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Ismét eltelt egy év és ismét egy új Megoldások kiadvánnyal köszönthetjük 
Önöket. Azok a vásárlóink, akik rendszeresen felkeresik üzleteinket, bizonyára  
a tavalyi év során már látták azokat az arculatunkban is megjelenő változásokat, 
amelyeket az elmúlt esztendő hozott számunkra.

Miután vállalatunk 2017. január 2-án felvette anyavállalatunk nevét, STAVMAT  
Építőanyag Kereskedelmi Zrt. néven folytattuk a tevékenységünket. Ez az esemény 
rengeteg feladatot hozott magával, hiszen meg kellett változtatnunk valamennyi 
telephelyünk arculatát, megújult a gépkocsi flottánk, az összes marketing anyagunk 
és kiadványunk is az új név és az új brand alatt jelent már meg. 

ST line név alatt új, saját márkás brand-et vezettünk be. A tavalyi év legfontosabb 
tapasztalata, hogy vásárlóink pozitívan fogadták az új termékek megjelenését. Nagyon 
sok megerősítő visszajelzést kaptunk, melyben az ST line termékek kiváló minőségéről 
és kedvező beépítési tulajdonságairól tájékoztattak minket a termékek felhasználói. 
Mindez arra inspirál minket, hogy a termékkört tovább bővítsük és tovább színesítsük. 
Ennek jegyében 2018-ban ST line név alatt már vödrös színező vakolatok is megtalálhatóak 
lesznek palettánkon egészen széles, 248 színből álló választékban! Új, professzionális 
kialakítású tetőfóliával és bitumenes vízszigetelő anyagokkal is bővül a szortimentünk. 
Illetve mindenképpen említést érdemel még a kiváló minőségben rendelkezésre álló saját 
márkás beltéri diszperziós festékünk is. Természetesen az ST line termékek javarészéről 
olvashatnak a most kezükben tartott Megoldások 2018 katalógusunkban.

Sok kihívást hozott az elmúlt időszak és sok minden módosult életünkben, egyvalami  
azonban nem változott. Továbbra is töretlen lendülettel és odafigyeléssel azon dolgozunk, 
hogy vásárlóink a lehető legpontosabb, legszakszerűbb és legkorrektebb kiszolgálásban 
részesüljenek. Az Önök elégedettsége számunkra a legfontosabb értékmérő, ennek elérésére 
törekszünk mindennapi munkánk során.

Reméljük, hogy kiadványunkban számos ötletet találnak majd, amellyel támogathatjuk építési, 
felújítási terveiket.

Várjuk Önöket kereskedéseinkben, weboldalunkon, Facebook oldalunkon, illetve online áruházunkban  
az STshop.hu-n!
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családi házak alapozása
Hogyan válasszunk megfelelő cementet az alapozáshoz?  
Jótanácsok az alapozási munkálatok megkezdése előtt

Családi házak alapozásához olyan cementet kell választani, amellyel nagy 
tömegben, könnyen és gyorsan bedolgozható betonkeveréket lehet készí-
teni. Emellett földzsaluba történő bedolgozás esetén számolni kell azzal, 
hogy a betonnal érintkező talaj a betonból rövid idő alatt nagy mennyiségű 
vizet szív magába. Így, családi házak alapozásához javasolt a beremendi 
vagy váci CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R jelű, zsákos kiszerelésben kapható 
cement használata, amely csökkentett hőfejlesztésével és nagy vízmegtartó 
képességével biztosítja az elkészített alap megfelelő minőségét.

Közvetlenül a földbe vágott alap esetén az alapárokban nem maradhat 
laza föld, gondoskodni kell arról, hogy ne omoljon be az árok oldala,  
a zsaluzatnak stabilnak kell lennie. A betonozás során ügyelni kell a beton 
tömörítésére – ehhez maximum 30 cm vastag rétegekben betonozzunk, 
és a rétegeket megfelelően dolgozzuk össze. A betonozás után minél 
előbb, de maximum 6 óra múlva kezdjük meg a beton utókezelését,  
amelyet legalább 7 napig tartsunk fenn. Fontos a betonok utókezelése.

A beton megszilárdulásához vízre és időre van szükség. Ha a betonban 
lévő víz túl hamar kipárolog, a cement nem tud megfelelően megkötni, 
így az elkészült beton veszít szilárdságából és tartósságából, megrepe-
dezik. Fontos a betont megvédeni a gyors kiszáradástól: ezt megtehetjük 
fóliatakarással, folyamatos locsolással vagy teljes elárasztással, speciális 
párazáró adalékszerek használatával. Minél hosszabb a beton utókezelé-
se, annál tartósabb, erősebb lesz a szerkezet.

Mi szükséges a betonozáshoz?

• cement, víz és homokos kavicsadalékanyag

• betonkeverő-gép, talicska, kéziszerszámok

• tömörítő eszköz (döngölő, csömöszölő fa, elektromos tűvibrátor) 

• az utókezeléshez takaró fólia vagy locsoló berendezés

A tartós beton készítésének alapvető ismérvei:

• alacsony víztartalom

• minél nagyobb tömörség

• gondos utókezelés

Mennyi anyagot rendeljünk?

Javasolt mennyiségek 1 m3 tömör alapbeton előállításához CEM II/B-M 
(V-LL) 32,5 R típusú cement és 4 % nedvesség tartalmú homokos kavics 
esetén. A megadott értékek az adalékanyag minőségének függvényében 
változhatnak:

ANYAGOK

ÖSSZETÉTEL

1 zsák cementhez 1 m3 betonhoz

Cement 25 kg 300 kg

Víz 10,4 liter 125 liter

Homokos kavics 150 kg 1800 kg

Cikkünk csupán iránymutatásként szolgál, nem helyettesíti a felelős tervező által  
összeállított, mindig az adott építkezésre vonatkozó felelős statikai tervezést.

A váci CEM II/B-S 42,5 N típusú kohósalak-port-
landcement építőipari kötőanyagként alkalmas 
a következő felhasználási célokra:
• magas - és mélyépítési monolit vasbeton szerkezetek

• mechanikai igénybevételnek kitett térburkolatok, 
útpálya burkolatok, kopásálló, fagyálló betonok

• enyhén agresszív kémiai környezetnek ellenálló 
beton, vasbeton szerkezetek

• vízzáró betonok, vízépítési műtárgyak betonszerkezetei

• a kivirágzás mértékének csökkentésére:  
látszó felületek, beton térkövek, szegélykövek

• esztrich betonok, vakolatok, habarcsok

A beremendi vagy váci CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R 
típusú kompozit-portlandcement  
építőipari kötőanyagként alkalmas  
a következő felhasználási célokra:
• magas- és mélyépítési monolit vasbeton szerkezetek

• „nagy tömegű” betonozás, nagy keresztmetszetű 
beton, vasbeton szerkezetek

• családi házak teherhordó beton,  
vasbeton szerkezetei

• esztrich betonok, vakolatok, habarcsok 

A beremendi CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N típusú 
kompozit-portlandcement építőipari  
kötőanyagként alkalmas a következő  
felhasználási célokra:
• magas- és mélyépítési monolit vasbeton szerkezetek

• „nagy tömegű” betonozás, nagy keresztmetszetű 
beton, vasbeton szerkezetek

• családi házak teherhordó beton,  
vasbeton szerkezetei

• esztrich betonok, vakolatok, habarcsok

MAGYAR CEMENT – VÁLASSZUK A HAZAIT!



5

többet  
mésszel...

A BEREMENDI MÉSZHIDRÁT:
SUPERCALCO FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI

ÉPÍTŐIPAR
 ■ Habarcsok és vakolatok
 ■ Mészfestékek
 ■ Útépítés, talaj és tömegstabilizáció

MEZŐGAZDASÁG
 ■ Mezőgazdaság (talajjavítás, állattartás)

KÖRNYEZETVÉDELEM
 ■ Víz- és szennyvízkezelés
 ■ Füstgázkezelés

A MÉSZHABARCS…
… repedésátfedő képességgel rendelkezik
… zsíros, jól kenhető
… rugalmas, így minden természetes építőanyaghoz 
      kiválóan alkalmazható
… légáteresztő
… páraáteresztő
… penészgátló
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megoldás hőszigetelő falazatra:
Porotherm okostéglák
a Wienerbergertől

A tégla az energiahatékony építés meghatározó része, hiszen:

MITŐL OKOS A TÉGLA?

Az okostéglák olyan új fejlesztésű termékek, melyek hőszigetelő  
képessége 40-60 %-kal jobb, mint az ugyanolyan falvastagságban  
kapható hagyományos, nút-féderes falazóelemeké.
A Wienerberger okostéglái két termékcsoportból állnak.
A Thermo téglák esetében a csúcskategóriás hőszigetelő képességet  
a tégla üregeibe töltött kőzetgyapot szigetelő anyag biztosítja.
A Klíma termékcsalád kiváló hőszigetelő tulajdonságát új üregkép  
kialakításával értük el. A tégla - méretétől függően - másfél-kétszer  
annyi üregsort tartalmaz, mint a hagyományos termékek. Így a  
szerkezeten át távozó hőnek 45-130 %-kal több utat kell megtennie.

A fűtési energia kb. 30 %-a
a falon keresztül veszik el.

A falszerkezet hőszigetelő
képességének minimum
50 %-át a tégla adja.

A tégla költsége csupán
kb. 3-5 %-a a teljes építési
költségnek.

POROTHERM 44 THERMO PROFI
• Energetikai besorolásunk*: A+++
• U értéke = 0,14 W/mK
• 61 %-kal jobb hőszigetelő képesség

POROTHERM 38 THERMO PROFI
• Energetikai besorolásunk*: A++
• U értéke = 0,16 W/mK
• 61 %-kal jobb hőszigetelő képesség

POROTHERM 44 KLÍMA PROFI
• Energetikai besorolásunk*: A++
• U értéke = 0,22 W/mK
• 39 %-kal jobb hőszigetelő képesség

POROTHERM 38 KLÍMA PROFI
• Energetikai besorolásunk*: A+
• U értéke = 0,24 W/mK
• 41 %-kal jobb hőszigetelő képesség

POROTHERM 30 KLÍMA PROFI
• Energetikai besorolásunk*: A
• U értéke = 0,27-0,28 W/mK
• 41 %-kal jobb hőszigetelő képesség

* Az ENERGETIKAI BESOROLÁS 
tégláinkra bevezetett 
jelölésünk, amely a vásárló 
eligazodását segíti tégláink 
különböző hőszigetelő 
képessége között.  
A Porotherm okostéglák 
hőszigetelő képessége  
40-60 %-kal jobb, mint  
a hagyományos  
nútféderes tégláké. 

Részletek: 
www.okostegla.hu

A JÓ IDŐ
OTTHON MARAD!

télen is...

nyáron is...
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alapozás és falazás  
ST line termékekkel

Saját
márkás
termékünk

ST line Cementesztrich E-20, 40 kg
előkevert, kész szárazbeton

TULAJDONSÁGOK: 
Esztrich készítésére. Kézi és gépi bedolgozásra. 

FELHASZNÁLÁS:  
Alapfelület: Az építőiparban szokásos alapfelület, szilárd, tiszta, nem porló. Feldolgozás: Szabadesésű vagy kényszer-
keverőben zsákonként kb. 3 liter vízzel megkeverni (keverési idő: 3-5 perc), vagy folyamatos keverő berendezéssel 
keverni. Utókezelés: A gyors kiszáradástól védeni kell (letakarás, nedvesítés). Általános tudnivalók: Az alapfelület,  
az anyag és a levegő hőmérséklete +5°C felett legyen a felhordás, valamint a kötés ideje alatt. Az alapfelületre közvet-
lenül felhordott esztrich vastagsága min. 30 mm. A bedolgozást az érvényben lévő szakmai szabályok, szabványok és 
műszaki előírások szerint kell végezni.

