrás megszûnt. 

Emellett az oldalfalakra 25 mm vastag fes-
tett, élképzett Heraklith-C homogén fagya-
pot lapokat rögzítettek, az akusztikai tervek 
szerint fém tartóvázra, a mögötte lévô részbe 
pedig 70-80 mm vastag közepes testsûrûségû 
üveggyapot tábla került. 
Sokszor talán nem is gondolunk arra, hogy a 
hangok terjedése, visszaverôdése milyen ká-
ros, kellemetlen hatást tud okozni épületen 

belül.  Akusztikai tervezéssel ezek a problé-
mák kezelhetôk, és kaphatók is az erre a fela-
datra megfelelô anyagok.  
A korábban inkább csak a magasépítésben 
ismert Heraklith® fagyapot lapok ma már 
fi nomabb szálszerkezettel, igényesebb fe-
lülettel készülnek, így látszó, hangelnyelô 
burkolatként is alkalmazhatók. Amennyiben 
önmagukban nem elegendôek erre a feladat-
ra, különbözô ásványgyapot termékeinkkel 
kombinálva lehet a kívánt hangszigetelési ér-
tékeket elérni . 
Az akusztikai szakértô (Arató Akusztikai Kft.) 
által megtervezett és szakszerûen kivitelezett 
(Interép 2000 Kft., Menax Kft.) munka ered-
ménye, hogy a két terem alkalmas magas 
színvonalú sportesemények egyidejû  megren-
dezésére, egymás zavarása nélkül, a sportolók 
jobb körülmények között készülhetnek fel a 
versenyekre, és a közönség is átadhatja magát 
a versenyek feltétlen élvezetének.

Hangszigetelés és hanggátlás korszerû anyagokkal,

... hogy a sportolás a pályán  
és a lelátón is élmény lehessen!
A hangszigetelés tervezése összetett mûszaki folyamat. Az ásványgyapot termékek csak
megfelelôen méretezett szerkezetbe építve alkalmasak hangszigetelésre. Akusztikai tervezés-
hez kérje szakértô segítségét!
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HANGELNYELÉS SEL ÉS HANGSZIGE-
TELÉSSEL megfelelô akusztikai védelem 
érhetô el. A zajnak ugyanakkor a halláská-
rosodás mellett komoly stresszkeltô hatása is 
van. Ez a tényezô pedig nem csak azokon a 
munkahelyeken jelentkezik, ahol a zaj meg-

haladja a törvény szerint elôírt határértéket, 
ezáltal kötelezôvé válik a védôeszközök hasz-
nálata, de a manapság népszerû egyterû iro-
dákban az általános zajnak is lehet pszichére 
káros hatása. A Knauf Insulation szakértôi 
szerint megfelelôen tervezett és kivitelezett 
hang elnyelô anyagok, mint a fagyapot 
hangelnyelô táblák alkalmazásával nem csak 
gyárcsarnokokban, uszodákban és egyéb 
sportlétesítményekben, de akár irodákban, 
óvodákban és más közösségi épületekben is 
jól csökkenthetô a zaj, javítható a helyiség 
akusztikája.

MIKORTÓL KÁROS A ZAJHATÁS?
Az irodai zaj elérheti akár a 60 decibel erôs-
séget is, ami nem tûnik különösen hangos-
nak, ugyanakkor az évekig tartó, folyamatos 
zaj jelentôs hatást gyakorolhat idegrend-
szerünkre. Már a 40 dB feletti morajok is 
kiválthatnak pszichére zavaró hatásokat, 
65 dB felett azonban már a vegetatív ideg-
rendszer mûködését is károsan befolyásolják. 

A munkahelyi zaj stresszkeltô tényezô lehet 
még akkor is, ha a zajszint nem olyan magas, 
hogy lépéseket kelljen tenni a halláskároso-
dás megelôzésére: a gyakori telefoncsörgés 
vagy irodai berendezések, légkondicionáló 
folyamatos zúgása, de koncentrációt igénylô 
feladatok esetén akár mások beszélgetése is 
fokozhatja a stresszt, hatást gyakorolva a ke-
ringési rendszer mûködésére, az emésztésre 
vagy a légzésre.

HANGELNYELÉS STÍLUSOSAN
A Knauf Insulation szakemberei szerint ma-
napság egyre több open-offi ce, azaz egyterû 
iroda épül, amelyek esetében az akusztikai 
környezet javítása érdekében szintúgy alkal-
mazhatóak a fagyapot hangelnyelô táblák, 
mint más, a tömegek befogadására alkal-
mas, sík felületekkel határolt terek, például 
uszodák, tornacsarnokok, színházak, stúdiók  
esetén.
Olyan terekben, ahol rendszerint sokan for-
dulnak meg, ráadásul sok idôt töltenek ott 

A magyarok egynegyede szen-
ved munkahelyi zajártalomtól
A WHO egy korábbi, hat éven keresztül 
végzett felmérésébôl az derül ki, hogy a 
zajártalom miatt bekövetkezô betegségek 
miatt több mint 500.000 egészséges évet 
veszítünk el Európában. 
Az Európai Alapítvány az Élet- és Mun-
kakörülmények Javításáért az Ipsos-szal 
az Európai Unió 28 országában, valamint 
7 további európai országban 2015-ben 
végzett kutatása szerint a magyar mun-
kavállalók 25%-a gondolja úgy, hogy leg-
alább a munkaidô egynegyedében ki van 
téve hangos zajnak a munkahelyén.

Az irodai zaj is károsíthatja 
az egészségünket

Egy egész Európára kiterjedô kutatás szerint a magyarok 25%-a gondolja úgy, hogy hangos 
zajnak van kitéve a munkahelyén, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a zaj következtében 
keletkezô halláskárosodás Európában a leggyakoribb munkahelyi betegség.
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naponta az emberek, elengedhetetlen a meg-
felelôen megtervezett és kivitelezett akuszti-
kai védelem. 
„Állandó alapzajjal mûködô munkahelyeken 
célszerû csillapítani a zajt azzal, hogy csök-
kentjük a hangvisszaverôdések intenzitását 
annak érdekében, hogy az általános akuszti-
kai komfort megfelelô legyen — mondta Arató 
Éva, akusztikus szakértô. „Az óvodai peda-
gógusok vagy például telefonos ügyfélszolgá-
lati központban dolgozók napjaik nagy ré-
szét zajban töltik, de egy átlagos irodában is 
elérheti az alapzaj erôssége az egészségkáro-
sító szintet. Tapasztalataink szerint azonban 
ezekben az esetekben kifejezetten a belsôépí-
tészen múlik, hogy használnak-e a fagyapot 
táblákat a hangelnyelés fokozására, holott jó 
megoldást nyújthatnak dekoratív látszó felü-
letként is” — tette hozzá a szakember.
A tervezôknek jellemzôen gyártócsarnokok 
esetén alapvetô eszközük a fagyapot a mun-
kahelyi zaj csökkentésére, pedig az belsôépí-
tészeti szempontból is kiválóan alkalmazható, 
igények szerint alakítható hangelnyelô anyag.
„A legtöbben a fagyapotot mint hangelnyelô 
anyagot autópályák mellett látják, ezért dur-
va, ipari megjelenésû anyagként él a köztu-
datban. Mivel azonban festhetô, élképezhetô, 
így modern, színes és dekoratív felületek ala-
kíthatók ki belôle” — mondta Aszódy Tamás, 
a Knauf Insulation Kft. ügyvezetôje. „Ami a 
közületeknél és az iparnál mûködik, az akár 

