
Burkofat ahhzon

Szi geteflunk
poliszttrollal !

A bels6 6s a kiils6 h6m6rs6klet kozotti
ktilonbs6g a nyililszdr6kon, a fod6men 6s
a falakon 6t egyenlft6dik ki. Ez komoly
energiavesztes6ggel j6r. Ut6lagos kiils6
hdszigetel6s felrak 6ts6v al j elent6sen
csokkenthetji ik fi it6si kolts6geinket

z uj htzak, lak6sok
6pit6se mellett je-
lent6sen n6tt a r6gi

6pulet6llom6nyt taka16ko-
sabb6 6s eszt6tikuss6L t6v6
ut6lagos h6szigetel6sek
arAnva. Ez a munka emeli a
naz en1Xet 6s ak6r mAr 4-5
6v alatt megt6rul. A poliszti-
rol h6szigetel6ssel a lalazal
h6szigetelS k6pess6ge 40-
60%-kal is n6het, ami igen-
csak kihat a fft6sszriml6nk-
ra. A c6l a h6hidak csok-
kent6s6n 6s a h6szigetel6si
k6pess6g javit6s6n t(l a
kuls6 falak hat6rolo k6oes-
s6g6nek javit6sa is. Ez6rt is
l6nyeges, hogy a szigetel6s
lehet6leg a falak kuls6 ol-
dalAra keruljdn, hiszen igy a
fal a t6li id6szakban mele-
gebb lesz, 6s a fagypont is
a szerkezeten kivulre kerul.

Kiil6nbiiz6
rendszerek
A szerelt burkolatl h6szi-
getel6s eset6ben a hom-
lokzati falra r6gzftett h6szi-
getel6 lemezek el6 - l6gr6s
kozbeiktatds Aval,- szerelik
a burkolatot. A l6gr6s a ki-
szell6z6st, a burkolat az
6pulet eszt6tikus megje-
len6s6t biztositjp. A vakolt
fed6r6teg( h6szigetel6s
eset6ben a homlokzati fa-
lakra rogzitett h6szigetel6
lemezekre kulonboz6 meg-
munk6l6s0 - kapart vagy
dorzsolt - fed6vakolat kerul.
A kopenyfalas h6szigetel6s
eset6ben a homlokzati fa-
lak kuls6 oldal6ra rogzftett
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kbzet- vagy uveggyapot
anyagti h6szigetel6s e16
l6gr6ssel vagy anelkul ko-
penyfalat 6pitenek. A ko-
penyfal - tomeg6b6l ado-
d6an - ielent6sen k6slelteti
a kornyezeti hat6sokat. Ez
a m6dszer csal€rdi hazak
ut6lagos h6szigetel6s6re is
alkalmas. A h6szigetel5 le-
mezek 6Lltal6ban oolisztirol
hab, k6zetgyapot, valamint
k6t oldaldn fagyapot fedo-
r6teggel borftott polisztirol
hab anyag0ak. Ezek kozul
a leggyakrabban a polisZi-
rol hab anyag0 h6szigetel6
lemezeket haszndljdrk A
szigetel6anyagot tobb he- '

lyen mechanikusan is rog-
zfteni kell, s6t egyes esetek-
ben kizAr olag p rof i I tarto kkal
oldjdk meg a felerosit6st A
legel6nyosebb szerkeze-
ti kialakft6s a fa alapl6ces
v6ltozaI, mert ennel nem
keletkezik h6hid.

H6szigetel6 vakolat
A szigetel6 lapokat ta-
gasztohabarccsal rog-
zilik a kuls6 falhoz, errc
alapvakolatb6l, uvegszdrl
eroslt6s( textili6bol 6s fe-
d6vakolatbol dl lo burkolat

kerul. A h6szigetel6 ha-
barcs k6szithet6 az 6pit6s
hely6n, az odasz6llltott
alkot6anyagokb6l, illetve
az un. szar azhabarcsbol,
amely gyduban k6szul, 6s
az 6pft6shelyen csak vizet
kell hozz| keverni. Napja-
inkban a szArazhabarcs
mindink6bb kiszorit ja az
6pft6shelyen k6szul6 h6-
szigetel6 habarcsot. A h6-
szigetel6 habarcsot tdbb
r6tegben, a falaz6elem
fajtdjAtol fuggoen 3-5 cm
vastags6rgban kell felhor-
dani a vakoland6 felulet-
re. A h6szigetel6 vakolat
h6szigetel6 k6pess6ge
2-S-sz1r rosszabb, mint
a h6szigetel6 lemezek6,
ez6rI els6sorban csak
olyan 6puletek eset6ben
kerul sz6ba, amelyekn6l
a homlokzat h6szigetel6
k6pess6g6t csak kism6r-
t6kben kell javitani.