PARAMÉTEREK: 
Anyagszükséglet: kb. 20 kg/m²/cm. 
Legnagyobb szemcseméret: 4 mm. 
Nyomószilárdság: C20. 
Kiszerelés: 40 kg/zsák. 
Tárolás: száraz helyen, raklapon, 12 hónapig tárolható.

●  MSZ EN 13813 CT-C20-F4

ST line Falazóhabarcs F-30, 40 kg
előkevert, kész cementhabarcs

TULAJDONSÁGOK: 
Különböző típusú falazóelemekhez. Mész-cement habarcs. M 2,5 nyomószilárdsági osztály. 

FELHASZNÁLÁS:  
Bedolgozás: A falazóelemeket amennyiben szükséges előbb be kell nedvesíteni. Keverés és felhordás: Más termék-
kel ne keverjük. Szabadesésű keverőben zsákonként kb. 6 liter víz hozzáadásával kell megkeverni (keverési idő: 
minimum 3 perc). A folyamatos üzemű keverőnél a megfelelő konzisztencia elérése szerint kell a vizet adagolni. 
Általános tudnivalók: Az anyag, a falazóelem és a levegő hőmérséklete + 5 °C felett legyen a felhordás, valamint 
a kötés ideje alatt. A bedolgozást az érvényben lévő szakmai szabályok és műszaki előírások szerint kell végezni. 
Felhasználás: A falazóelemeket gyártó cég útmutatása szerint.

PARAMÉTEREK: 
Kiadósság: kb. 22 liter/zsák. 
Legnagyobb szemcseméret: 2 mm. 
Nyomószilárdság: M 2,5. 
Kiszerelés: 40 kg/zsák. 
Tárolás: száraz helyen, raklapon, 12 hónapig tárolható.

●  MSZ EN 998-2

ST line Kézi alapvakolat, 40 kg 
mész-cementkötésű kézi alapvakolat

TULAJDONSÁGOK: 
Jó páraáteresztő képességű, nagy szilárdságú. Kül- és beltéri felhasználásra, anyagában simítható. Kézi felhordásra 
optimalizált.

FELHASZNÁLÁS:  
Alapfelület előkészítése: Portalanítás, szükség esetén gúzolás, alapozó vagy tapadóhíd alkalmazása. Keverés vízzel: 
Közvetlenül a felhasználás előtt kb. 9 liter víz / (40 kg) zsákonként. A keverés történhet: 1. Betonkeverőben, 2. PFT 
HM jelű sorozat gépeivel. Feldolgozás eszközei: alumínium vakolóléc, kőműveskanál. Bedolgozási idő: kb. 3 óra 
Feldolgozási körülmények: + 5 °C feletti hőmérsékleten. Feldolgozás: A vakolatot olyan alapfelületre hordjuk fel, 
amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmenetesek. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt 
legalább három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó falrészeket. A felhordást megelőzően 
min. 1 nappal, a falfelületek egyenletes szívóképességét, stabilitását és a megfelelő tapadóerőt biztosítani kell.  
A kézi alapvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. A javasolt rétegvastagság beltérben 10-20 mm, 
kültérben 20 mm. Ha a falazat kiegyenlítéséhez nagyobb rétegvastagság szükséges, akkor azt csak több rétegben 
lehet felvinni és az első réteg felületét vakolatfésűvel vagy vágással érdesíteni kell. Nem egyenletes alapfelület 
esetén vakolaterősítő háló alkalmazását javasoljuk.

PARAMÉTEREK: 
Kiadósság: kb. 2,85 m²/zsák 1 cm rétegvastagságban. 
Nyomószilárdság: CS II. 
Kiszerelés: 40 kg/zsák. 
Tárolás: száraz helyen, raklapon, 12 hónapig tárolható.

●  jó páraáteresztő képességű
●  nagy szilárdságú
●  anyagában simítható
●  kézi felhordásra optimalizált
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25 kg/zsák 40 kg/zsákLambda:
600 x 200 x 300 / 375
Classic:
600 x 200 x 200
250, 300, 375
Forte:
600 x 200 x 300
500 x 200 x 375

Ytong vékonyágyazatú 
falazóhabarcs 

Ytong beltéri  vakolat

Szélesség:
100, 125 és 150
Magasság:
200
Hosszúság:
1300, 1400, 
1600, 1800, 2000,
2200, 2400

Ytong Peá
elemmagas áthidaló

Méret:
600 x 200 x 100
600 x 200 x 125
600 x 200 x 150

Ytong Pve
válaszfal elem
sima és nútféderes

Ytong Lambda,  
Classic, Forte  
falazóelem (NF+GT)

A falazóelemek piacán az Ytong pórusbeton ki- 
emelkedő márka, mert egyedüliként rendelkezik 
„Környezetbarát Védjegy” tanúsítással, mely iga-
zolja a vállalat környezettudatos elhivatottságát.  
A hazai független intézet szavatolja, hogy a 
termékek megfelelnek a meghatározott környe- 
zetvédelmi követelményeknek, a kitermelt 
alapanyagok, az alacsony energiaigényű,  
hulladékmentes előállítás, a kész épület energia- 
hatékonysága tekintetében.

Az Ytong építési rendszer megoldást kínál 
„termikus burok” kialakítására. Az Ytong termé-
kek használatával egyrétegű energia hatékony, 
környezetbarát korszerű falazatok építhetők, 
ezáltal a kiegészítő hőszigetelések idő és költség 
vonzata megtakarítható.
Az Ytong Lambda 37,5 cm termék használatá- 
val a követelményekhez képest is magasabb  
hőszigetelő képességű falakat (U=0,22 W/m2K)  
tudunk építeni úgy, hogy eközben nem gene-

rálunk - esetleg nem átgondolt kiegészítő hő- 
szigetelés beépítésével - páratechnikai problé-
mákat sem. 
Az Ytong Lambda 50 cm széles elemeivel már 
passzívházak mutatóihoz közelítő (U=0,16 W/m2K) 
hőszigetelő képességű falazatok építhetőek 
egyetlen munkafolyamattal. Így az innovatív 
termék alkalmazása hosszútávon fenntartható  
és értékálló befektetést biztosít.

Gondolkodjon rendszerben,  
környezetbarát téglákkal!

Az Ytong építési rendszer legfontosabb elemei:
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Multipor
belső oldali
hőszigetelés

600 x 500 x 50
600 x 500 x 75
600 x 500 x 100
600 x 500 x 125
600 x 500 x 150

Multipor
külső oldali  
hőszigetelés

600 x 500 x 100
600 x 500 x 125
600 x 500 x 150
600 x 500 x 200
600 x 500 x 250
600 x 500 x 300

Multipor
ragasztóhabarcs

Belső oldali  
hőszigetelés  
készítéséhez

Multifix
ragasztóhabarcs

Homlokzati illetve 
hideg oldali  
hőszigeteléshez

Egyedülálló anyagtulajdonságai miatt a 
Multipor ásványi hőszigetelő rendszer ideális 
megoldást nyújt a homlokzati falszerkezetek 
külső oldali hőszigetelésére is. Az épületek 
hőveszteségének, energetikai mutatójának 
meghatározó eleme a homlokzati határoló 
szerkezetek hőszigetelő képessége. Ez meglévő 
épületek esetében a homlokzati falak utólagos  
külső oldali kiegészítő hőszigetelésével is javít-
hatók. Az új építésű, alacsony energiaigényű, 
illetve passzívházak külső falszerkezetének fon-
tos eleme a megfelelő hőszigetelő képességű  

anyagok alkalmazása. A hőszigetelő anyag 
kiválasztásának szempontjából a hőszigetelő 
tulajdonságokon kívül az anyag egyéb műszaki 
paramétereit is érdemes figyelembe venni.
A Multipor külső oldali hőszigetelő rendszer 
azon túl, hogy nagymértékben javítja a szerke-
zetek hőszigetelő képességét, számos egyedi 
előnnyel rendelkezik, mint például:
Tűzvédelem: Multipor lapok tisztán ásványi 
eredetűek, ezért nem éghető, tűzállósági  
osztályba való besorolása A1 (nem éghető).

Páraáteresztő: A hőszigetelő lap a kiváló hő- 
szigetelés mellett az ásványi építőanyagok  
jó páraáteresztő képességével bír, így gondos-
kodik a falazat természetes légállapotáról, ezzel 
biztosítva a kellemes beltéri lakókomfortot.
Környezetbarát: A természetes alapanyagok 
(mész, homok, cement, és víz), az alacsony 
előállítási energiaszükséglet, a kikerülő mellék- 
termék nélküli gyártás és felhasználás mind  
a természeti környezet terhelésének csökken-
tését jelenti. A Multipor viseli a „Környezetbarát 
Termék” védjegyet.

Multipor ásványi  
hőszigetelő rendszer!

Az Multipor hőszigetelő rendszer legfontosabb elemei:
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thermobeton
TALAJON FEKVŐ PADLÓK HŐSZIGETELÉSE esetén a mai gyakorlat szerint 
a gépészeti csöveket (hideg és melegvíz, fűtési rendszer csövei, stb.)  
a kivitelezők a beton aljzat alatt, a kétrétegű hőszigetelés felső rétegében 
vezetik el. Ilyenkor az íves vonalvezetésű csövek mellé vágják kisebb-
nagyobb pontatlansággal a hőszigetelő lapokat. Ha a keletkező hézagok 
kitöltetlenek maradnak, akkor a csövek kontakt módon érintkeznek  
a betonnal (igaz, van egy elválasztó technológiai fólia, de az nem szigetel) 
a csövek a szállított hő egy részét leadják a betonnak, illetve sugározzák  
a hőt a padló felé, ami hőveszteséget okoz.

PADLÁSOK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE sokszor problémát jelent, 
főleg, ha a tetőfedés nem víz- és porzáró (pl. olyan cserép vagy palafedés, 
ami alatt nincsen tetőfólia). Ilyen esetekben az olcsó, de nedvességre 
érzékeny szálas szigetelő anyagokat nem szabad használni, mert a 
fedésen átjutó csapadék, porhó tönkreteszi. Különösen kihívás egy ilyen 
padlás hőszigetelése, ha azt járható és esetleg terhelhető módon akarjuk 
kivitelezni. Súlyosabb a helyzet ha a födém felső síkja nem egyenletes, 
mert ekkor a táblás szigetelések billegnek, szakszerűen, hézagmentesen 
nem lerakhatóak.

FÖDÉMEK FELTÖLTÉSE régebben salakkal történt olyan esetben, ahol  
az épületen belül szintkülönbségek voltak vagy a födém felső síkja tagolt 
volt és nem egyenes. Azonban a salak ma már nehezen hozzáférhető,  
nehéz és számos műszaki hátránya van. A feltöltésekhez szükség van 
olyan anyagra, ami szabálytalan felületekre is bedolgozható, minden  
teret jól kitölt, minél könnyebb megfelelő szilárdság mellett.

LAPOSTETŐK LEJTÉSKÉPZÉSE különösen problémát jelent, ha a lejtés-
viszonyok bonyolultak, nehezen felmérhetőek, ha gyorsan kell megoldást 
találni. Ilyen esetekben a gyári előre vágott táblás lejtésképző elemek 
nem jöhetnek szóba mert drágák, nagyon gondosan meg kell tervezni,  
a pontos felmérés mérnöki munka sok hibalehetőséggel, az egyedi 
elemek legyártása több hetet vehet igénybe. Szükség van olyan anyagra, 
ami bármilyen szabálytalan alapfelületre felhordható bármilyen bonyolult 
lejtésidomok mellett is. Könnyű, kellően szilárd és nem utolsó sorban jó 
hőszigetelő.

TALAJON FEKVŐ PADLÓK HŐSZIGETELÉSÉBEN vezetett csövek környékét 
Thermobeton hőszigetelő könnyűbetonnal kell kitölteni (P200), mert  
a szabálytalan réseket olcsón és egyszerűen kibetonozhatjuk. A hőszigetelő 
könnyűbeton védi a csövet, csökkenti a hőveszteséget.