irodában vagy otthon is alkalmazható zaj-
csökkentésre. Az esztétikailag magas szintû 
alkalmazásra már vannak igen jó példák, 
mint annak az irodaháznak az ebédlôhelyi-
sége, ahol a zaj csökkentése mellett esztétikai 
funkciót is betölt a több száz színbôl kirakott, 
fagyapot táblákból álló fal” — tette hozzá a 
szakember. 

SOKOLDALÚ ALKALMAZÁS 
SOK HELYEN
A több mint száz éves technológiai múltra 
visszatekintô Heraklith fagyapot amellett, 
hogy kiváló hangszigetelô és hangelnyelô 
anyag, megfelelô tûzállósággal is bír, egy-
szerûen és gyorsan felhasználható, nedvesség 
és penészálló, ráadásul természetes anyag. 
A Heraklithot gyakran használják sportléte-
sít mé nyek akusztikai tulajdonságainak ja-
vítására. A Gyôri Sportuszodában cseresz-
nye színû lazúrral felületkezelt, illetve sárga 
színûre festett Heraklith-C lapokat alkal-
maztak, míg a jelenleg kivitelezés alatt álló 
az Emberi Erôforrások Minisztériuma által 
építtetett, kazincbarcikai alapítványi torna-
csarnok mennyezetére is Heraklith C25 lap 
került, amelyet egyrétegû szórt fekete festés-
sel láttak el. A III. kerületi British Internatio-
nal School tornacsarnokában amellett, hogy 
rendkívül zajos volt minden sporttevékeny-
ség, iskolai rendezvényeken nemhogy a sze-
replôk elôadott mûsorszámokat nem lehetett 

tisztán hallani, de még az elôadás nyelvét 
sem lehetett megállapítani. A fenti állapot 
megszüntetésére és a hangelnyelés fokozására 
a gyárilag fehérre festett 35 mm-es fagyapot 
táblák 8 cm-es párnafákra rögzítették, ame-
lyek közé ásványgyapot réteg került.
 
A hangelnyelő anyagok kiválasztásnál 
minden esetben ki kell kérni a szakértő 
és a forgalmazó tanácsát, azok festésekor 
pedig be kell tartani a gyár által megadott 
technológiai utasításokat annak érdekében, 
hogy a fagyapot szálak közötti „légcsator-
nácskákat” ne tömítse el a festék. Legbiz-
tonságosabb megoldás az, ha a gyártól már 
olyan színûre festett táblákat rendelünk, ami-
lyen színben azt felhasználni szeretnénk. 
A fagyapot hangelnyelô táblákat természe-
tesen nem csak adott termek akusztikájának 
javítására, de hanggátlás növelésére is hasz-
nálják. Az autópályák zajvédô falai szintén 
fagyapotból készülnek, ugyanakkor, közvet-
lenül házunk falára is tehetjük a kombinált, 
kôzetgyapot maggal ellátott, hôszigetelô tu-
lajdonságokkal is bíró fagyapotot, amennyi-
ben például zajos út mellett lakunk. 
Alulról hûlô födémek, mint például garázsok 
esetén is fagyapot táblákat használnak, leg-
gya ko ribb példája ennek az áruházak parko-
lóházai, családi házak garázsai, de az üllôi úti 
FTC stadion mélygarázsában is ezt az anya-
got alkalmazták.

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 
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A Heraklith lapok rusztikus megjelenésüknek  köszönhetôen kiválóan alkalmazhatók
belsô és külsô tereink dekoratív felületképzéséhez. A lapokat igény szerint festhetjük, 
élképezhetjük, egyedi méretre is vághatjuk gyári körülmények között.

Esztétikus látszó felületek

Parkolóház Eger

Mechanical engineering company TGS

House in Sai Kung
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Tokaj Fesztivál Katlan

Kiváló hangelnyelô szerkezeteket készíthetünk, ha a lapokat nem fedjük el, hanem 
úgynevezett „látszó felületként” építjük be. Természetesen az esztétikai igényeknek 
megfelelôen ebben az esetben általában festéssel látjuk el a terméket.
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Heraklith látszó felületek

Belsô terek színes, esztétikus dekorálására kiválóan alkalmasak a Heraklith termékek. 
Azon felül, hogy kiváló zajgátló tulajdonsággal rendelkeznek, kôzetgyapottal kombinálva, 
vagy vázas szerkezetre felhelyezve mögötte üveggyapottal, nagyszerû hôszigetelést 
is biztosítanak, így több termékelônyt is biztosíthatunk magunknak belsô térben 
való  alkalmazásával is. A széles színválaszték és az egyedi élképzés nagyon nagy teret 
ad a belsôépítészeti fantázia szárnyalásához — mint a mellékelt képeken is látható — 
nagyobb hangsúlyt kap a hõszigetelõ anyag minõsége és vastagsága.
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TORNATEREM AKUSZTIKAI CÉLÚ FEL-
ÚJÍTÁSA

