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tetőtér hőszigetelés utólag
Az ISOVER minden építkező számára egy 
komplex megoldást fejlesztett ki, amellyel a 
tetőtérbeépítések biztonságosan meg-
valósíthatók. A szarufák közötti tér teljes kitöl-
tésére az ISOVER UNIROL PLUS üveggyapot filc 
ajánlott. A második, kiegészítő hőszigetelés a 
szarufa belső síkján, arra merőlegesen, 
gondoskodik kényelmes belső lakóérzetről a 
nyári rekkenő hőségben és a téli csikorgó 
fagyban is. Ezzel a második réteg hőszigete-
léssel a szarufákat is szigeteljük (megszűnik a 
hőhídhatás), így a szerkezet hőszigetelő 
képessége jelentősen nő. A második réteg 
hőszigetelésként az ISOVER AKUPLAT 
üveggyapot lemezt ajánljuk. A belső oldalon 
alkalmazott VARIO KM DUPLEX klímafólia 
megvédi a tetőszerkezetet a nedvesség okozta 
károsodásoktól. A feladata az, hogy meg-

AZ AJÁNLOTT RÉTEGREND:
Tetőfedés

TYVEK SOLID páraáteresztő, vízzáró réteg

15 cm UNIROL PLUS vagy UNIROL PROFI 
hőszigetelés

5 cm AKUPLAT vagy MULTIMAX 30 
hőszigetelés

VARIO KM DUPLEX páragazdálkodó réteg 
tömített átlapolásokkal, csatlakozásokkal

Gipszkarton burkolat

Az ISOVER válaszfal-hangszigetelő filc nem csak 
a nyugalmunkat őrzi. A fémvázas gipszkarton 
válaszfal építési rendszerrel együtt alkalmazva 
ma már megszokott építőanyagunk. Belső 
tereink egy teljesen új külsőt nyerhetnek. 
Gyorsan, tisztán és gazdaságosan alakíthatók a 
szobák kis kuckókká a nem éghető ISOVER 
kiváló hang- és hőszigetelő üveggyapot 
alkalmazásával.
A szerelt belső válaszfalak olyan tömeg-rugó-
tömeg rendszert alkotnak, amelyek a köve-
telményeknek megfelelő léghanggátlást 
biztosítanak. Az előtétfalaknál, válaszfalaknál 
vagy aknafalaknál a bordavázra szerelt tömeg 
egy- vagy többrétegű gipszkarton burkolat, 
míg a hangelnyelő rugó-réteg az ISOVER 
AKUSTO üveggyapot filc, vagy ISOVER 
AKUPLAT üveggyapot lemez, A1 tűzvédelmi 
osztályú falszerkezetek esetén ULTIMATE PIANO 
vagy PIANO PLUS integrált üveg-kőzetgyapot 
filc. Meglévő falazott válaszfalak hanggátlását 
olyan előtétfallal növelhetjük, ahol a meglévő 
fal felületétől legalább 1 cm légrés távolságra 
helyezik el a mennyezet és a padló között a 
Rigips 75 CW bordavázat, benne az ISOVER 
AKUSTO üveggyapot filc, vagy ISOVER 

gátolja a belső pára nagymértékű bejutását a 
tetőszerkezetbe, a szerkezetben lévő nedves-
séget pedig kiszárítsa, ezáltal megaka-
dályozza a penészképződést. A belső oldali 
párazáró fóliának légzárónak kell lenni, csak a 
megfelelően kivitelezett, légtömör rendszer 
ad védelmet a páralecsapódással szemben.
A megfelelően szigetelt tetőtér hőátbocsátási 

2tényezője U=0,25 W/m K alatt van.                     
A kívánt eredmény elérése érdekében 
célszerű a szarufák közötti teret teljes 
keresztmetszetben kitölteni 
szigetelőanyaggal, ezzel mintegy 30% javulást 
érhetünk el a hagyományos, átszellőztetett 
szigeteléshez képest. Fontos, hogy ebben az 
esetben a külső oldalon elhelyezett vízzáró 
fóliának alacsony diffúziós ellenállású, 
páraáteresztő fóliának kell lennie, pl. TYVEK 
SOLID.
Utólagos szigetelés esetén meg kell vizsgálni, 
hogy külső vízzáró fólia van-e, ha igen, akkor 
páraáteresztő, vagy sem. A hőszigetelést és a 

AKUPLAT üveggyapot lemez hangelnyelő 
réteget, majd a bordavázra szerelik a Rigips RB 
12,5 gipszkarton burkolatot. Ez az előtétfal 
átlagosan 10 dB hanggátlásjavulást 
eredményez, mely a zajterhelés feleződését 
jelenti.
A szerelt válaszfalak hanggátlásának 
növelését a kétoldali, ill. közbülső tömegek 
növelésével, azaz a gipszkarton lemezek 
számának növelésével, valamint a hang-
elnyelő rétegek összvastagságának növe-
lésével lehet elérni.

szerkezetet feltétlenül meg kell védeni a 
csapóeső, porhó formájában bejutó nedves-
ségtől, ezért a vízzáró fólia beépítése 
utólagosan is szükséges. Amennyiben van 
vízzáró fólia, de nem páraáteresztő tulaj-
donságú, a szarufák közötti szigetelőanyag és a 
fólia között min. 5 cm légrést kell hagyni a 
szerkezetbe bejutó pára kiszellőztetésére. 
Ebben az esetben biztosítani kell a légrésben a 
levegő bevezetését (eresznél résszellőző 
beépítésével), ill. a párás levegő kivezetését. 
Ennél a rendszernél azonban számolnunk kell 
az átszellőztető légáram okozta rontó hatással, 
ami akár 30% is lehet. Sajnos ebben az esetben 
csak a szarufák alatt elhelyezett szigetelőanyag 
vastagságának növelésével érhetjük el a kívánt 
hőátbocsátási tényező értéket.