PADLÁSOK UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSÉNEK ideális anyaga a 
Thermobeton hőszigetelő könnyűbeton, ami betonként bármilyen  
szabálytalan felültre bedolgozható. Rágcsálók nem támadják meg,  
nedvességre nem érzékeny (ha helyenként megázik, majd kiszárad), 
nehezen éghető, kellően szilárd. Nemcsak hőszigetel, hanem nagyon  
jelentős a hőcsillapítása (sokkal jobb a legtöbb hőszigetelésnél), ami nyáron 
lényeges, mert hatékonyan védi a nappali felmelegedéstől a lakóteret. 
Nem járható minőség (P200), járható felülethez (P250) Felületét 2 cm 
vastag cementhabarccsal áthúzva terhelhető, járható.

FÖDÉMEK FELTÖLTÉSE ideális anyaga a Thermobeton, mert szabálytalan 
felületekre is bedolgozható, minden teret jól kitölt (P250).

LAPOSTETŐK LEJTÉSKÉPZÉSÉRE célszerű Thermobeton hőszigetelő 
könnyűbetont alkalmazni (P350), mert a helyszínen bármilyen bonyolult 
lejtésterv kivitelezhető belőle, sokszor kevesebb m3 felhasználással, mint-
ha táblás lejtésképzést alkalmaznánk. Terhelhetősége jóval nagyobb,  
mint a táblás lejtésképző hőszigetelő elemeké, homogén, egybefüggő 
felületet ad. Felületi keménysége cementhabarcs simítással fokozható.

FŐ TERMÉKJELLEMZŐK:
A Thermobeton egy zsákos polisztirol-beton adalékanyag, melyhez  
a helyszínen kell adagolni a kötéshez szükséges cementet és vizet 
(+homok is adható hozzá, ami a szilárdságot növeli, a keverhetőséget  
és bedolgozhatóságot javítja, a hőszigetelő képességet kis mértékben 
rontja) betonként bekeverni és bedolgozni. A Thermobeton könnyű  
(a normál betonok tömegének 10-20 %-a), jól szigetel (sűrűségtől függően 
csak 30-50 %-al kell vastagabb belőle, mint polisztirol táblából), szilárd 
(jóval keményebb, mint az XPS szigetelő lemezek), nem ég, kártevők nem 
támadják, nagyon jó a hőcsillapítása. Házi betonkeverővel is keverhető,  
de nagyobb munkáknál a termék keverése és feljuttatása 
esztrichpumpával történik.

Keverési arányok
1 zsák Thermobeton 

adalékanyaghoz
THERMOBETON 

P200
THERMOBETON 

P250
THERMOBETON 

P350

Cementszükséglet  
(32.5) - kg 19-20 kg 28-30 kg 36-40 kg

0-4 mm  
homokszükséglet 0 kg 0 kg 9-10 kg

Vízszükséglet  
(32.5) - kg

14 liter
(+10% és -20%)

18,5 liter
(+10% és -20%)

25 liter
(+10% és -20%)

Bedolgozott beton 
térfogata, tömörödési 

tényezővel
0,19 m³ 0,184 m³ 0,178 m³
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vaporex adalékszerek

VAPOREX® C+M 
“légpórusképző, falszárító”

• biztosítja a falnedvesség 
folyamatos, gyors, 
salétrommentes 
eltávozását

• csökkenti a repedezési 
hajlamot és a fajlagos 
anyagköltséget

1 m3 habarcs készítéséhez 
2 liter adalék szükséges. 
1 liter adalék felhasználásával 
40 m2 felület vakolható 
1 cm vastagságban.

VAPOREX® GOLDMIX 
légpórusképző és hidrofobizáló

• növeli a vakolat vízállóságát 
biztosítja a nedvesség folt 
nélküli (salétrommentes) 
eltávozását

1 m3 habarcs készítéséhez 
6-8 liter adalék szükséges. 
1 liter adalék felhasználásával 
10-14 m2 felület vakolható 
1 cm vastagságban.

VAPOREX® HIDRO 
hidrofobizáló adalék

• vízállóvá teszi az 
elkészült vakolatot, 
betont, műkövet

• növeli a fagyállóságot és 
az élettartamot

1 m3 habarcs készítéséhez 
6-8 liter adalék szükséges. 
1 liter adalék felhasználásával 
10-14 m2 felület vakolható 
1 cm vastagságban.

VAPOREX®MÉSZPÓTLÓ 
mészhelyettesítő adalék

• 1 liter Vaporex Mészpótló 
akár 280 kg mészhidrát, 
ill. oltott mész kiváltására 
alkalmas azáltal, hogy 
a habarcsot plasztikussá, 
kenőcsössé teszi.

1 m3 habarcs készítéséhez 
1,5 liter adalék szükséges.
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VELOX zsaluzó termékek

EGYOLDALI  
KOSZORÚ ZSALUZÁS

A VELOX 3,5 cm vastag cementkötésű faforgács 
lemez önmagában, vagy 5, 8,10,12 vagy 15 cm 
vastag hőszigeteléssel kombinálva az egyoldali 
koszorú zsaluzására szolgál. 
A hőszigetelésének köszönhetően kerületi 
koszorúk hozhatók létre hőhidak nélkül.

Méret:  
hossz 200 cm; standard magasság 25 cm.

Alkalmazási terület:  
egyoldalú koszorú kialakítása födémek zsalu-
zásánál.

Előnyök:  
Egyszerű és gyors szerelés (2 perc/fm) 
rögzítőkapocsokkal, száradási idő nélkül,  
azonnal betonozható.

A rendszer (2 fm) összetétele:  
1 db 200 cm hosszúságú és 25 cm magasságú 
koszorú lemez 5 db (1 köteg) szerelő kapocs.

KÉTOLDALI  
KOSZORÚ ZSALUZÁS

A VELOX 3,5 cm vastag cementkötésű faforgács 
lemez önmagában, vagy 5, 8,10,12 vagy 15 cm 
vastag hőszigeteléssel kombinálva a kétoldali 
külső (kerületi főfalak) koszorú zsaluzására, vagy 
kétoldali belső főfalak koszorú zsaluzására szolgál. 
A hőszigetelésének köszönhetően kerületi 
koszorúk hozhatók létre hőhidak nélkül.

Méret:  
hossz 200 cm; standard magasság 25 cm.

Alkalmazási terület:  
a falazat befejezésénél a terhelés elosztására.

Előnyök: 
Egyszerű és gyors szerelés (4 perc/fm) 
rögzítőkapocsokkal, száradási idő nélkül,  
azonnal betonozható.

A rendszer (2 fm) összetétele: 
1 db 200 cm hosszúságú és 25 cm magasságú 
koszorú lemez 10 db (1 köteg) szerelő kapocs  
(5 db alsó + 5 db felső kapocs).

ELŐGYÁRTOTT 
FÖDÉMIDOMOK

VELOX vasbeton bordás födém könnyű, változtat-
ható szerkezet, amely előgyártott VELOX födém- 
idomok és acél rácsos födémtartók alkalmazá-
sával, valamint betonacél és monolit bevonatú  
5 cm magas felbetonnal C20/25 alakítható ki.

A födémidom súlya 57 kg/m2. 
Standard VELOX monolit vasbeton bordás 
födém súlya lakóépületeknél 250 kg/m2.

Standard méret:  
hossz 200 cm, szélesség 50 vagy 30 cm, 
magasság 17-től 57,5 cm-ig

Alkalmazási terület:  
monolit bordás födém.

Előnyök: 
• gyors és egyszerű födémek kivitelezése
• kiváló födém hővezetés és lépéshang-szigetelés 

(R'w=58 dB)
• bármilyen típusú új épületnél és épület 

felújításoknálalkalmazható

VELOX KOSZORÚ LEMEZEK 
VELOX FÖDÉMIDOMOK

A VELOX zsaluzó termékek különösen ott hasz-
nálhatók, ahol a hagyományos zsaluzás sokáig 
tartana. A méretpontos koszorú, alap és oszlop 
zsaluzás - a zsaluzás, szigetelés és vakolat 
alapozó réteg egyben, amivel az építkezés idő-
tartama lerövidül és csökkenti a kiadásokat.

A VELOX zsaluzó termékek univerzálisan hasz-
nálhatók minden építkezésnél és építőanyag 
típusnál.

KIVÁLTJA A HAGYOMÁNYOS ZSALUZÁST

AZONNAL BETONOZHATÓ

NEM SZÜKSÉGES A ZSALUZAT ELTÁVOLÍTÁSA

RÖVID SZERELÉSI IDŐ

JÓ ALAPOZÓ RÉTEG A VAKOLATHOZ 

TESTRESZABOTT KIVITELEZÉS

EGYSZERŰEN MEGMUNKÁLHATÓ



VÍZSZIGETELÉS,
FALAZATOK
NEDVESSÉG

ELLENI
VÉDELME
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SZERKEZETÉPÍTÉS
TÉGLA

HOMOK ÉS SÓDER
VEGYI ANYAGOK

GIPSZKARTONOK
CSEMPE, JÁRÓLAP,

BURKOLATOK
FÜRDŐSZOBÁK

AJTÓK ÉS MELEGBURKOLAT
FESTÉKEK

ÉPÜLETGÉPÉSZET
SZERSZÁMOK

TÉRKÖVEK
SZEGÉLYKÖVEK

FAANYAG
HOMLOKZAT

HŐSZIGETELÉS ÉS
KOMPLETT SZIGETELŐ

RENDSZEREK
ST LINE SAJÁT MÁRKÁS

TERMÉKPALETTA

STAVMAT ÉPÍTŐANYAG KERESKEDELEM - minőségi építőanyagok
és az ST line termékek kizárólagos forgalmazója

www.stavmat.hu



15

vízszigetelés bitumenes lemezekkel  
Hosszú évek óta az egyik legelterjedtebb vízszigetelési megoldás a bitu-
menes lemezekkel való szigetelés. Mint minden más dologgal kapcsolat-
ban, itt is felmerülnek érvek és ellenérvek: sokan mellette vannak, néhá-
nyan már elavultnak tartják, de megbízhatóságuk és hosszú élettartamuk 
miatt a bitumenes vízszigetelő rendszerek még mindig a legelterjedtebb 
vízszigetelő megoldások közé tartoznak.

Cégünknél természetes, hogy az elvárásoknak megfelelően alakítjuk kíná-
latunkat. A KVK Parabit, a.s. számára nagyon fontos a megfelelő, minden 
részletre kiterjedő anyagválasztás, amely biztosítja a vízszigetelés hosszú 
élettartamát és kifogástalan működését.

A bitumenes vízszigetelő rendszerek két fő felhasználási területe ismert: 
a lapostetők vízszigetelése, valamint az aljzatszigetelések. Mindkét 
esetben sok hatás éri a vízszigetelést: a hőmérséklet változások, mecha-
nikai-, környezeti hatások... ezért a KVK Parabit, a.s. úgy alakítja gyártási 
programját és kínálatát, hogy az igényeknek megfelelő anyagokat tudjon 
biztosítani. 

A termékek minősége és felhasználása szempontjából meghatározó 
a hordozóbetétek és a bitumen modifikációjának minősége. 
A leghasználtabb hordozóbetétek: poliészter fátyol (ELASTODEK típusú 
termékek), üvegszövet (SKLODEK típusú termékek), üvegfátyol, alumínium.

A bitumen SBS modifikációja alapján 3 minőségi csoportot alakítottunk ki:  
 MEDIUM  hideghajlíthatóság -15°C
 STANDARD  hideghajlíthatóság -20°C
 SPECIAL  hideghajlíthatóság -25°C

A bitumenes lemezek leggyakoribb beépítési módja a lánggal való 
olvasztás és hegesztés, amely történhet teljes felületen vagy részlegesen. 
Ebbe a csoportba tartoznak az ELASTODEK és SKLODEK típusú lemezek. 
A mechanikai rögzítésre külön lemezek vannak kifejlesztve a PARAELAST 
MONO típusú vízszigetelő rendszerek. A vízszigetelés folytonossá tételének 
érdekében az átlapolások úgy vannak kialakítva, hogy a rögzítés és a 
hegesztés a legbiztonságosabb legyen.  