Budapest III. kerületében, csendes, nyugodt 
környéken mûködik 2004 óta a British Inter-
national School, amely óvodástól középisko-
lás korig fogadja a fi atalokat. 
Annak ellenére, hogy új, korszerû épületekben 
folyik itt az oktatás, tornaterme mégis átala-
kításra szorult, amelyet az idei nyári szünidô 
alatt végeztek. 
A nagyméretû, kiválóan felszerelt, jó állapotú 
tornacsarnok felújítását az tette szükségessé, 
hogy alakja és kialakítása miatt annyira visz-
szhangos volt, ami szinte lehetetlenné tette a 
napi használatot.
A tornaórákon a diákok — különösen több 
osztály esetén — alig hallották a tornatanárok 
utasításait, minden sporttevékenység nagy 
zajjal járt.
Iskolai rendezvényeken nemhogy a szereplôk 
elôadott mûsorszámokat nem lehetett tisztán 
hallani, de még az elôadás nyelvét sem lehe-
tett megállapítani.
Ezek alapján döntötte el az iskola vezetése, 
hogy mielôbb meg kell oldani az akusztikai 
problémákat. 
A felújítás az 535 m2-es, 4800 m3 térfogatú, 
a tetôgerincnél 11 m belmagasságú torna-
csarnok akusztikai vizsgálatával kezdôdött, 

amelyet az Arató Akusztikai Kft. végzett, 
zajgenerátorral elôállított szélessávú fehér 
zaj segítségével. A mérések szerint kiugróan 
rossz értékek jelentkeztek az 500—1000 Hz 
beszédtartományban. Emiatt volt nagyon 
rossz a beszédérthetôség már kis hangerô 
mellett is.
Az akusztikai szakvélemény megállapítot-
ta, hogy az utózengési idô Tm=2,88 sec 
volt, a párhuzamos, sima falfelületek között 

oda-vissza verôdô zajok következtében több-
szörös csörgôvisszhang keletkezett.
A jelenségek megszüntetéséhez javítani kellett 
a hangelnyelést. Ehhez a tervezôk a falakra 
és a tetôszerkezet belsô oldalára a tornater-
mi követelmények között is ideális fagyapot 
táblákat választottak, mivel hangelnyelési 
tulajdonságaikról mérési eredmények állnak 
rendelkezésre, ütésállóak, és látszó felület-
ként is alkalmazhatóak. A tervezési feladatot 
jelentôsen nehezítették a tornacsarnok meg-
felelô fényviszonyaihoz szükséges, érthetôen 
nagyméretû ablakok, ezek fi gyelembe vételé-
vel kellett kialakítani a szigetelhetô részeket.
A falak eredeti állapotban sima, vakolt felü-
letûek voltak, amelyekre jellemzôen bordás-
falakat rögzítettek, amelyek viszonylag kis 
területet foglalnak el, így alig befolyásolják a 
hangelnyelést. 
A terem lefedésére faanyagú rácsostartók 
szolgálnak, felsô, ferde övükön lakkozott 
deszkaborítással.
A falakat és a födémszerkezetet kemény, zárt 
felület jellemzi, amelyek visszaverik a hango-
kat, a deszkázat azokat ráadásul a helyiség 
tengelyének irányába koncentrálja. A hang-
elnyelés javítása mellett természetesen az is 
szempont volt, hogy a felületek megtartsák 
esztétikus megjelenésüket, így a látszó felület 
miatt táblák és rögzítôelemek elhelyezése is 
nagy fi gyelmet igényelt. Kiemelt fontosságú 
volt emiatt például a dûbelek kiosztása.
A kivitelezés elsô lépéseként a rácsostartók kö-
zeibe, közvetlenül a deszkázatra 50 mm vastag, 
natúr színû Tektalan táblák kerültek, így csök-
kent a csillogó lakkozott felület aránya. A hangel-
nyelô burkolat rögzítése a vékony héjszerkezeten 
igényes munkát, nagy odafi gyelést követelt a ki-
vitelezést végzô vállalkozó (Menax Kft.) részérôl. 
A következô lépés a falfelületek burkolása 
volt, amelynek során az akusztikai szempon-

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 
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tok mellett más igények is felmerültek. Itt az 
is lényeges szempont volt, hogy a burkolat 
lehetôség szerint ne üssön el az eredeti vakolt 
felület megjelenésétôl, és a használattal járó 
során ütközéseknek is ellenálljon.
A hangelnyelés fokozására a gyárilag fehérre 
festett 35 mm-es fagyapot táblák 8 cm-es 
párnafákra rögzítették, amely közé ásvány-
gyapot réteg került. Ezzel a megoldással a sú-
lyozott hangelnyelése w = 0,35(H) értékrôl 
w = 0,85(MH) értékre nôtt (Kundt csôben 
végzett mérések szerint).
A labdaállóságra (ütésállóságra) vonatkozó-
an Lengyelországban készültek mérések a 
25 mm-es termékekrôl, az EN 13964:2004 
Álmennyezetek. Követelmények és vizsgálati 

módszerek szabvány szerint, a felületre merô-
legesen és 60°-os szögben rálôtt labdával. 
A vizsgált sebességek mellett a felület nem 
károsodhatott (nem léphetett fel a burkolat 
átlyukadása vagy egyes részek elválása).
Ezek alapján a táblák besorolása:

A vizsgálatok eredményei alapján belátható, 
hogy a 35 mm-es táblák nagyobb merevsé-
gük miatt bizonyosan megfelelnek a labda-
állósági feltételeknek. 

A felújítás befejezéseként a szakértôk ellenôr-
zô méréseket végeztek, amelyek során a be-
szédérthetôségi indexet, hangtisztaságot és az 
utózengési idôt vizsgálták.
A vizsgálatok igazolták, hogy az arányaikban 
kis hangelnyelô felületek ellenére gyakorlati-
lag a tervezett tulajdonságokat sikerült meg-
valósítani.  
A csörgôvisszhang megszûnt, az utózengési 
idô Tm = 1,53 sec értékre (az eredetinek 
csaknem felére) csökkent.

A RaSTI (beszédérthetôségi index) egy kate-
góriát javult, az eddig „rossz”-ból feljavult a 
„megfelelô” kategóriába.
A hangtisztasági fok feljavult 2 dB körüli 
értékre, ami beszédcélú terem esetén jónak 
számít.

Mindezeknek köszönhetôen végre zavaró za-
jok nélkül, rendeltetésének megfelelôen hasz-
nálható a tornacsarnok.

LABDAÁLLÓSÁG OSZTÁLYA LABDA SEBESSÉGE

2A / 8,0±0,5 m/s 8,0±0,5 m/s

1A / 16,5±0,8 m/s 16,5±0,8 m/s
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A teremakusztikai vizsgálat során látható volt 
az impulzusválaszokból, hogy a direkthangot 
erôs intenzitású, de változó erôsségû refl exiók 
követik. Ez a visszaverô felületek (pl. simított 
betonpadló, sima falfelületek) magas arányát 
jelenti, és azt, hogy a tér nem eléggé diffúz.
A mérési eredmények alátámasztották, hogy 
a teremben mért magas utózengési idô köze-
pes értéke Tm = 1,05 sec — oka a visszaverô 
felületek nagy aránya. 
A teremakusztikai tervezési cél emiatt az 
utózengési idô általános csökkentése volt, de 
a vizsgálatok értékelése alapján az is kitûnt, 
hogy emellett a 250 Hz alatti tartományban 
célzott hangelnyelésre is szükség lesz. A ter-
vezett beavatkozásokkal csökkenthetô a visz-
szavert hangok intenzitása, egyenletesebbé 
tehetô az utózengési idô frekvenciamenete.