A homlokzati hdszi

1. A lemezeket ragaszt6habarcs 6s/vagy
diibel rdgziti a falhoz. A diibel hosz-
szrisiigit befolydsolja a polisztirollap, a
ragasztis pontossiga 6s a falszerkezet,
azaz a tdgla l6gr6seinek elhelyezkedGse

3. Az 6lv6d6 az 6piilet pozitlv sarkai-
nak v6delm6re szolg6l6 rendszerelem.
A sarkokat 6rf kiils6 s6riit6sek etkerii-
l6s6nek 6rdek6ben a hdl6s 6lv6d6 java-
solt az ablakkeretek kiir6 is

5. Libazati tiimdr szigetel6lemezek {3
cm) felrakisa. A polisztirol tibkikat
ragaszt6pog6csikkal helyezziik fel a
homlokzatra, amelyeket ajinlott g0-40
centis tdvolsigonk6nt felhelyezni

2. A feliileter6sit6 iivegw(ivethit6 be-
figyartsa a rendszer ragaszt6anyagival
6s simit6l6ccel t6il6nik. A h6szigetet6 fe-
liilet6re kell felhordani a ragaszt6kever6-
ket, majd ara kell fektetni az iiveghil6t

4. Hordjunk fel alapoz6t a vakolat fel-
hriz6sa el6tt. Elhanyagolhat6 k6lts6g az
6piilet h6szigetel6s6nek kivitelez6sGnek
folyamin, hidnya ellenben vesz6lyeztetn6
a szigetelfrendszer tart6ssigiit

6. Kapart vagy g0rdiil6szemcs6s hom-
lokzati vakolatok felhordisit rozsda-
mentes ac6lsimlt6val - a megfelel6
ir6nyba - v6gezziik! A szint el6bb pr6-
biljuk ki egy kisebb feliileten

etel6s rnenete A h6szigetel6
alapjai

I  A zsdkos ragaszt
kb. 6-8 l i ter t iszta vizhr
adagolva csom6me
tesre keverjuk, majd k
5 percig 6l ln i  hagyju
Felhaszndlas elot t  m(
egyszer atkeverjuk.
IAragaszt6tah6s;
getel6 tebl6k sz6l6n f ,
lyamatosan, a fe lu let(
pedrg 5-6 helyen po
tonkent kel l  fe l rakni
I A bekevert ragas
t6t k6t or6n belul fel kr
haszndlni !  A megkr
vert ragasztoanyaghc
egy6b adal6kszereke
kot6sgyorsit6t, fagy6r
gdtlot hozz6adni, i l letr,
az anyagot k6t or6n t
fe lhaszn6lni  t i los.
I A polisztirol t6bldk fe
ragasztdsa elott helye:
zuk el es rogz(tsuk a vezr
t6l6cet vagy az aluminiur
indftoprofi l t  a h6szigete
lemezek indit6sorane
helye al6. Ha nem indftt
profi l t  alkalmazunk, akkr
a hoszigetel6 t6bla indftc
sora ala egy 50 cm sz6le
uveggyapoth6lo csfk 2
cm-es r6sz6t rogzftjik rt
gaszt6ssal, a tobbi r6szr
szabadon hagyjuk.
I A lemezeket kot6s
ben, h6zagmentese
kel l  fe l ragasztani ,  a lu l r r
fe l fe l6 haladva.
I A felragasztdsn6l viz
m6rt6kkel  kel l  a hSszige
tel6s fe lu let6nek sfkpor
tossdg6t el len6r izni
I Az i l leszt6seknt
ugyeljunk arra, hogy re
gaszto ne kerulhessen
h6zagokba.
lAsarkokndl  a lemeze
ket fogazottan, kot6sbe
helyezzik el. A ragaszt
megszildrdul6sa utdn a le
mezeket simft6ra ragasz
tott csiszolov6szonnal sf
felulett6 csiszoljuk ossze.
I A ragasztds mellett
lemezti ibl6kat d(bellel i
rogzft juk. 4-6 db t6rcs6
m(anyag d(bel  szuks6
ges m2-enk6nt.  1m2 felu
let ragasztAsahoz 2,5-:
kg ragaszt6 kel l .
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7. A libazatra
6s a sarkokra a
driigiibb 6s ne-
hezebb k6lapok
helyett - azok-
kal kiils6re szin-
te teljesen meg-
egyezf -, rugal-
mas 6s fagy6ll6,
3-4 mm vastag
lalburkol6 lapo-
kat ragasztha-
tunk