Külön csoportot alkotnak az öntapadós SBS modifikált bitumenes lemezek. 
A PARAELAST FIX termékek olyan hidegen öntapadó vízszigetelő lemezek, 
amelyek egyszerű, gyors és biztonságos fektetést tesznek lehetővé. Leg-
nagyobb előnyük a minőségi rögzítés lánggal való olvasztás és hegesztés 
nélkül.

A KVK Parabit, a.s. elasztomer bitumenes lemezek minőségüknek 
köszönhetően biztonságosan ellenállnak a szerkezeti mozgásoknak, szak-
szerű beépítés esetén megbízható élettartamúak és hosszú ideig képesek 
feladatukat maradéktalanul ellátni.

KVK Parabit, a.s. 
www.kvkparabit.com



16

kézi betonjavítás egyszerűen
Napjainkban nehezen tudunk elképzelni úgy huzamos tartózkodásra szolgáló épületet, amiben valamilyen formában ne lenne megtalálható a beton.
Szilárdságuk miatt a betonelemek cseréje vagy nehéz, fáradságos munka, vagy túl nagy költséget jelent, ezért nagyságrendekkel költséghatékonyabb,
ha a még teherbíró szerkezetek kijavításra kerülnek és további évekig, évtizedekig ellátják funkciójukat. A beton-szerkezetek felújítása nem lehetetlen,
de gondos tervezést igényel és műszakilag a feladatra tervezett anyagokra van szükség, értelemszerűen megfelelő színvonalú kivitelezés mellett.

A KÉZI BETONJAVÍTÁS TERMÉKEI

CT-MAX - Durva betonjavító habarcs
Beton és vasbeton szerkezetek R3 osztályú javítására alkal-
mas nagyszilárdságú durva javítóhabarcs. Lakó-, ipari-  
és középületek beton felületeinek javítására, mint: hidak, 
felüljárók, vasbeton oszlopok, zsaluzott beton-szerkezetek, 
kerítések, lábazatok, homlokzati elemek (párkány, ablak- 
keret, osztópárkány stb.), vasbeton aknák fala, beton  
aljzatok (burkolat fogadására), lejtésképzés kialakítása  
(terasz, medence, zuhanyzó stb.), attikák, mellvédfalak,  
parapet és egyéb vasbeton panelek javítása. Alkalmazá-
sával biztosítható a megfelelő betontakarás és a felület 
durva kiegyenlítése.
Rétegvastagság: 10-30 mm.
Alkalmazási terület:
• betonhiányok pótlása
• betontakarás növelése, pótlása
• ásványi felületek durva átvonása
• szerkezeti betonok, vakolatok javítása

CT-MIX - Finom betonjavító habarcs
Beton és vasbeton szerkezetek R3 osztályú javítására 
alkalmas nagyszilárdságú simítóhabarcs. Lakó-, ipari- és 
középületek beton felületeinek javítására, mint: hidak, 
felüljárók, vasbeton oszlopok, zsaluzott betonszerkezetek, 
kerítések, lábazatok, homlokzati elemek (párkány, ablak- 
keret, osztópárkány stb.), vasbeton aknák fala, beton aljza-
tok (burkolat fogadására), lejtésképzés kialakítása (terasz, 
medence, zuhanyzó stb.), attikák, mellvédfalak, parapet és 
egyéb vasbeton panelek javítása. Alkalmazásával biztosít-
ható a betonszerkezetek károsítók elleni lezárása és  
a felület finom kiegyenlítése.
Rétegvastagság: 1-5 mm.
Alkalmazási terület:
• beton és egyéb ásványi felületek simítása
• betonjavító termékcsalád befejező rétege
• kozmetikai feladatokhoz beton szerkezeteken
• végső befejező rétegek fogadófelületének kialakítására
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a víz káros hatásának javítása
falszerkezeteknél
AZ EUROSAN VAKOLATOK 
HATÁSMECHANIZMUSA

A nedves és sóterhelt falakat nem javasolt 
hagyományos vakolattal bevakolni. Az ilyen 
falaknál a hiányzó vagy sérült szigetelés miatt 
az építőanyagok kapillárisain keresztül a környe-
zetből víz jut a falakba. A vízben oldott sók is 
találhatók. A kapillárisok pórusméretétől füg-
gően az egyensúlynak megfelelő magasságig 
húzódik fel a víz a falakba, majd a falfelületen 
elpárolog. Az oldott sók a vakolatban maradnak, 
és ezek okozzák a felületen a festékek elszínező-
dését és a vakolatok leválását. Ez a folyamat ak-
kor is folytatódik, amikor a falat vízszigeteléssel 
látják el, mert a szigetelés felett a falban még 
mindig jelentős mennyiségű víz és só lehet.  
Egy vastag fal kiszárítása több évig tarthat.
Az Eurosan vakolatok hidrofób tulajdonsága 
miatt a falakban felfele törekvő nedvesség nem 
képes mélyen a vakolatba hatolni, hanem a 
határfelület közelében elpárolog. A falfelület 
mindig száraz marad, a vízben oldott sók pedig 
a vakolat pórusaiban raktározódnak el, de nem 
jutnak a felszínre.

EUROSAN SZÁRÍTÓ VAKOLATOK 
ALKALMAZÁSA BELSŐ LÁBAZAT  
ESETÉN

Magas talajvízszint, a ház belső főfalai, a külső 
falak belső oldalai is nedvesek.

Megállapítás:
A vízszigetelés hiányos vagy egyáltalán nem  
készült. A víz utánpótlása folyamatos, de változó 
intenzitású, sótartalma minimális.

Megoldás:
A belső falakon a vakolat leverése 1-1,5 m 
magasságig, utána készíthető a következő 
rétegrend.

Rétegrend:
• Eurosan VS gúzoló 50 %-os fedettséggel

• Eurosan EP szárító vakolat

• Eurosan FP simító vakolat

• Szilikon vagy szilikát festék (SiliconTOP, 
SilikatTOP) vagy meszelés (a fal teljes magassá-
gában) vagy az alsó szakasz festése más színnel

RÉTEGRENDBEN SZEREPLŐ TERMÉKEK

EUROSAN VS - GÚZOLÓ
Nedves, sóterhelt falazatok megnövelt tapadóképességű 
előfröcskölő, felületelőkészítő anyaga. Eurosan rendszer 
részeként a vakolat megfelelő tapadását biztosítja.
Alkalmazható kül- és beltérben, lábazatnál és homlokzaton
egyaránt. Felhordás: 50 %-os fedettséggel.
Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m2.

Alkalmazási terület
• alapfelület előkészítésként: 

tégla, beton, természetes kövekből készített falazatokon
• műemlékvédelmi környezetben
• nedvességgel terhelt falazatokon (<5 m %)
• vegyes falazatok esetén

Termékelőnyök
• csökkenti és kiegyenlíti a nedvszívást
• jó tapadást biztosít
• szulfátálló
• hidrofób tulajdonságú

EUROSAN EP - SZÁRÍTÓ VAKOLAT
Kül- és beltéri, kissé vizes, enyhén sóterhelt falazatok szárí-
tó vakolata. Alkalmas rések, mélyedések, fugák kitöltésére 
is. Lábazaton is alkalmazható. Könnyített vakolat, ezért 
nagyobb vastagságban is alkalmazható. Rétegvastagság: 
min. 20 mm, anyagszükséglet: 11 kg/m2/cm.

Alkalmazási terület
• nedves és enyhén sóterhelt falazatokon
• műemlékvédelmi környezetben
• 2 cm-nél nagyobb vakolási rétegvastagság esetén
• vegyes falazatok esetén

Termékelőnyök
• könnyű feldolgozhatóság (ecsettel, hengerrel)
• nagy tapadószilárdság
• minősített rendszer része
• hosszútávon biztosítja az elvárt tapadást
• enyhén nedves környezetben is alkalmazható

EUROSAN FP- SIMÍTÓ VAKOLAT 
Fehér színű, páraáteresztő simítóvakolat Eurosan 
rendszerhez. Új és régi lakóépületek, középületek ipari 
objektumok falazatainak páraáteresztő, simító vakolata. 
Finom szemszerkezete miatt idális lezáró rétege a felújító, 
falszárító rétegrendeknek. Rétegvastagság: 3-5 mm, 
anyagszükséglet: 3-5 kg/m2.

Alkalmazási terület
• felújító vakolatrendszerek simító vakolata
• befejező rétegek (színezővakolat, festék stb.) fogadófelülete
• kis rétegvastagságú felületkiegyenlítő feladatokhoz
• vakolatok páraáteresztő, lezáró rétege

Termékelőnyök
• finom szemcsés, könnyen feldolgozható
• fehér színű
• jó páraáteresztő képesség
• víztaszító, hidrofób
• nagy szilárdság, jól szegezhető
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dombornyomott
szigetelésvédő lemez

Az ST line dombornyomott szigetelésvédő lemez elsősorban olyan építményeknél nyújt segítséget, 
ahol talajvíz vagy talajpára megjelenésére számíthatunk vagy egyszerűen csak védeni akarjuk 
pl. a pincefalon lévő kent szigetelésünket. Kezdve az alapnál felmerülhetnek olyan szigetelési 
problémák, melyekre az ST line lemez gyors és gazdaságos megoldást kínál. Lehet ez esztrich réteg, 
a meglévő kent szigetelés védelme vagy nedves pincefalak kiszárítása. A klasszikus terület a kívülről 
szigetelő masszával bekent pincefalak szigetelésének védelme.

Az ST line HDPE anyagú lemez 8 mm nagyságú dombornyomással készül,  
nyomószilárdsága egyedüli, mert 320 KN / m2 nyomásnak is ellenáll.

Hőállósága -40 °C és +80 °C között mozog.

Az ST line lemezzel a már kívülről bitumenes szigetelő anyaggal bekent függőleges pincefalat 
tudjuk védeni úgy, hogy domborulattal a szigetelés felé körbetekerjük a falat - így létrehozunk 
egy 8 mm-es légrést a szigetelés és a föld között, továbbá a felkent szigetelésünket tudjuk ezáltal 
megvédeni a mechanikai sérülésektől. A domborulat általában a szigetelés felé kell hogy nézzen. 
Az ST line lemez rögzítéséhez forgalmazunk szegélyprofilt, mely a felső szélek lezárására is szolgál.

Kapható még szerelőgomb és butilszalag. Utóbbi a lemezek egymásba nyomása után alkalmazható, 
mint kétoldalas „ragasztó” csík, amely bitumenből készül.

A vízszintes fektetéssel az alapoknál is használható. Segítségével vasbetonágy készíthető, így 
a szerelőbeton készítésével tudunk spórolni időt, pénzt, energiát. Tehát tisztasági rétegként 
kiválóan alkalmazható.

Nagyon könnyen szállítható, mert könnyű, tekercses és viszonylag kis helyen is elfér.

Méret: 1m x 20m, 1,5 m x 20 m, 2 m x 20 m és 2,5 m x 20 m 
Rendelésre: 3 m x 20 m és 4 m x 20 m

Saját
márkás
termékünk
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felújítás weber.san 
felújító rendszerekkel

A régi homlokzatok nagy részét érinti a felszívódó nedvesség problémája. Ez a régi épületeknél  
származhat a vízszigetelés hiányából, elöregedéséből, de sajnos az új épületeknél is előfordulhat,  
ha a szigetelés helytelenül valósult meg. Ez minden esetben károsíthatja az építőanyagokat,  
vakolatmállást okozhat, rontja a fal hőszigetelő képességét, és gyakran sókivirágzásként jelentkezik.

A WEBER A PROBLÉMÁRA EGYSZERŰ
ÉS AZONNALI EREDMÉNYT ADÓ,
VAKOLÁSTECHNIKAI MEGOLDÁST AJÁNL.