HERAKLITH ALKALMAZÁSOK 

Gödör

Budapesten, a Central Passage-ban található új helyén már évek óta mûködik a kedvelt 
zenés szórakozóhely a Gödör Klub. Az üzemeltetô a koncertteremben a zenei produkciók 
alatt saját elmondása szerint „csörgést” tapasztalt, amely rontotta a terem akusztikai 
paramétereit. Az akusztikai probléma feltárására és megszüntetésére az Arató Akusztikai 
Kft. szakértôit kérte fel. A tervezési feladat elsô lépéseként teremakusztikai méréseket kellett 
végezniük, hogy kimutathassák a hallgatóságot zavaró problémák okait, majd a mérési 
eredmények alapján megoldási javaslatokat dolgozzanak ki a hangminôség javítására.
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A tervezôk olyan akusztikai burkolatok al-
kalmazását javasolták, amelyek széles frek-
venciasávban mûködnek, kiegészítve ôket 
célzottan a mélyebb frekvenciatartományok-
ban mûködô hatékony elnyelôvel.
A számítások szerint az átalakítás után az 
utózengési idô közepes értékének csökkenése 
volt várható, Tm = 0,84 sec értékre. 
A tervezést és az akusztikai burkolatok ki-
osztását jelentôsen megnehezítette a meny-
nyezeten található rengeteg gépészeti és 
elektromos vezeték, légcsatorna. Ezek között 
kellett megtalálni azokat a helyeket, amelye-
ken a terem méreteihez képest viszonylag kis 
felületû, mégis hatékony akusztikai elemeket 
elhelyezhetik.
A végleges terv szerint a mennyezeten és 
a falfelület felsô részén speciálisan mély frek-
ven ciá ra hangolt membránokat helyeztek el, 
amelyekbe szálas szigetelôanyag, környezet-
barát Ecose kötôanyagú ásványgyapot került.
A falak alsó szakaszára szélessávú hangel-
nyelô felületként — a gyakori rendezvények 

és a várhatóan nagy létszámú közönség 
miatt a szilárdsági és ütésállósági tulajdon-
ságokat is fi gyelembe véve — Heraklith-C 
50 mm vastag lapokat szereltek, a hangel-
nyelés növelése céljából 50 mm-es lécvázra 
rögzítve, a váz között 50 mm vastag, köze-
pes sûrûségû, szintén Ecose kötôanyagú ás-
ványgyapot szálas szigetelôanyaggal.
A kivitelezés befejezése után végzett ellenôr-
zô mérések szerint a közepes utózengési idô 
a tervezettnél is jobb, Tm = 0,76 sec lett.
A Heraklith-C esetében mechanikai tulaj-
donságai mellett belsôépítészetileg külön 
elônyt jelent, hogy a RAL színskála szerint 
gyárilag festetten és élletöréssel (fózolással) 
is rendelhetô, így esztétikus megjelenést le-
het biztosítani az anyagnak anélkül, hogy 
az anyag hangelnyelését rontanánk.
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Fújható üveggyapot költség 
és idômegtakarítással

Ha fújható üveggyapot 
iránt érdeklôdik, kérjük,
keresse területi kép viselôin-
ket! (A teljes lista a hátsó 
borítón található.)
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A magastetôk esetében jól ismert kéthéjú hi-
degtetôket számos kedvezô tulajdonságuk 
miatt a lapostetôs változatokban is kipróbál-
ták.
A kéthéjú lapostetôk rendkívül elônyösek az 
egymástól elválasztott csapadékvíz elleni szi-
getelés, hôszigetelés és a páratechnikai szem-
pontjából.
A kéthéjú hidegtetô felépítésérôl: az alsó héj 
a teherhordó födémszerkezetbôl és a rajta 
elhelyezett hôszigetelô rétegbôl áll. A fûtött 
térbôl kikerülô, rajtuk átjutó pára a fölöttük 
lévô légrésbe kerül, ahonnan átszellôztetéssel 
eltávolítják.

A csapadékvíz elleni szigetelést a felsô héjon, a 
hôszigeteléstôl elválasztva helyezik el.
A légrésnél a levegôt be- és kivezetô nyíláso-
kat úgy kell elosztani, hogy ne keletkezhes-
sen szellôzetlen zug. Nagyon széles és hosszú 
tetôkön, az attikákon elhelyezett szellôzôrá-
csok kiegészítésére páraszellôzôket is beépí-
tettek a felsô héjba, hogy a levegô mozgását 
és a pára eltávolítását elôsegítsék.
Az átszellôzés mûködését és hatékonyságát 
hazánkban alaposabban még nem tanulmá-
nyozták, emiatt határozta el a Knauf Insula-
tion Kft., hogy fújható üveggyapottal elvégzi 
egy kéthéjú lapostetô utólagos hôszigetelését, 
és ezzel egyidôben épületfi zikai méréseket is 
indít, hogy kiderülhessen, hogyan viselkedik 
a tetô a hôszigetelés után, nem keletkezik-e 
páralecsapódás stb.
A tetô eredeti állapotában 8 cm EPS, illetve 
néhány helyen kôzetgyapot hôszigeteléssel 
készült. A fújt szigetelést e rétegek fölé került.
 A vizsgálatban, amelyet Bakonyi Dániel ta-
nársegéd (BME Építészmérnöki Kar, Épü-
letszerkezettani Tanszék) vezet, a szerkezeti 

rétegek hômérsékletét és relatív nedvességét 
mérjük, hogy a tetôszerkezet épületfi zikai ál-
lapotát, változásait kövessük.
A páraszellôzôk megbontásával vált lehetô-
vé, hogy négy keresztmetszetben, 10 perces 
idôközökben lehessen vizsgálni az adott réteg 
hômérsékletét és relatív nedvességtartalmát.
A 2015 decemberében elkezdett mérésekbôl 
a rövid idôtartam miatt természetesen még 
nem lehet végleges következtetéseket levonni.
A tapasztalt jelenségekbôl megfi gyelhetô:
a felsô szinti lakásokban nagyon meleg van, 
és nagyon száraz a levegô. A relatív páratar-
talom csaknem folyamatosan 20% alatt van. 
Ez kedvezô a hôszigetelésre, mert alig jut át 
pára a födémen a hôszigetelésbe, ugyanak-
kor lakókomfort szempontjából kifejezetten 
egészségtelen.
Az 1. és 4. pontokban a vártnál sokkal kisebb 
késleltetéssel és csillapítással jelentkezik a 
belsô hômérséklet változása, itt feltehetôleg 
valamilyen illesztési hézag van az alsó héjban.
Jelenleg a nagy csekély belsô páraterhelés mi-
att nincs belôle probléma, de a négy vizsgált 

