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homlokzatképzés, utólagos hőszigetelések

THERMOMASTER 
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER - KIEGÉSZÍTŐK

„A RÉSZLETEKEN A HANGSÚLY” 
A homlokzati hőszigetelő rendszerek elengedhetetlen részét képezik a különböző profilok, élvédők és dübelek, az úgynevezett „kiegészítő” termékek.       
Az ezek nélkül vagy a nem megfelelően megválasztott kiegészítőkkel elkészített rendszer nem tudja megfelelően ellátni funkcióját, azon repedések, ill. 
olyan elváltozások keletkezhetnek, ami akár rövid idő alatt a hőszigetelő rendszer hatékonyságának csökkenését, de akár teljes tönkremenetelét is 
eredményezheti.
A szigetelő rendszerek élei könnyen megsérülhetnek, a homlokzati síkokról a víz visszafolyhat a vízszintes felületekre (pl. ablakkáva, erkélylemez), a 
dübelek nélkül, ill. a nem jól megválasztott dűbelekkel a polisztirol hőszigetelések hőtágulása miatt kialakulhat a „matrac effektus”, a nyílászárók és a 
hőszigetelő rendszer találkozásánál repedések keletkezhetnek. Mindezen problémák elkerüléséhez kínálnak megoldást, nyújtanak segítséget a 
Thermomaster homlokzati hőszigetelő rendszerek részét képező termékek. 

DÜBELEK:

A Thermomaster D és D-Plus (polipropilén tárcsás 
dübelek, polipropilén, ill. szálerősítéssel ellátott 
poliamid beütő szeggel) a Thermomaster DH 
(polipropilén tárcsás dübel, hőhídmentes fém 
beütőszeggel) a polipropilén Thermomaster D-WM 
dübeltárcsa (OSB, fa vagy fém fogadószerkezet 
esetén) és a professzionális Ejot dübelek adják 
rendszerünk biztonságát, melyeket a falazat és az 
alkalmazott hőszigetelés anyagától függően kell 
megválasztani és a szükséges darabszámban, ill. 
rögzítési mélységgel kell telepíteni. A szükséges 
darabszám családi házak esetében EPS hőszigetelésnél 

2általában 6 db/m , a fém beütőszeges dübelekkel 
2rögzített kőzetgyapot hőszigetelésnél 4-6 db/m  

(pontos előírások a Thermomaster 
alkalmazástechnikai útmutatóban és a MÉSZ 
irányelvekben). Az egyre nagyobb vastagságokban 
alkalmazott hőszigetelésekhez igazodóan 
Thermomaster dübeleink típustól függően                    
70-260 mm-es, az Ejot dübelek típustól függően        
75-295, de akár 395 mm-es hosszúságig is 
rendelhetőek. 
Fontos tudnivaló, hogy vázkerámiába, üreges téglába 
történő dübeltelepítésnél nem szabad ütvefúrással 
elkészíteni a furatot, mivel az ütés hatására 
átszakadnak a sejtfalak és a dübel nem fog 
megfelelően tartani. Helyesen ütőimpulzus nélkül 
szabad csak a furatot elkészíteni, az erre a célra 
gyártott, speciális élképzésű fúrószár segítségével. 
Ilyen módon ezt a fúrószárat könnyűadalékos-
betonnál és pórusbetonnál is alkalmazhatjuk, ha 
ütvefúrás esetén a dübel nem tart megfelelően.

Thermomaster dübel 
telepítése (helyesen 

1-1,5 mm-t 
a hőszigetelésbe 

süllyesztve)

Thermomaster PVC hálós élvédő

Thermomaster PVC-B hálós balkonprofil

Thermomaster lábazati indító profil

PROFILOK:

A Thermomaster lábazati indító profil - a homlokzati 
hőszigetelő rendszer alsó élének esztétikus, ütésálló 
kialakítására szolgáló alumínium profil, melynek 
vízorros kialakítása révén nincs vízvisszafolyás. 
Szélességi méretei a standard 20-120 mm-en felül 
lehetővé teszik a vastagabb, akár 130-250 mm-es 
hőszigetelés alkalmazását is. Hasznos kiegészítője a 
lábazati profiltoldó elem és a lábazati műanyag ék, 
melyek segítik a lábazati profilok megfelelő síkban 
történő rögzítését még egyenetlen falfelület esetén is.
Anyaga: Perforált, hidegen hajlított alumínium profil, 
perforált vízorr kialakítással. Mérete: 2-2,5 m/db.

A Thermomaster PVC hálós élvédő a hőszigetelő 
rendszerek pozitív falsarkainak mechanikai védelmére 
alkalmas profil, melyet az üvegszövetháló 
ágyazóanyagával, a hálózás megkezdése előtt kell 
felragasztani. Segítségével erős és esztétikus élt lehet 
kialakítani, mely a kéregréteg kialakításakor 
vezetősínként is szolgál.
Anyaga: extrudált, perforált PVC profil alkáliálló 
üvegszövethálóval társítva. Mérete: 2,5 m/db.

A Thermomaster PVC-B hálós balkonprofil a vízorros 
kialakítása miatt az erkélylemez alsó éléhez rögzítve 
megakadályozza a víz visszafolyását, így elkerülhetők a 
megfagyott víz által okozott károk. Hasonló módon és 
céllal beépítve alkalmas továbbá nyílászárók felső 
falkávájánál és vastag szigetelések indításánál is. 
Beépíteni az üvegszövetháló ágyazóanyagával a 
hálózás előtt szükséges.
Anyaga: extrudált, vízorros PVC profil, alkáliálló 
üvegszövethálóval társítva. Mérete: 2,5 m/db.

A Thermomaster W-PROF hálós ablak-csatlakozó 
profil a hőszigetelés és a nyílászáró közötti rugalmas, 
vízmentes csatlakozás kialakítására szolgáló profil.         
A hőszigetelő rendszerrel való együttdolgozást a 
profilhoz társított üvegszövet háló biztosítja. Beépíteni 
itt is a hálózás előtt szükséges. A nyílászáróhoz való 
rögzítés a profilon levő öntapadó habcsíkkal történik.   
A profil szélén letörhető PVC lemez található öntapadó 
csíkkal, a nyílászáró védőtakarását szolgáló fólia 
rögzítésére. Anyaga: extrudált PVC profil, zártcellás, 
vízzáró, szilikon szivacscsíkkal és üvegszövethálóval 
társítva. Mérete: 2,5 m/db.