Az ún. „falszárító” weber.san felújító vakolatrendszerek, a weber.san presto 
és weber.san evoluzione lényege, hogy a párolgási zónát a vakolat  
felületéről a vakolat és falazat határára (pl. gúz rétegbe) tolják el, ezáltal  
a vakolat felülete hibátlan marad. Így a kristályosodási folyamat is itt,  
a nagy szilárdságú és magas pórustartalmú rétegben zajlik le (weber.san 
gúz és alap- ill. javítóvakolat rétegek), ahol van hely a kristályok „hízására” 
ill. ellenállás a vakolatroncsolódással szemben.

A párává alakult nedvesség pedig a további rétegeken keresztül,  
intenzíven és észrevétlenül távozik el. A megoldás kívül és belül  
egyaránt alkalmazható, csak arra kell ügyelni, hogy a felületet ne zárjuk  
le párafékező színvakolattal vagy festékkel. A felületen alkalmazható,  
megfelelő páraáteresztéssel rendelkező anyagok a weber szilikon és 
szilikát tartalmú vékonyvakolatai és festékei, mint például a weber.pas 
silicon és silicate vékonyvakolatok, illetve a weber F055 szilikon és  
F110 szilikát festék.

1. falazat
2. weber.san presto 100 gúz
3. weber.san presto 200 javítóvakolat
4. weber.san presto 300 simítóvakolat
5. felületképzők: ▪ weber.pas silicate vagy silicon vékonyvakolat
 ▪ weber F110 szilikát homlokzatfesték
 ▪ weber F055 szilikon homlokzatfesték
 ▪ weber.ter nemesvakolatok
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komplett vízszigetelési
megoldások a weber-től

Épületeink nedvesség elleni védelme  
kulcsfontosságú szerepet játszik abban, 
hogy lakókörnyezetünket hosszú évekig 
változatlan formában élvezhessük, legyen 
szó akár új építésről akár felújításról. A weber 
nemzetközi tapasztalatának és folyamatos 
termékinnovációinak köszönhetően a weber.tec  
vízszigetelési rendszerek az építkezéskor 
felmerülő valamennyi vízszigetelési problémára 
megoldást nyújtanak. A víz okozta károsodások  
megelőzésére termékek között folyékony 
„fóliák”, cementkötésű vízszigetelő habarcsok, 
bitumenes szigetelőmasszák és erős vegyi 
igénybevételnek kitett helyeken alkalmazható 
epoxigyantakötésű bevonatszigetelések is 
megtalálhatóak.

AZ ALÁBBIAKBAN A KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ-ANYAGOK NÉHÁNY JELLEMZŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETÉT EMELJÜK KI.

BELTÉR, NEDVES HELYISÉG LEFOLYÓ VÍZ ELLENI SZIGETELÉSE
A lefolyó víz elleni szigetelések legáltalánosabban elterjedt módja az ún. 
folyékonyfólia szigetelés. Ezek általában felhasználásra kész, diszper-
zió kötőanyagú, egykomponensű termékek, melyeket ecsettel vagy 
teddyhengerrel kell felhordani. A weber.tec 822 (Superflex 1) folyé-
konyfólia egyszerű felhasználhatósága mellett megfelelő kiegészítőkkel 
együtt alkalmazva (weber.tec 829 (Superflex 75/4) hajlaterősítő szalag) 
hatékonyan biztosítja a helyiségek víz elleni védelmét.

weber.tec 822 (Superflex 1) kiemelt előnyei:
• magasan rugalmas
• egykomponensű
• oldószermentes
• gyors és könnyű feldolgozhatóság

TERASZ, VÍZTÁROZÓ, ÚSZÓMEDENCE, PINCEFAL VÍZ ELLENI SZIGETELÉSE
Elsősorban kültérben, és nagyobb igénybevételek esetén (pl. negatív/
pozitív víznyomás) ajánlott az egy- vagy kétkomponensű cementkötésű 
vízszigetelő anyagok alkalmazása. A vízterhelésnek megfelelően szükséges 
megválasztani a rétegszámot, ill. rétegvastagságot.
A feldolgozásra kész termékeket vízzel vagy a B komponenssel szükséges 
összekeverni, felhordhatók mind ecsettel, mind glettvassal. Az weber.tec 
824 (Superflex D1), valamint a weber.tec Superflex D2 (Superflex D2) 
még a legnagyobb igénybevételek esetén is biztonsággal alkalmazhatóak.

weber.tec 824 (Superflex D1) kiemelt előnyei:
• rugalmas
• egykomponensű
• szulfátálló
• gyors és könnyű feldolgozhatóság

weber.tec Superflex D2 (Superflex D2) kiemelt előnyei:
• magasan rugalmas
• kétkomponensű
• vegyi- és hidraulikus gyorskötésű (kb. 4 óra múlva burkolható)
• különösen könnyen felhordható
• kiadós

SÓS ÉS TERMÁL MEDENCE, LABORATÓRIUM,  
IPARI KONYHA VÍZ ELLENI SZIGETELÉSE
Kémiai igénybevételnek kitett felületeknél célszerű a cementes anyagok
használatának mellőzése, a fugázó, ragasztó, illetve a vízszigetelő anyagok
esetében is. A vegyi anyagok akár már rövidtávon is károsíthatják ezeket
és velük együtt a szerkezeteket is.

Ekkor célszerű a rendszerben történő gondolkodás és pl. csak epoxigyanta  
kötésű termékek beépítése. A feldolgozásra kész, kétkomponensű,  
epoxigyanták esetén az A és B komponenst kell összekeverni, kivitelezésük  
az átlagosnál nagyobb odafigyelést követel meg. A weber.tec 827S 
(Superflex 40S) epoxigyanta vízszigetelő bevonat, a megfelelő epoxi  
alapozóval (weber.prim 807 (Eurolan FK28)) alkalmazva tartósan áll 
ellen a legagresszívebb anyagok károsító hatásának.

weber.tec 827S (Superflex 40S) kiemelt előnyei:
• nagy rugalmasságú
• kétkomponensű
• oldószermentes
• ellenálló számos savval és lúggal szemben

PINCEFALAK KÜLSŐ OLDALI SZIGETELÉSE BITUMENES TERMÉKEKKEL
A talajjal érintkező szerkezetek szigetelésére évtizedeken keresztül  
a bitumenes lemezszigeteléseket alkalmazták, melyek nagy odafigyelést
és precíz munkavégzést követeltek meg. A lemezes szigetelések nagy 
hátránya továbbá a kenhető szigetelésekkel szemben a csomópontok, 
hajlatok nehézkes kialakítása. Mellettük szól azonban a fajlagosan olcsóbb 
négyzetméterenkénti ár. A kenhető szigetelések kivitelezése jóval egy-
szerűbb, különösebb szaktudást nem igényel, varrat- és toldásmentes 
szigetelőbevonat képezhető segítségükkel. A weber két, oldószermentes, 
bitumenes terméke vízterheléstől függően pincefalak külső szigetelésére 
alkalmazható. Talajpára esetén a hígítatlanul, 3 rétegben felhordott weber.tec  
901 (Eurolan 3K) bitumenemulzió, míg talajnedvesség, csurgalékvíz, 
talajvíznyomás esetén javasolt a weber.tec 922 (Plastikol UDM 2S) 
bitumenes vízszigetelő massza használata.

weber.tec 901 (Eurolan 3K) kiemelt előnyei:
• oldószermentes
• egykomponensű
• vízzel hígítva alapozóként használható
• szigetelőhabarcs/esztrich előállítására is alkalmas

weber.tec 922 (Plastikol UDM 2S) kiemelt előnyei:
• nagy rugalmasságú
• oldószermentes
• kétkomponensű
• hőszigetelő lapok ragasztására is alkalmas.

GONDOLKODJON RENDSZERBEN, ÉS  
A MEGFELELŐ ANYAGOT A MEGFELELŐ HELYRE…
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Egy épület tökéletes szigeteltségének eléré-
séhez már a pince szintjénél professzionális 
szigetelési megoldásokban kell gondolkodni. 
A talajban lévő vagy talajhoz közeli hőszige-
telések optimális kiválasztásához a következő 
szempontokat érdemes figyelembe venni:

 ■ A talajba kerülő épületszerkezeteknél - 
úgymint a pincepadló, a pincefal vagy pedig 
a talajon fekvő padló - a hőszigetelésnek 
bírnia kell majd az épület terheit, a talajból 
eredő nyomást, ellen kell állnia a víz behatá-
sainak (talajpára, talajnedvesség, talajvíz) és  
a téli fagyhatásoknak is.

 ■ A terepszint feletti szakaszon - ez a gyakor-
latban a járda szintje feletti szakasz, ami a 
járda járófelületétől kb. 40-60 cm-es magas-
ságig tart - szintén olyan hőszigetelő anyagra 
van szükség, ami bírja a téli fagyhatásokat,  
a talajból felszivárgó nedvességet és az 
egyéb mechanikai igénybevételeket, ezen 
felül pedig még megfelelő ellenállással 
rendelkezik a légköri csapadékból származó 
úgynevezett mandínervizekkel szemben is.

 ■ Felhasználási területtől függetlenül, a mind-
ezen igénybevételekkel szembeni ellenállás 
mellett a kiválasztott hőszigetelő terméknek 
természetesen kiváló hőszigetelési érték-
kel, azaz alacsony deklarált lambda értékkel 
is kell rendelkeznie.

A szigetelőanyagok számára nem egy- 
szerű a kihívás, de nem is lehetetlen.  
Az URSA XPS extrudált keményhab 
hőszigetelő termékek példának okáért 
- fajtától függően - 30-70 tonna/m2 
terhelhetőséggel rendelkeznek és 
nedves környezetben is csekély  
a vízfelvételük.  
Nem meglepő hát, hogy a gyártó 
bizalommal ajánlja változatos 
profilú keményhabjait az itt 
felsorolt felhasználási területek 
bármelyikére beépíteni, mivel 
azok bizonyítottan magas szintű 
teljesítményt nyújtanak majd,  
a lakók nagy örömére.

Az URSA extrudált polisztirol 
termékek élkialakítását úgy 
tervezték meg a szakemberek, hogy 
az illesztéseknél a különböző hőhíd 
hatásokat hatékonyan lehessen velük 
kiküszöbölni. Az XPS portfólióban 
szereplő tompa ütközésű vagy lépcsős 
ütközésű termékek közül az átmenő 
vonalmenti hőhídhatás elkerülése érdeké-
ben a pincefal, pincepadló és a talajon fekvő 
padló épületszerkezetek szigeteléséhez aján-
latos az URSA XPS N-III-L, N-V-L vagy N-VII-L 
néven forgalmazott, lépcsős élkialakítású 
termékeket választani.

A járdaszint feletti szakasz szigeteléséhez, azért 
az URSA XPS PLUS és PLUS MAK megnevezé-
sű termék ajánlható, mert a termék különlege-
sen strukturált felületi kialakítása lehetővé teszi, 
hogy a felületképző tapaszréteg - ami fogadja 
az üvegszövet hálót - jól megtapadjon a termék 
felületén. 

Érdemes tudni, hogy az URSA extrudált 
polisztirol termékek felhasználási területei 
nem szorítkoznak csak a fentiekre. Az URSA 
XPS PLUS termékek kiváló hőszigetelési 
teljesítményt nyújtanak vasbeton szerkezetek 
bentmaradó zsaluzataként (pl. egy falazott 
falban elhelyezkedő vasbeton pillér elé, vagy 
vasbeton áthidaló elé hőszigetelésként),  
ha pedig valaki éppen zöldtetőt, terasztetőt,  
fordított tetőt, parkolótetőt álmodik, a lapos- 
tetők szigeteléséhez az URSA XPS N-III-L, N-V-L,  
és N-VII-L termékek jelentik a legjobb választást. 

URSA Salgótarján Zrt.     

www.ursa.hu

Nincs többé  
nedvesedő pincefal!



HOMLOKZATKÉPZÉS,
UTÓLAGOS

HŐSZIGETELÉSEK
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Készüljön fel a hidegebb napokra!