Kéthéjú lapostetõ utólagos 
hõszigetelése és vizsgálata

Hazánkban az 1960-as évektôl az 1980-as évekig hatalmas számban készültek laká-
sok iparosított technológiával a panelprogram keretein belül. A panelépületek tervezése és 
kivitelezése során sokféle szerkezeti megoldást kipróbáltak, beleértve ebbe tetôszerkezete-
ket is, amelyekre jellemzô kialakítás a hagyományos egyenes rétegrendû lapostetô volt, 
de elôfordultak a több-kevesebb sikerrel bemutatkozott fordított rétegrendû szerkezetek is.
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pontból kettônél megfi gyelt jelenség arra utal, 
hogy gyakoriak a panelhézag problémák.
Emiatt a méretezésnél a jövôben minden-
képp fi gyelembe kell venni konvektív nedves-
ségterhelést is.
Egyelôre sehol nem jelentkeztek kritikus ér-
tékek. A maximális relatív páratartalom a 
szerkezeten belül mindenütt kb. 90% alatt 
maradt, kivéve a 4-es pontot a külsô beton 
kéreg alatt, ahol eddig 95% volt a maximum. 
Sehol nem látszódik nedvességfeldúsulási 
trend, gyakorlatilag minden pontban a külsô 
levegôvel együtt mozog a nedvességtartalom.
A vizsgálatokról és az adatok elemzésérôl a 
továbbiakban részletesen beszámolunk.



85FÚJHATÓ ÜVEGGYAPOT SZIGETELÉSEK 

A KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁ-
CIÓ SZERINT ezen részeken a palafedés 
és lécezés lebontásával − majd visszaeépíté-
sével − a többi homlokzati felülettel azonos 
hagyományos THR szigetelés lett tervezve. 
Mindez nagyon körülményesnek és idôigé-
nyesnek tûnt, ráadásul a lebontott anyagok 
visszaépíthetôsége is kétségessé vált. A befe-
jezési határidô rövidsége, valamint az idôjá-
rás bizonytalansága miatt a felújítást végzô 
kivitelezô alternatív megoldást keresett ezen 
felületek szigetelésére.
A generálkivitelezôvel való kapcsolatfelvételt 
követôen a zalaegerszegi fújható szigetelési 
technológiával is rendelkezô partnerünk-
kel − Infrahôkép Kft. − közösen adtunk 
árajánlatot a munkára. 

A műszaki tartalom változás elfogad-
tatása után lehetôvé vált a lenyúló tetôré-
szek Supafi l Cavity fújható üveggyapottal 
való szigetelése. Így az elôzetesen leginkább 
körülményesnek vélt speciális falfelületek 
szigetelése lett a projekt legegyszerûbb mun-
kafolyamata.
Mint az 1. képen is látható, a tetôrészeken 
mindössze minimális mennyiségû pala fel-
szedésével lehetôvé vált a szigetelés elvégzé-

se. A Supafi l fújása gépesített technológiával 
történik. Szállítócsövön keresztül zajlik a szi-
getelési területre való anyagszállítás, így az 
idôjárási körülmények sem befolyásolták a 
munkavégzést. (2. kép)
A Knauf Insulation Supafi l termékei vegyi 
kötôanyag mentesek, hidrofóbizáltak, A1 
tûz védelmi osztályúak (nem éghetôek) és ami 
a legfontosabb, kimagaslóan jó hôszigetelési 
értékkel rendelkeznek.

A Supafi l Cavity üregkitöltésre gyártott típus 
hôvezetési tényezôje = 0,034 W/mK.
A Supafi l Loft nyílt terek szigetelésére ajánlott 
termék hôvezetési tényezôje: 0,044 W/mK.

Mint láthatjuk, alkalmanként a Knauf Insula-
tion fújható üveggyapot termékek választása 
biztosítja a leghatékonyabb, legjobb, legegy-
szerûbb megoldást a problémás területek szi-
getelésére.

A múlt év késô ôszén kezdôdött a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium energetikai fel-
újítása. Problémát okozott azonban a képen is látható homlokzatra lenyúló tetôszerkezet 
alatti részek szigetelése. 

Fújható üveggyapot költség 
és idômegtakarítással

1. kép 2. kép
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AZ ELŐZMÉNYEKRŐL
A Knauf Insulation Kft. és a Weishaupt Hô-
technikai Kft. hosszú évek óta szoros szak-
mai kapcsolatot ápol, különös tekintettel az 
épületek hôenergia-ellátásával kapcsolatos 
hatékonysági kérdésekben. Ennek a szak-
mai együttmûködésnek eredményeképpen 
2015 tavaszán — a programban szereplô 
családi ház hôszigetelés utáni tartós hôtech-
nikai mérési eredményeinek megismerését 
követôen — úgy döntöttünk, hogy a meglé-
vô hagyományos, 2-pont szabályzású, zárt 
égésterû fûtôkészüléket (FÉG ZC 18, 1. és 
2. ábra), egy 3 éves teszt-program keretében, 
kicseréljük egy modern, kondenzációs, széles 
modulációs tartománnyal rendelkezô, illesz-
tett teljesítménnyel bíró (WTC 15-A-H-PEA) 
gázkészülékre, mely a régi fûtési rendszer mi-
att hôcserélô leválasztással kerül beépítésre.

Az igazság pillanata...