SZERELT VÁLASZFALAK:

A SZERELT VÁLASZFALAK ELŐNYEI:

Száraz beépítés miatt építési nedvességet 
nem juttatunk a szerkezetbe, nincs 
technológiai várakozási idő.

Kis tömege révén a válaszfal súlya nem 
terheli a födémet.

Az ISOVER AKUSTO és AKUPLAT csövek és 
vezetékek mellett is elhelyezhető, ezáltal 
meggátolja a hanghidak kialakulását.

A szerkezet gyorsan kivitelezhető, ezáltal 
idő takarítható meg. Nincs szükség 
betonkeverőre, vízre, homokra, cementre, 
valamint tárolási helyre.
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Ajánlott termék:
DOMO KOMFORT üveggyapot filc 
λD = 0,039 W/mK
A DOMO KOMFORT rugalmassága miatt szorosan 
illeszkedik a szerkezet elemei közé. Az egyik 
oldalon elhelyezett poliészterfátyol kasírozásnak 
köszönhetően a beépítési és szilárdsági 
tulajdonságai kedvezőbbek, megakadályozza a 
por kihullását a termékből, ugyanakkor a 
szerkezeten átjutó párát nem zárja be. A 
padlásfödémen lehetőleg két rétegben leterített 
DOMO KOMFORT hőszigetelés 25-30 cm 
vastagságban biztosítja az elvárt hőtechnikai 
követelményeket. Az így kialakított hőszigetelés 
nem terhelhető, igény esetén távtartókkal 
kialakított közlekedési utakat kell kialakítani, 
rakodás céljára távtartókon elhelyezett ritkított 
deszkázat a megfelelő megoldás.

TALAJON FEKVŐ PADLÓ

A talajon fekvő padlókat is hőszigetelni 
kell, hiszen a talajjal érintkező 
épületszerkezetekben jelentős az  
épületek hővesztesége, különösen a 
kerületi szegélysávban. 

Ajánlott termék:
STYRODUR 3000 CS
-normál terhelés esetén, talajnedvesség ellen nem szükséges védeni, ipari és hűtőházi padlók esetén 
terhelés függvényében Styrodur 4000 CS, 5000 CS. 

PINCEFÖDÉM

Két eset lehetséges. A pinceteret fűtik és használják, akkor jó hangszigetelésre van szükség. Ha 
a pincét nem fűtik, csak tárolásra használják, akkor egy jó hőszigetelés a kívánalom. Egyébként 
a pincefödém hőszigetelése utólagosan is elkészíthető. Egyszerűen az ISOVER TOPDEC 
termékcsalád alkalmazásával.

PADLÁSFÖDÉM

A figyelem középpontjában a hőszigetelés áll, 
mert éppen itt kezdődik az értelmes 
hőszigetelés. Az egész ház értékes 
energiafelhasználásának akár 30%-át 
takaríthatjuk meg, amely a padlásfödémen 
keresztül  távozna.

A kopogás a rugalmas ISOVER üveggyapotban elnyelődik. 
A PE kerületi szegélysáv a hanghidak ellen véd.

Ajánlott termék:
TDPS LÉPÉSHANG-SZIGETELŐ LEMEZ
emeletközi födémeken, melegburkolatú helyiségekben az úsztatott padlószerkezet úsztató (rugó) 

2 2rétegeként 6,5 kN/m  (650 kg/m ) terhelésig csak egy rétegben; az úsztatott beton vagy esztrich 
rétegben lévő padlófűtés esetén nem alkalmazható.

TDPT LÉPÉSHANG-SZIGETELŐ LEMEZ
emeletközi födémeken, hideg- és melegburkolatú helyiségekben, padlófűtés esetén az úsztatott 

2 2  padlószerkezet úsztató (rugó) rétegeként 10 kN/m  (1000 kg/m ) terhelésig egy vagy két rétegben is.
Padlásfödémeken, emeletközi födémeken faszerkezetű száraz esztrich alatt, vagy úsztatott 

2 2fapadlóknál a párnafák alatt úsztató (rugó) rétegként csak 2 kN/m  (200 kg/m ) terhelésig egy vagy 
két rétegben is.

EMELETKÖZI FÖDÉM

A megfelelő hangszigetelés a cél. A lépéshang    
a padlón való járkálásból ered, de keletkezik 
leeső tárgyak, széktologatás, a háztartási 
gépek, játszó gyerekek miatt is. Hangszigetelés 
nélkül  ezek a hanghullámok a szomszédos 
helyiségekbe terjednek és zajként zavarják a 
nyugalmat. A lépéshangszigetelés annál jobb, 
minél rugalmasabb a hangszigetelő anyag, 
ezáltal tudja a legjobban felvenni a rezgéseket.  
A lépéshangszigetelés feladata hasonló a 
gépkocsi lengéscsillapítójának feladatához, 
minden rázkódást elnyel.
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