Hőszigeteljen  termékekkel!
Új építésnél vagy homlokzatok utólagos hőszigetelése esetén a hőtechnikai
előírások figyelembevételével válasszuk ki a megfelelő rendszert. Jól átgondolt és
megfelelő szakértelemmel összeállított hőszigetelő rendszerrel (lemez vastagsága,
vékonyvakolat típusa, színe stb.) nemcsak fűtési költséget takaríthatunk meg,
hanem családi házunknak új külsőt, esztétikus megjelenést kölcsönözhetünk.

 XPS
extrudált polisztirol
hőszigetelő lapok
Érdesített felületű, egyenes
és lépcsős élképzésű  
XPS hőszigetelő lemez,  
lábazatok, homlokzatok,
bennmaradó zsaluzatok,
vasbeton koszorúk és vakolt
felületek képzéséhez.

 EPS ragasztó
Felhasználásra kész, por alakú,
cement-műgyanta kötésű
ragasztóhabarcs.
Alkalmas homlokzati
polisztirol lap ragasztásához,
üvegszövet beágyazásához,
felület kiegyenlítésére  
és glettelésre.

 EPS 80
expandált polisztirol
keményhab lemez
EPS homlokzati hőszigetelő 
rendszer hőszigetelő eleme.

 S-145  
üvegszövet háló
Alkalmazási terület:  
külső homlokzati hőszigetelő  
rendszerek felületi  
kérgesítésének lúgálló  
erősítő hálója.

Saját
márkás

termékünk
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FIBROSTIR - extrudált polisztirol

A Fibrotermica Hungary Kft türkiz színű extrudált,  
zárt cellás lemezt gyárt FIBROSTIR néven.
A FIBROSTIR kiváló hőszigetelő képességű zárt cellás 
polisztirol lemez, alkalmazható építőipari  
és ipari hőszigetelési célokra.
A legfontosabb tulajdonságai a következők:
Kiváló szigetelő, víztaszító, párazáró, méret stabil,
magas nyomószilárdságú szigetelőanyag.

Hőszigetelés 
A legfontosabb jellemzője a FIBROSTIR XPS-nek  
az alacsony hővezetési képesség, mellyel  
jelentős mennyiségű energia takarítható meg.

Minimális vízfelvétel és nagymértékű párazáró képesség 
Ezek a jellemzők a homogén sejtszerkezetnek a speciális  
felületkiképzésnek köszönhetőek.

Nyomószilárdság 
A homogén sejtszerkezetének köszönhetően, a FIBROSTIR  
nyomószilárdsági értékei igen jók. Ezért födémekben  
és lapostetők hőszigetelésénél egyaránt alkalmazható.

Mérettartás 
Mivel a FIBROSTIR mérettartó, ezért jól alkalmazható  
építőelemek gyártásakor.

Tűzvédelem 
A habosítás során hozzáadott tűzgátló adalékoknak köszönhetően  
a FIROSTIR önkioltó hatású, nem „vezeti” a tüzet.

EN 13164 MÉRTÉKEGYSÉG SZABVÁNY FIBROSTIR  
SIMA FELÜLETŰ

FIBROSTIR 
ÉRDESÍTETT

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ W/mK EN 12667 0,034-0,035 0,034-0,035

NYOMÓSZILÁRDSÁG 
NÉVLEGES ÉRTÉKE kPa EN 826 200-300* 200-300*

VÍZFELVÉTEL Térf. % EN 12087 0,7 1,5

TŰZVESZÉLYESSÉGI 
BESOROLÁS Euroclasse E E

VASTAGSÁG mm  20-220 20-220

(*) Vastagságtól függően

Fibrostir: csaphornyos

Fibrostir: lépcsős

Fibrostir: egyenes

külső fal
Fibrostir
szigetelendő vasbeton

 HŐHÍDHŐSZIGETELÉS

kavics
védőfólia
Fibrostir
vízszigetelés
védőfólia

NEM JÁRHATÓ
FORDÍTOTT TETŐ

előregyártott betonelemek
védőfólia
Fibrostir
vízszigetelés
védőfólia

JÁRHATÓ
FORDÍTOTT TETŐ

földréteg
védőfólia
csapadékelvezető réteg
védőfólia
Fibrostir
vízszigetelés
védőfólia

ZÖLD TETŐ 

beton réteg
acélháló
párazáró védőfólia réteg
Fibrostir
vízszigetelés

PADLÓSZIGETELÉS

külső fal
mechanikus rögzítés
Fibrostir
ragasztó réteg
üvegháló
ragasztó simító réteg
látszó külső vékonyvakolat

UTÓLAGOS  
HŐSZIGETELÉS
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komplett hőszigetelési megoldások

BACHL EXTRAPOR RELAX

A grafitadaléknak köszönhetően akár 25 %-kal 
kedvezőbb hőszigetelő hatással rendelkező szürke 
színű polisztirol. A vékonyabb lapok miatt rövidebb 
dűbelek is elegendőek a rögzítéshez. Tökéletesen 
sík homlokzat hozható létre. A nagyobb tapadást 
biztosító, csiszolható felület segítségével a speciális 
BACHL Extrapor Relax lemezek tartósabb hőszigetelő 
rendszert biztosítanak. A külső oldalon elhelyezett 
feszültségmentesítő rések megakadályozzák a 
szigetelőlemezben az erős napsütés vagy a hirtelen 
lehűlés hatására létrejövő feszültségek kialakulását 
a kivitelezés során. Új és régi épületek homlok-
zatának hőszigetelésére egyaránt alkalmazható, 
könnyen alakítható, és a hagyományos módon, 
egyszerűen beépíthető.

BACHL Extrapor RELAX 80 - λ = 0,031 W/mK  
BACHL Extrapor RELAX 100 - λ = 0,029 W/mK

BACHL EXTRAPOR EPS

A grafitadaléknak köszönhetően akár 25 %-kal 
kedvezőbb hőszigetelő hatással rendelkező, szürke 
színű polisztirol. Használatával a tervezés során  
nagyobb hasznos alapterület érhető el: pl. egy 150m2-
es épület esetén a hagyományos szigetelésekhez 
képest 5 cm-rel vékonyabb Extrapor 100 homlokzati  
lapok azonos hőszigetelési teljesítmény mellett  
3 m2-rel növelhetik épülő otthonát. Felújításkor és új  
építéskor egyaránt alkalmazható, könnyen alakítható, 
és a hagyományos módon, egyszerűen beépíthető.
Felhasználási területei:
Homlokzat: BACHL Extrapor 80 és 100
Talajjal érintkező padló, padló, lapostető:  
BACHL Extrapor 100

BACHL Extrapor 80  -  λ = 0,031 W/mK
BACHL Extrapor 100  -  λ = 0,029 W/mK



27

A BACHL Kft. hőszigetelő anyagai teljes körű védelmet biztosítanak a pincétől a padlásig.  
Komplett hőszigetelési megoldások minden alkalmazási területre és minden igényre.

BACHL TECTA-PUR® 022

A BACHL tecta-PUR®022 hőszigetelő lapok ideális 
megoldást kínálnak minden új magastető számára, 
a szarufák kiosztásától, a tető dőlésszögétől, és a  
tetőfedés módjától függetlenül. A szarufák fölötti 
hőszigetelésre kifejlesztett, fokozott nyomóterhelés-
nek kitehető (nyomószilárdság≥100kPa) PIR táblák 
felső oldalán csúszásmentes, vízzáróságot biztosító, 
átlapolható PP-védőfólia található. Kétoldali alufólia 
kasírozásának köszönhetően λ=0,022W/mK.

BACHL TECTA-PUR® HD-PLUS

Magastetők szarufák feletti kiegészítő hőszigetelésére 
kifejlesztett, fokozott nyomóterhelésnek kitehető 
(nyomószilárdság≥100kPa) PIR keményhab hőszige-
telő lemez, felső oldalon átlapolható páraáteresztő 
speciális fóliaborítással, és a jobb páradiffúziót 
elősegítő kétoldali perforált üvegfátyol kasírozással.

λ-érték vastagságtól függően:

λ = 0,026 W/mK
       80 mm vastagságig;
λ = 0,025 W/mK
       80-120 mm vastagságig;
λ = 0,024 W/mK
       120 -240 mm vastagságig
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ROCKWOOL  
kőzetgyapot  
hőszigetelés
Az építkezés során nagyon fontos, hogy  
a homlokzat időtálló legyen és tűzbiztos  
legyen a hőszigetelése. Erre a problémára 
kiváló megoldás lehet a Frontrock Max E.

MIÉRT A ROCKWOOL KŐZETGYAPOT?
A bazaltkőből készült ROCKWOOL kőzetgyapot kiváló hőszigetelő.  
Nem éghető, hő hatására füstöt nem fejleszt, nincs égvecsepegés,  
a tűzterjedést megakadályozza és biztonságot nyújt. Nemcsak  
jól hangszigetel, hanem hangelnyelő képessége is kiemelkedő, 
nyugalmat ad. Teljes keresztmetszetében víztaszító, felületéről  
a vízcseppek leperegnek, de ugyanakkor páraáteresztő képessége 
szinte a levegőével megegyező, aminek köszönhetően nem  
akadályozza a homlokzatokon keresztüli páravándorlást, így 
nem alakul ki kellemetlen penészesedés. Nem zsugorodik, nincs 
hőtágulása, rendkívül tartós anyag. Egészségre nem káros:  
magas biológiai oldódó képességű, természetes anyag.

FRONTROCK MAX E
A Frontrock Max E teljes keresztmetszetében víztaszító, kétrétegű, 
csupasz, vakolható kőzetgyapot lemez. A lemez felső, közel 20 mm 
vastag rétege kiváló mechanikai ellenállású, így könnyen vakolható. 
Ezt a réteget gyári feliratozás (Top ROCKWOOL) jelöli, melynek  
mindig a külső oldalra kell kerülnie a kivitelezés során. 
A Frontrock Max E lemezek különösen alkalmasak épületek homlok-
zatának nem éghető, páraáteresztő hő- és hangszigetelésére.  
A legmagasabb tűzvédelmi besorolású, így tűz esetén komoly védelmet 
nyújt. A Frontrock Max E lemezek rögzítése felragasztás és dübelezés 
egyidejű alkalmazásával történik.
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MOZAIK
lábazati vakolat
A Mozaik finomszemcsés lábazati és díszítő vakolat
gyárilag, komponensenként (kőzetőrlemény illetve
kötőanyag) kiszerelt termék, amelyet a megvásárláskor,
vagy a felhasználás helyszínén kell összeállítani!
A 12 alapszín 5 színenként történő variációjával  
a bekeverhető színek száma gyakorlatilag korlátlan.

A Mozaik vakolat felhasználható kül- és beltérben lévő
cement, beton, műkő, eternit, lábazati hőszigetelő
rendszer, és alapvakolattal ellátott felületek bevonására.

Alapozás

A kötőanyag betöltése a vödörbe

Az anyag homogénre keverése

Az anyag felhordása

1 vödörnyi (15 kg) vakolatanyaghoz szükséges
összetevők: 1 tasak kötőanyag, 5 tasak őrlemény

Az őrlemény hozzáadása a kötőanyaghoz

Felhordáshoz szükséges eszközök

Az anyag felhordása
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látható tisztaság,
hosszantartó szépség

Gyakran a legegyszerűbb  
megoldások a leghatékonyabbak. 
Amikor a speciális adalékanyagokkal 
ellátott, magasan hidrofób vakolatok  
évek múlva is algák és gombák 
spóráit mutatják, akkor találni kell 
egy másik megoldást.  
Ezt a célt szem előtt tartva dolgozott 
a weber kutatócsoportja az elv  
megfordításán: ahelyett, hogy 
tovább harcolnánk a nedvesség 
ellen, jobb, ha megtanulunk vele 
együtt dolgozni.