...avagy ellenõrizzük le 
a gyakorlatban, amit 

az elméletben állítunk!
A „Nálam szigetelnek” program hajdúnánási családi házának, az utólagos hôszigetelés 
elôtti és után állapotban mért gázfogyasztásának elemzése. Kiemelt fi gyelmet fordítva 
a régi hagyományos gázkészülék, modern kondenzációs készülékre történô cseréje, 
valamint a tartós teszt-mérési eredményekre.
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A KÉSZÜLÉKCSERE
A tulajdonosokkal lefolytatott egyeztetô 
megbeszélések és a tartós-tesztre vonatkozó 
szerzôdéses feltételek egyeztetését követôen a 
konkrét kivitelezésre 2015. szeptember köze-
pén került sor. A feladatot egy hajdúböször-
ményi épületgépész vállalkozásra, a Varga-
therm Kft. munkatársaira bíztuk, akik 2 nap 
leforgása alatt elkészítették az átszerelést. Az 
installáció szakszerû és mûszeres beüzemelé-
sére 2015. szeptember 28-án került sor, hogy 
az október 1-tôl indítani kívánt mérési soro-
zat akadálytalanul elindulhasson. 
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A KIINDULÁSI HELYZET
A tartós mérési teszt segítségével azt kívántuk 
igazolni, amit különbözô tudományos szak-
mai értekezésekbôl viszonylag szûk réteg már 
ismert, hogy az épület utólagos külsô hôszige-
telési tulajdonságainak (U-érték) változása, 
magyarul a hôveszteség csökkenése, milyen 
hatással van a beépített — és most nagyon 
fontos jelzô következik — meglévő, meg-
maradó hagyományos fűtőkészülék 
üzemvitelére!

Feltétlenül ismerni kell a mérés következte-
téseinek helyes értelmezésében a korábbi hô-
veszteség számítások modelljét. Az MSZ 04-
140… szabványokban foglalt hôveszteség 
számítási módok korábban a nettó kiszámolt 
energiaveszteség értékeket un. pótlékolással 
bruttósították, hogy megkapják az épület 
valós adatainak megfelelô „valós” hôveszte-
ség értékeket. Ezeket a pótlék tényezôket a 
szabvány hôérzeti helyesbítéseknek nevezte, 
melyek a szél-, a felfûtési-, a kürtôhatás-, 
belmagasság- és égtájpótlék. Az így kiszámolt 
épület hôveszteség érték — a tervezô, szerelô 
biztonsági faktorának függvényében — már 
némi többletet mutatott a valós hôigénytôl, 
amihez még a felfelé való kerekítés is hozzá-
adott egy pár wattot. A 20—25 évvel ezelõtti 
magyarországi gázkészülék kínálat, az ipari 
termelés tervei, a kereskedelem felülrôl sza-
bályozott volta tovább növelte a valós és a 
tényleges hôveszteség között értékeket, mert 
nem azt kínálta a bolt, amire szükség volt, 
hanem azt, amit az ipar gyártott! Így nem 
ritkán 18—20 kW-ra 25—30 kW-os készüléket 
építettek be. Ennek a következménye, hogy 
az akkor épült épületek nagy részében már 
eleve túlméretezett hôtermelô berendezések 
kerültek be. És még egy fontos méretezés-
sel összefüggô szabály. Ez a teljesítmény a 
méretezési határhômérsékletnél (pl. —13°C) 
fennálló veszteség pótlására szolgáló teljesít-

mény! Ez az állapot a fûtési idôszakban na-
gyon kevés alkalommal van jelen, többnyire 
ettôl melegebb a van (részletes hôfokeloszlást 
az un. hôfokhíd mutatja meg). Ezt nevezzük 
átmeneti idôszaknak. A mai klimatikus vi-
szonyok között ez az átmeneti idôszak eléri a 
fûtött napok számának 85%-t is.

A vizsgált épületben egy 1988-as gyártású, 
azaz a kazáncsere évében egy 27 éves gáz-
kazán üzemelt. Az épület alapterülete 120 

m2, ami — nem ismerve minden paramétert — 
megközelítôen 15 kW hôigénnyel bírt, melyet 
egy 18 kW-os készülék szolgált ki. A hôszige-
telés elôtti teljes évben (2013) a gázfogyasz-
tás 857 m3 volt. 

A HŐSZIGETELÉS HATÁSAI
A Knauf a „Nálam szigetelnek” programban 
a legkorszerûbb hôszigetelô anyagokat vo-
nultatta fel a kiválasztott épületnél mind a 
homlokzaton, mind a padlásfödém utólagos 
hôszigetelési projektben. A hôtechnikailag így 
teljesen felújított épület jóságát egy éves, átfo-
gó méréssel kívánták igazolni, amit a Pannon 
Építômûhely Kft. szakemberei terveztek meg 
és alakítottak ki. A külsô- és belsô hômérsék-
letek mellett az épület által felhasznált ener-
giát is mérte a rendszer egy hômennyiség-
mérô segítségével. Megállapítható volt, hogy 
a hatékony szigetelési módnak köszönhetôen 
az épület közel 40% energiával kevesebbel is 
beérte! Egy nagyon impozáns értéket kap-
tunk a mérés eredményeképpen! 
Most megint egy nagyon fontos kérdést te-
szünk fel!

EZ A 40% ENERGIACSÖKKENÉS AK-
KOR AZ EFFEKTÍV MEGTAKARÍTÁS 
VAGY VALAMI MÁS? 
Tény (méréssel igazoltuk), hogy az épület 
ilyen arányban javult, azaz ilyen mértékben 

csökkentek a veszteségei. De ez a fûtôkészü-
lék energiamérlegében az output (kimenô) 
érték! Azaz ennyi energiát kellett bejuttatni 
az épületbe a veszteségek csökkentésére. Ki-
jelenthetô, hogy a szigetelés ennyi megtakarí-
tást eredményez, ha……! És itt jön a dolog 
érdemi része a hôtermelô oldaláról vizsgálva 
a kérdést, amikor is az input (bemenô) a vizs-
gált adat! 
De a feltett kérdésre is adjuk meg a választ! 
Ez nem az effektív megtakarítás (földgáz), ez 
az épület jósági (hôszigetelô képesség) fokára 
utaló jellemzô.

A KAZÁN VALÓS MŰKÖDÉSE
Mint azt korábban kifejtettük, az épületbe 
eredetileg beépített gázkészülék már némi 
túlméretezést mutatott, amihez most — a 
professzionális hôszigetelési rendszer hatásá-
ra — további túlméretezés fog hozzáadódni, 
mert csökkent a veszteség. A beépített készü-
lékrôl az alábbi technikai információt kell 
ismerni. 2-pont szabályzás — azaz névleges 
teljesítményen tud üzemelni vagy kikapcsolt 
állapotban tud lenni. Minél nagyobb a kü-
lönbség a gázkészülék teljesítménye és a valós 
(kiszolgálandó) hôigény között ilyen készülék 
esetében (hagyományos, 2-pont szabályzás), 
annál több a szakaszos üzem, annál rosszabb 
a berendezés éves hatásfoka, annál kedvezôt-
lenebb a gázfogyasztás, annál gazdaságtala-
nabb az üzem!
2014 évben a gázfogyasztás 952 m3 értéket 
mutatott (+11%), majd az elszámoló számla 
alapján a 2015 évi várható fogyasztást 1011 
m3 értékre (további +7%) becsülte a szolgál-
tató. Megdöbbentô! De hogy lehetséges ez?

Megjegyzés: nem forintokat veszünk alapul, 
hisz a rezsicsökkentés és az alapdíj, vala-
mint a rendszerhasználati díjak díjszabásá-
nak változása nem a valós fogyasztást rep-
rezentálja. Erre a mennyiség (m3) a megfelelô 
adat, amit a gázórán le lehet olvasni.

A beépített hômennyiségmérô az épület által 
felvett hômennyiséget mutatta, ami elvben 
megegyezik a készülék által leadott hômeny-
nyiséggel. A szigetelés hatékonysága miatt a 
gázkészüléknek 40%-kal kevesebbet kellett 
volna fogyasztania! Ha ugyanazzal a hatás-
fokkal tudott volna dolgozni, mint korábban! 

ÉS ITT VAN A LEGNAGYOBB TANUL-
SÁG! AZ IGAZSÁG PILLANATA!
A meglévô, megmaradó gázkészülék hagyo-
mányos gázkészülék (hagyományos kémény-
bekötött gravitációs levegôellátású készülé-
keknél ez sajnos még inkább igaz) nem tudja 
követni az épület hôveszteségének csökkenté-
sére tett lépéseinket! Szakaszos üzemben tud-
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ja csak kiszolgálni az akár 40—50%-kal kisebb 
hôigénnyel bíró épületet. Ennek következmé-
nye, hogy a hatásfoka nagyon leromlik. Azaz, 
a felhasznált gázmennyiséget rosszul, gazda-
ságtalanul használja fel! Nemhogy megtaka-
rít, hanem még pazarolni is fog. Ahogy ezt a 
számok (semmi bûvészkedés, a gázórán lévô 
adatokat kell leolvasni) mutatják!
Ezért döntöttek vállalataink úgy, hogy felold-
ják az örök kérdést!

SZIGETELJÜNK VAGY KAZÁNT 
CSERÉLJÜNK? 
 
A VÁLASZ: ÉS! 

SZIGETELJÜNK ÉS KAZÁNT 
CSERÉLJÜNK! 

Válasszuk az épület megváltozott hôigényé-
hez alkalmas, modulációs (részterhelésen is 
jó hatásfokkal mûködô), az érvényben lévô 
Energiahatékonysági rendeleteknek megfe-
lelôen már kondenzációs fûtôberendezést. 
Ennek igazolására építettünk be egy 15 kW 
névleges teljesítményû berendezést, amit 
9,0 kW teljesítményre visszaszabályoztunk. 
A moduláció alsó tartománya ennél a készü-
léknél 4,3 kW, így még maradt mozgástér az 
átmeneti idôszak alacsonyabb hôigényénél 
a részterhelésre.

Mértük a készüléket teljes terhelésen

Mértük részterhelésen is

1117 üzemórát követôen (1 évet vizsgálva) 
végrehajtottuk az elsô karbantartást is. Az 
üzem óra is nagyon sok információt hordoz. 
Normál esetben átlagosan 2800—3200 üzem-
órát mennek jól méretezett, akár már kon-
denzációs kazánok is egy évben. Mivel itt egy 
nagyon komoly hôszigetelés és egy csúcsminô-
ségû kondenzációs készülék, valamint egy 
nagyon pontos beszabályozás együttes hatása 
nem normálállapotot jelent megállapítható, 
hogy az üzemóra sem normál! Egyharmad 
üzemórával beérte a készülék, ami a felhasz-
náló számára nagyon kedvezô! Ha nem megy, 
akkor nem is fogyaszt, nem használódik, nem 
kopik, nem képez üzemi költséget! Magyarul 
nem csak kevesebbet fogyaszt, hanem a kar-
bantartás és az üzemi költségek sem terhelik 
a felhasználó pénztárcáját! És akkor ne feled-
kezzünk meg a lecsökkent károsanyag-kibo-
csátásról (NOx, CO2) sem, amivel a környeze-
tünk védelmében is teszünk, tettünk lépéseket!

Karbantartás elôtti állapot

Karbantartás után állapot
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A kazán belsô felületei minimális szennyezô-
dést mutatnak. Ez a kevés üzemidônek is 
betudható. Fontos megjegyezni, hogy a kör-
nyéken elég intenzív a szilárd tüzelôanyagot 
használók aránya, tehát az égési levegô nem 
a „legtisztább”. 
 
A bevezetôben említettük, hogy a régi, vas-
csöves, nyitott tágulási tartállyal (padlástar-
tály) üzemelô fûtési rendszer miatt hôcserélô 

rendszerleválasztást alkalmaztunk. Ez nem 
csak a nyomásviszonyok miatt, hanem a 
garanciális fûtôvíz minôség tartása miatt is 
fontos. Sokan félnek a beépítésétôl, mert úgy 
gondolják, hogy „felesleges” veszteséget okoz. 
A gyári, szigetelt, nagyteljesítményû, alacsony 
hômérsékletkülönbséggel (ΔT) jó hatásfokkal 
üzemelni tudó hôcserélô „hôfokcsökkentése” 
<8%. A karbantartáskor 26 °C elôremenô 
fûtôvíz hômérsékletnél (kazánkör) a hôcserélô 
után 24 °C (rendszerkör) elôremenô fûtôvíz 
hômérsékletet mértünk. Mivel a hôcserélô 
fûtött térben és teljesen leszigetelt állapotban 
van, veszteségrôl nem igazán beszélhetünk. 
Ez konstrukciós tulajdonság (17. 18 és 19. 
ábra). A tipizált gyári hôcserélô szervesen il-
leszkedik az egyéb hidraulikus tartozékokhoz, 
mint pl. az energiatakarékos fûtési keringtetô 
szivattyúval szerelt radiátoros blokkhoz.
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2013. január 145 2014. január 160 2015. január 190 2016. január 191

2013. február 140 2014. február 160 2015. február 180 2016. február 164

2013. március 130 2014. március 137 2015. március 165 2016. március 120

2013. április 66 2014. április 70 2015. április 85 2016. április 56

2013. május 30 2014. május 32 2015. május 35 2016. május 14

2013. június 4 2014. június 4 2015. június 4 2016. június 4

2013. július 5 2014. július 5 2015. július 5 2016. július 6

2013. augusztus 6 2014. augusztus 6 2015. augusztus 6 2016. augusztus 6

2013. szeptember 15 2014. szeptember 18 2015. szeptember 20 2016. szeptember 5

2013. október 30 2014. október 40 2015. október 46 2016. október 40

2013. november 140 2014. november 150 2015. november 99 2016. november 90

2013. december 146 2014. december 170 2015. december 125 2016. december 110

Valós: 857 952 960 806

Tervezett: 857 952 1011
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  2013 szigetelés előtt és régi kazán