A weber.pas topDRY vékonyvakolat techno-
lógiája a felületi nedvesség egyedülálló szabá-
lyozásának köszönhetően optimális védelmet 
nyújt az algák és a gombák ellen.  
Egy vakolatrendszer két különböző módon 
tudja biztosítani, hogy felülete hosszú távon  
is száraz maradjon. Vagy hatékonyan taszítja  
a felületén megjelenő vizet, vagy felszívja azt. 
A víztaszító vakolatok esetében, a vakolat nem 
szívja magába a nedvességet, hanem taszító-
képességnek köszönhetően sok kis vízcsepp 
marad a felületén. A vízcseppek így koncentrált 
nedvességgyűjtőket képeznek, ezek a nedves 
foltok pedig ideális táptalajt jelentenek az algák 
és a gombák számára.

A gombásodás, illetve az algásodás meg- 
akadályozása érdekében a weber kifejlesztett 
egy speciális vékonyvakolatot. A weber.pas 
topDRY egy teljesen egyedülálló elv alapján 
működik: az ásványi nemesvakolatokhoz 
hasonlóan felszívja a nedvességet a felületi 
kapillárisain keresztül. A kapillárisok révén  
a párolgási felület jelentős mértékben  
megnövekszik, így gyorsabb száradást tesz 
lehetővé.

Amint eláll az eső, és a levegő páratartalma 
lecsökken, a vakolat gyorsan és egyenletesen 
leadja környezetének a nedvességet.

Nedvességfelvétel: a weber.pas topDRY az ásványi  
nemesvakolatok mintájára egyenletesen felveszi a nedvességet.  

Ez egy megnövelt párolgási felület létrejöttét eredményezi,  
ami gyorsabb száradást eredményez.

Nedvességleadás: Amint eláll az eső, a nedvesség  
a környező levegőbe diffundál.  

A vakolat gyors kiszáradása miatt nem képez táptalajt  
az algák és a gombák számára.
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ST line beltéri falfestékek

Saját
márkás
termékünk

ST line Mészfesték
Kiadósság kb. 96 m2 felület egyszeri befedésére.

TULAJDONSÁGOK:
Oltott mész alapú, kül- és beltéri fal- és mennyezet festék, kiváló lég- és páraáteresztő, penész és gombaölő, 
valamint fertőtlenítő hatású. Alkalmas műemléképületek falainak és mennyezeteinek dekorációs 
védelmére, valamint régi és új lakóépületek olyan helyiségeiben (konyhák, pincék, éléskamrák, stb.), 
ahol valamilyen oknál fogva előfordulhat a fal- és mennyezeti felületek kondenzvíz miatti nedvesedése. 
Felvitel: Ecsettel, hengerrel, szórással (airless), a felület szakszerű előkészítése után.
 
FELHASZNÁLÁS: 
Alkalmazás: Alkalmas új, legalább 30 napos, száraz mész- és mészcementes vakolatok, beton felületek 
festésére, régi meszelt felületek felújítására. Amennyiben nem mészfestés van a falon (pl. enyves festés, 
olajfestés, tapéta, diszperziós festék) az alapvakolatig le kell kaparni a falfelületet.
Alap: Az alapfelületnek, tisztának, szilárdnak, zsírmentesnek, száraznak, hordozóképesnek és legalább  
30 naposnak (új építés esetén) kell lennie. A régi meszelt felületekről a laza repedezett rétegeket, kapa-
rással el kell távolítani, és a felületet hasonló szívóképességű anyaggal ki kell kijavítani. Amennyiben a 
javított felület erősebben szív, nem lesz egyenletes a bevonat és színezett mészfesték felhordása esetén 
foltosodás jelentkezhet. Festés: A festéket jól fel kell keverni és vízzel, az előírásnak megfelelően kell 
hígítani. A hígítás mértékét a felhordás módja, a felület szívóképessége, a felület és a levegő hőmérsék-
lete, valamint a páratartalom határozza meg. A mészfestéket az új, megfelelően száraz, vakolt felületre 
3 rétegben, a régi felületre 2 rétegben kell felhordani. Az első rétegnél 15-20 %-os, a második és harmadik 
rétegnél kb. 10 %-os hígítás szükséges. A festést nem szabad tűző napsütésben, 30 °C fölötti hőmérsék-
leten, csapadékos időben és +5 °C-nál alacsonyabb levegő- és falhőmérsékletnél végezni. Száradási idő: 
+20 °C és 65 %-os relatív páratartalom mellett kb. 4-6 óra múlva újra festhető. Teljes száradás és terhel-
hetőség kb. 3 nap múlva. A száradási időt a magas páratartalom és alacsony hőmérséklet befolyásolhatja.  
Színezés: a festék színezhető, a mészfestékhez megfelelő szervetlen színező pasztákkal, max. 3-5 % 
mennyiségben, a rajtuk lévő leírás szerint. Színezésnél minden esetben végezzünk próbafestést. 
 
PARAMÉTEREK:
Kiszerelés: 12 liter.
Összetétel: mészhidrát, műanyag diszperzió, pigmentek, kálcium-karbonát, festékadditív, víz.
Anyagszükséglet: kb. 8 m2/l rétegenként, sima felületen. Érdes felületek esetében az anyagszükségletet, 
próbafestéssel állapítjuk meg.

ST line Belső falfesték
5 liter: 45 m2 felület egyrétegű befedésére
15 liter: 135 m2 felület egyrétegű befedésére

TULAJDONSÁGOK:
Műgyanta alapú diszperziós fal- és mennyezet festék, kiváló lég- és páraáteresztő.
Felvitel: Ecsettel, hengerrel, szórással (airless), a felület szakszerű előkészítése után.
 
FELHASZNÁLÁS: 
Az alapfelületnek tisztának, szilárdnak, zsírmentesnek, száraznak és hordozóképesnek kell lennie. Az előző 
enyves festék réteget teljesen el kell távolítani. A javítási helyeket, lyukacsos szerkezetű, krétásodó és 
nagy nedvszívó képességgel rendelkező felületeket előzetesen „düfa” Tiefgrund LF mélyalapozóval kell 
előkészíteni. Festés: 1. Alapozás: max. 10 % vízzel hígítva. 2. Fedőfestés: lehetőleg hígítás nélkül. +5 ºC 
alatt nem szabad felvinni. Használat előtt mindig alaposan keverje fel. Javasolt rétegszám, 2-3 réteg.  
Száradási idő: +20 °C és 65%-os relatív páratartalom mellett kb. 4-6 óra múlva újra festhető. Teljes 
száradás és terhelhetőség kb. 3 nap múlva. A száradási időt a magas páratartalom és alacsony hőmér-
séklet befolyásolhatja. Színezés: diszperziós festékhez való színező pasztákkal, a rajtuk lévő leírás szerint. 
Maximum 3-5%-ban. Tárolás: hűvös, de fagymentes helyen tároljuk (+ 5 ºC felett).
 
PARAMÉTEREK:
Kiszerelések: 5 liter, 15 liter.
Összetétel: Sztirol-akrilát vizes diszperzió, CaCO3 (mészkő) töltőanyagok, TiO2 pigment, kréta, víz, adalék 
anyagok és tartósítószer.
Anyagszükséglet: Kb. 9 m2/l rétegenként, sima felületen. Érdes felületek esetében az anyagszükségletet, 
próbafestéssel állapítjuk meg.

●  bio-tradicionális termék
●  kitűnő minőségű
●  antibakteriális és penészgátló hatású
●  bel- és kültérre
●  matt
●  fehér
●  természetes anyagokat tartalmaz

●  kitűnő minőségű
●  beltéri 
●  diszperziós falfesték
●  matt 
●  extra fehér 
●  kiváló fedőképesség
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Kiváló vízlepergető és páraáteresztő  
felületképző rendszerre lenne szüksége?
A víz bár Földünkön az élet elengedhetetlen 
része, addig a cement alapú szerkezetek gyors 
károsodásának egyik legfontosabb okozója is.

A víz fokozatos, könyörtelenül károsító hatás-
mechanizmusa a falazatra aránylag egyszerű, 
és a természetben jelenlévő víz különböző 
„halmazállapotainak” tulajdonítható: ezek  
a folyékony (eső), a szilárd (jég) és a légnemű 
(vízpára) halmazállapotok. 

A MEGOLDÁS
Mivel a falazatok károsodásának legfőbb oka a 
víz jelenléte, a fent leírt problémákat nagyon 
egyszerűen meg lehet oldani: a vizet a lehető 
legtávolabb kell tartani a falfelületektől.

Sajnálatos módon még manapság is, amikor  
a jelenség „leküzdéséhez” szükséges technológia  
rendelkezésre áll, gyakran választunk más jel-
lemzőkkel bíró fedővakolatokat, amelyek kevésbé 
koncentrálnak ezen hatások megelőzésére.

A Mapei falbevonatok terén kifejlesztett  
innovációit legjobban a sziloxán rendszerű  
termékcsaládunk mutatja be: ez a Silancolor.
A nagy teljesítményű nyersanyagokkal végzett folyamatos kutatások,  
a termékfejlesztéssel kapcsolatos ismereteinkkel együtt lehetővé teszik  
a Mapei falbevonatok minőségi szintjének folyamatos növelését.  
A Silancolor termékcsalád termékei kiválóan példázzák ezt: formulájuk 
alapja a sziloxángyanta, amely tökéletes egyensúlyt jelent a vízlepergető 
és a páraáteresztő tulajdonságok között.

A Silancolor termékcsalád valamennyi termékének formulája szilícium 
alapú kötőanyagot tartalmaz. Az alapmolekula a kvarckristály. Ezt az össze-
tevőt speciális kémiai reakciók segítségével módosítjuk, így az eredetileg 
szervetlen részek „egyesülnek” a szerves összetevőkkel. A reakció végén  
egy új, jobb tulajdonságokkal rendelkező molekulát kapunk, mely hordozza 
a kvarc előnyeit: a szilárdságot, keménységet, áthatolhatatlanságot és  
állandóságot; valamint a szerves összetevők előnyeit: a vízlepergetést  
és az aljzat ásványi összetevőivel való kompatibilitást is. 

A felhordásukat követően a sziloxángyantát tartalmazó termékek 
„mikroperforált” hálós filmréteget képeznek, amely olyan sűrű, hogy  
a víz nem képes áthatolni rajta, ugyanakkor a háló elég helyet hagy  
a vízpára átbocsátásához.

Ez a tulajdonság teszi lehetővé, hogy a falazat évekig ép maradhasson.

Silancolor termékcsaládba tartozó termék az alábbi kiváló  
tulajdonságokkal rendelkezzen:

• hosszan tartó vízlepergető hatás;

• magas páraáteresztő képesség;

• tartósság;

• alacsony szennyeződés-felvétel;

• aljzat megerősítés;

• ásványi jellegű megjelenés;

• a felületek mindig szárazak maradnak;

• energia megtakarítás.
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MAPEI – MÁR ELSŐRE VÉGLEGESEN

Milyen problémáktól szabadulhat meg  
a Silancolor vakolat felhasználója? 

Az esővízben található gázok és egyéb vegyületek a vakolat kötőanyagával 
reakcióba lépve szétroncsolják azt, így a vakolat könnyen morzsolhatóvá 
válik. A porló, széteső vakolat nemcsak csúnya látványt jelent, hanem hosszú 
távon az alatta lévő rétegeket is kiteszi a káros környezeti hatásoknak.  
A Silancolor vakolat ez ellen kellő védelmet biztosít.

Ki ne látott volna sókivirágzásos falat?  
Ennek is az okozója a falazatba behatoló víz, amely a benne lévő sókat 
kioldja és az elpárolgó víz után visszamaradó sókristályok csúnya foltokat 
képeznek a felületen. De a jelenség fordítva is működhet, vagyis a felü-
leten található sókat az esővíz egy rossz vízlepergető képességű vakolat 
esetén a falazatba juttatja és károsíthatja azt. Azonban ha az esővizet a 
Silancolor vakolat segítségével távol tartjuk, ezzel nem kell számolnunk.

A falazatba történő vízbehatolás vasbeton falak esetében nem kevesebb 
kárt okozhat. A falban lévő betonacélok rozsdája felületi repedéseket 
okozhat, de akár a betonfedést is le tudja feszíteni magáról. Hasonló- 
képpen a porózus falazatban jéggé fagyott víz is a térfogat növekedés  
miatt felületi repedéseket okozhat. Használjon tehát vasbeton, vagy  
porózus falazatok védelmére és díszítésére is Silancolor termékeket!