  2014 szigetelés után és régi kazán

  2015 szigetelés után és 3 hónap új kazán

  2016 szigetelés után és egész évben új kazán

Az idôjárás változása, az egyes téli hónapok átlagos középhômérséklete okozza az azonos vizsgált idôszakokban a csökkenést, illetve a növekvést.
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ÖSSZEFOGLALÁS:
Az adatok elemzése arra világít rá, hogy ha 
az épület hôtechnikai állapotának javítása-
kor nem fektetünk kellô hangsúlyt a gépésze-
ti berendezések illesztésére — különös tekin-
tettel a hôtermelô készülékekre, jelen esetben 
a gázkazánra — akkor a várt megtakarítás 
„virtuálisan” jelentkezik, mert a hatásfok-

romlás következtében a (gáz)fogyasztás nem 
csökken, hanem egyenes nô! Mivel három 
éves mérési ciklusra szerzôdtünk a tulajdo-
nosokkal, az igazi elemzésre a tesztidôszak 
végén (2018. szeptember) kapott adatok 
birtokában célszerû visszatéri, de már most 
látszik, hogy alatta vagyunk a felújítási álla-
potban eltüzelt gázmennyiségnek!

Szeretnénk köszönetet mondani a 
Knauf Insulation Kft.-nek, mert lehetôvé 
tették számunkra, hogy megismerkedhes-
sünk a tulajdonosokkal, és elvégezhessük 
a  kazán cseréjét a mérési teszt-sorozat lefoly-
tatása érdekében, életszerű körülmények 
között!



alulról hûlõ födémekhez|
akusztikai szigeteléshez | koszorúelemekhez | 
dekoratív látszó felületekhez

magastetõhöz | 
padlásfödémre (nem terhelhetõ felületképzés) | 
válaszfalakhoz | lapostetõ befújható 
hõszigeteléséhez

KIVÁLÓ HÕ- ÉS HANGSZIGETELÉSI HATÁS 

FELELÕSEN TERVEZÕ 
ÉPÍTÉSZEKNEK AJÁNLJUK:  
OPTIMALIZÁLJA AZ ÉPÜLET ENERGIAFELHASZNÁLÁSÁT 
KNAUF INSULATION HÕSZIGETELÉSSEL!

TERMÉSZETES ALAPANYAG, 
KÖRNYEZETBARÁT 

A HÕSZIGETELÉS TÖBBSZÖRÖSEN MEGTÉRÜLÕ, ENERGIATAKARÉKOSSÁGI BEFEKTETÉS!

NEM ÉGHETÕ HÕSZIGETELÉS
(A1 TÛZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY) 

SZAKSZERÛEN KIVITELEZHETÕ HÕSZIGETELÉSI 
MEGOLDÁSOK, HOGY AZ ÉPÜLET A TERVEZETT 
ÉLETTARTAMRA A LEGKEVESEBB ENERGIÁT HASZNÁLJA

KÕZETGYAPOT

FAGYAPOT

homlokzatra| 
padlásfödémre (terhelhetõ felületképzés)| 
lapostetõre | nyílászárók köré | 
emeletek közötti tûzgátló sávképzéshez

AZ EGYES ÉPÜLETRÉSZEK MEGFELELÕ HÕSZIGETELÉSÉHEZ KÉRJE A KNAUF INSULATION SZAKEMBEREINEK 
SEGÍTSÉGÉT! 

Blaskovics Balázs mérnök, értékesítési tanácsadó (Fejér, Pest, Nógrád megye, Budapest) Tel: +36 30 55 24 100 
| Sájer Miklós mérnök, értékesítési tanácsadó (Budapest, Pest és Nógrád megye) Tel: +36 30 47 79 929 |                
Pozsgai Péter mérnök, értékesítési tanácsadó (Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megye), 
Tel: +36 30 99 71 201 | Schóber Zoltán, termékmenedzser, mûszaki szigetelés (Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-
Szolnok, Bács-Kiskun megye), Tel: +36 30 55 24 200 | Balogh János mérnök, értékesítési tanácsadó (Heves, Borsod-
Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye), Tel: +36 30 70 50 114 | Mercigány Róbert mérnök, 
értékesítési tanácsadó (Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye), Tel: +36 30 59 51 514

További információ: www.nalamszigetelnek.hu | info.hu@knaufinsulation.com | www.knaufinsulation.hu

ÜVEGGYAPOT



Knauf Insulation Kft.
8924 Alsónemesapáti Ipartelep

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

ELÉRHETŐSÉGEK

Általános adatok:

Telefon: Fax: Telephely: Postacím:

06-92/550-900 06-92/550-901 8924 Alsónemesapáti Ipartelep 8901 Zalaegerszeg, Pf. 303.

06-23/889-844 06-23/889-845 2040 Budaörs, Gyár u. 2. 2058 Budaörs, Pf. 115.

Központi e-mail: info.hu@knaufi nsulation.com

Értékesítők Mobilszám E-mail cím

Blaskovics Balázs Mérnök, szaktanácsadó – Budapest, Pest megye 30/5524-100 balazs.blaskovics@knaufi nsulation.com

Sájer Miklós Mérnök, szaktanácsadó – Budapest, Pest megye 30/4779-929 miklos.sajer@knaufi nsulation.com

Pozsgai Péter Mérnök, szaktanácsadó – Északnyugat-Magyarország 30/9971-201 peter.pozsgai@knaufi nsulation.com

Balogh János Mérnök, szaktanácsadó – Északkelet-Magyarország 30/7050-114 janos.balogh@knaufi nsulation.com

Schóber Zoltán
Mérnök, szaktanácsadó: gépészeti szigetelések; 
magasépítési termékek – Délkelet-Magyarország

30/5524-200 zoltan.schober@knaufi nsulation.com

Mercigány Róbert Mérnök, szaktanácsadó – Délnyugat-Magyarország 30/5951-514 robert.mercigany@knaufi nsulation.com

TERMÉKEINKRŐL BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁST 
AZ ALÁBBI HONLAPOKON TALÁLHAT:

www.knaufi nsulation.hu
www.knaufi nsulationszigeteles.hu

www.heraklith.hu
www.nalamszigetelnek.hu

www.factplus.hu
www.mineralplus.hu
www.urbanscape.hu

www.fujhatohoszigeteles.hu

ON LINE RENDELÉSFELVÉTEL:

http://www.knaufi nsulation-online.com/
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