A penész és az alga megtelepedéséhez ideális környezetet biztosít a tartó-
san nedves felület. Ráadásul, ha már egyszer ezek a mikroorganizmusok 
megtelepednek a homlokzaton, nagyon nehéz utána megszabadulni tőlük. 
Az algás, penészes falak nemcsak esztétikai problémát jelentenek, de a 
tartósan közelében élők számára egészségügyi problémákat (asztmát és 
egyéb légúti megbetegedéseket) is okozhatnak. 

Magyarország egyes régióiban a helyi klimatikus viszonyok miatt a homlok-
zatok algásodása évek óta problémát jelent, és egyre több helyről érkez-
nek információk ezzel kapcsolatosan. Napjainkban az időjárás változása 
(növekvő hőmérséklet és páratartalom) következtében várhatóan ez a 
probléma a jövőben még erőteljesebben fog jelentkezni. 

Az algásodás és penészesedés megjelenéséhez szükséges tényezők – oxigén, 
15-35°C közötti hőmérséklet, víz, és a tápanyagok – mind olyan elemek, 
amelyek tőlünk függetlenül jelen vannak a környezetünkben. Ha azonban 
a víz hatását ki tudjuk küszöbölni a víznek hatékonyan ellenálló bevonattal, 
akkor sikeresen legyőzhetjük az algásodás és penészesedés problémáját. 

A Silancolorral vakolt felületeken a penész és az alga nem tud meg- 
telepedni, ezért azok hosszú ideig szépek maradnak, valamint az egész-
ségünk károsodása miatt sem kell aggódnunk.

A tartósan nedvesedő falazatok a pénztárcánkat sem kímélik. Mivel a nedves  
falazati rendszer hőszigetelő képessége akár 25-30%-al is romolhat, ezért 
sokkal magasabb fűtés számlát kell fizetnie annak, aki nem törődik a víz-
nek hatékonyan ellenálló vakolattal. Bár a Silancolor vakolat bekerülési 
költsége magasabb a hagyományos (például akril bázisú) vakolatokénál, 
de az évek során a befektetés sokszorosan megtérülhet.

Előfordulhat, hogy a magas talajvíz és a hiányos vízszigetelés hatására a 
falazatban alulról felszivárgó nedvesség kerül. Ha a nedvesség vízpárává 
alakul és nem tud a vakolaton keresztül eltávozni, felületi hólyagosodások 
és leválások keletkezhetnek. A kiváló páraáteresztő képességgel rendelkező 
Silancolor termékek esetén a vízpára szabadon eltávozik a falazatból, így 
az semmilyen károsodást nem okoz.

A víz mellett a Nap által folyamatosan kibocsátott UV sugárzás is károsít-
hatja a homlokzati felületet. Ezt a kültéri vakolatok esetén fakulás formájá-
ban érzékeljük. Senki nem szeretné, ha  a homlokzatát mondjuk 5 évente 
újra kellene színezni, de a fakuló homlokzat látványával sem szeretnénk 
évekig megalkudni. 

A Silancolor vakolatok azonban kiválóan ellenállnak az UV sugárzásnak, 
ezáltal hosszú távon szép és tartós bevonatot biztosítanak a házunk 
számára. Nincsenek 5 évente újabb és újabb beruházások, a Silancolor 
vakolatot egyszer kell csak felvinni a felületre.

Ha még többet szeretne megtudni a Silancolor rendszerről és a rendszer 
elemeiről látogassa meg a www.mapei.hu oldalt. 

Fotók: Kecskeméti Dávid
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homlokzati színezővakolatok

Saját
márkás

termékünk

ST line  
Szilikát, 30 kg
Feldolgozásra kész, pasztaszerű,  
szilikát homlokzati díszítő fedővakolat.

TULAJDONSÁGOK:
Homlokzati hőszigetelések - kiemelten táblás 
ásványgyapot homlokzati hőszigetelések - fedő- 
vakolataként, valamint régi, új, vagy hagyományos 
 és hőszigetelő alapvakolatokra, továbbá felújító 
vakolatrendszerek fedővakolataként. Beltéri falfe-
lületek dekorációs céljaira is alkalmas. +5°C alatti 
alapfelületi- és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, 
+25°C felett a felhordás nem javasolt. A friss vako-
latot az erős napsugárzástól és csapadékhatástól 
óvni kell. Szennyeződött anyagot újrafelhasználni 
tilos! Szerszámok: Rozsdamentes glettvas, extrudált 
polisztirol dörzsölő. Tárolás, eltarthatóság: A gyártás 
dátumától számított 6 hónapig, eredeti csomagolás-
ban, fagytól és hőtől védve. 

FELHASZNÁLÁS: 
Általános követelmények az alappal szemben:  
A simított (durva alapvakolatoknál simítóvakolattal)  
vagy glettelt, alapozott alapfelület legyen homogén, 
szilárd, teherbíró, száraz, mozgás-, zsugorodás-, 
valamint szennyeződésmentes. Feldolgozás:  
A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan 
takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztít- 

hatók meg. Az alapvakolatot ST line vékonyvakolat  
alapozóval egyszer kenjük át, majd hagyjuk meg- 
száradni. Egyszerre egy homlokzatra való mennyi-
séget keverjünk össze, több vödör tartalmát együtt. 
A felhordást vékonyan, rozsdamentes glettvassal 
végezzük. A felhordást követően polisztirol dör-
zsölővel, körkörösen vagy vízszintesen dörzsölve 
alakítsuk ki a kívánt struktúrát. A végleges struktúrát 
alapvetően meghatározza az alkalmazott réteg-
vastagság és a dörzsölés módja. A szerszámokat, 
edényeket használat után, azonnal vízzel meg kell 
tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetlegesen  
szennyeződött felületekkel is.

PARAMÉTEREK:
Kiszerelés:  30 kg.
Technikai adatok: Maximális szemcseméret:
Gördülőszemcsés: kb. 2 mm
Középszemcsés: kb. 2 mm
Finomszemcsés: kb. 1,5 mm
Anyagigény:  

Gördülőszemcsés: kb. 2,5-3 kg/m2

Középszemcsés: kb. 3,5-4 kg/m2

Finomszemcsés: kb. 2,5-3 kg/m2

ST line  
Akril, 30 kg
Feldolgozásra kész, pasztaszerű,  
homlokzati díszítő fedővakolat.

TULAJDONSÁGOK:
Színes homlokzatok kialakítására, az épület védel-
mére. Hőszigetelő rendszerek fedővakolataként 
valamint, régi, új, hagyományos és hőszigetelő alap-
vakolatokra. Beltéri falfelületek dekorációs céljaira is 
alkalmas. +5°C alatti alapfelületi- és léghőmérséklet-
nél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem 
javasolt. A friss vakolatot az erős napsugárzástól és 
csapadékhatástól óvni kell. Szennyeződött anyagot 
újrafelhasználni tilos! Szerszámok: Rozsdamentes 
glettvas, műanyag simító, extrudált polisztirol 
dörzsölő. Tárolás, eltarthatóság: A gyártás dátumától 
számított 6 hónapig, eredeti csomagolásban, fagytól 
és magas hőmérséklettől védve.

FELHASZNÁLÁS: 
Általános követelmények az alappal szemben:  
A simított (durva alapvakolatoknál simítóvakolattal) 
vagy glettelt, alapozott alapfelület legyen homogén, 
szilárd, teherbíró, száraz, mozgás-, zsugorodás-, 
valamint szennyeződésmentes.

Feldolgozás: A munkafolyamaton kívül eső felüle-
teket gondosan takarjuk le, mert utólag maradék- 
talanul nem tisztíthatók meg. Az alapvakolatot  
ST line vékonyvakolat alapozóval egyszer kenjük át, 
majd hagyjuk megszáradni. Egyszerre egy homlok-
zatra való mennyiséget keverjünk össze, több vödör 
tartalmát együtt. A felhordást vékonyan, rozsda- 
mentes glettvassal végezzük. A felhordást követően 
azonnal műanyag simítóval vagy polisztirol dörzsölő- 
vel, körkörösen vagy vízszintesen dörzsölve alakítsuk 
ki a kívánt struktúrát. A végleges struktúrát alapvető-
en meghatározza az alkalmazott rétegvastagság és 
a dörzsölés módja.

PARAMÉTEREK:
Kiszerelés:   30 kg.
Technikai adatok: Maximális szemcseméret:
finomszemcsés: kb. 1,5 mm
gördülőszemcsés: kb. 2 mm
Anyagigény:  kb. 2,5-2,8 kg/m2

ST line  
Vékonyvakolat-alapozó
ST line Akril és Szilikát  vékonyvakolatok 
alapfelületeinek szívóképesség kiegyen- 
lítésére, illetve a tapadás fokozására.

TULAJDONSÁGOK:
A termék +5°C alapfelületi- és léghőmérsékletnél 
nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem 
javasolt. A felkent alapozót a teljes kiszáradásig az 
erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni 
kell. Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos! 
Szerszámok: Festőhenger, teddyhenger. Tárolás, 
eltarthatóság: A gyártás dátumától számítva, 6 hó- 
napig, eredeti csomagolásban, fagytól és magas 
hőmérséklettől védve.

FELHASZNÁLÁS: 
Általános követelmények az alappal szemben:  
A simított vagy glettelt, ásványi alapfelület legyen 
homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás-,  
zsugorodás-, valamint szennyeződésmentes.

Feldolgozás: A munkafolyamatokon kívül eső felüle-
teket gondosan takarjuk le, mert utólag maradék-
talanul nem tisztíthatók meg. Felhasználás előtt az 
anyagot keverjük fel. Az alapozót festőecsettel vagy 
teddyhengerrel hordjuk fel a teljes felületre telített-
ségig. Szükség esetén ismételjük meg az eljárást.  
A vékonyvakolat az alapozó teljes száradása (kb. 1 nap)  
után hordható fel. A szerszámokat, edényeket hasz-
nálat után azonnal meg kell tisztítani. Bel-, illetve 
kültéri festék alá használata nem ajánlott.

PARAMÉTEREK:
Kiszerelés:   5 kg.
Anyagigény:  kb. 0,1-0,2 kg/m2. 
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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 elvál-
tozások 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 poli-
propilén 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 darabszám-
ban, ill. rögzítési mélységgel kell telepíteni. A szükséges 
darabszám családi házak esetében EPS hőszigetelésnél 
általában 6 db/m2 , a fém beütőszeges dübelekkel 
rögzített kőzetgyapot hőszigetelésnél 4-6 db/m2 
(pontos előírások a Thermomaster alkalmazástechnikai 
útmutatóban és a MÉSZ irányelvekben). Az egyre na-
gyobb 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. He-
lyesen ütőimpulzus nélkül szabad csak a furatot elkészí-
teni, az erre a célra gyártott, speciális élképzésű fúrószár 
segítségével. Ilyen módon ezt a fúrószárat könnyű-
adalékosbetonnál és pórusbetonnál is alkalmazhatjuk, 
ha ütvefúrás esetén a dübel nem tart megfelelően.

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.

THERMOMASTER DÜBEL BEÜTÉS

THERMOMASTER DÜBEL THERMOMASTER PVC  
HÁLÓS ÉLVÉDŐ 

THERMOMASTER  
LÁBAZATI INDÍTÓ PROFIL 

THERMOMASTER  
LÁBAZATI INDÍTÓ PROFIL FELHELYEZÉS

THERMOMASTER PVC  
HÁLÓS ÉLVÉDŐ FELHELYEZÉS
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Fehér matt színű, lég- és páraáteresztő, időjárásálló, jó fedőképességű, 
akril diszperziós homlokzatfesték.
Filmje tartósan rugalmas, öregedés- és UV- álló bevonatot képez.  
Alkalmazható minden kül- és beltéri ásványi eredetű alapfelületre,  
glett-anyagra, gipszkarton lapra, stb.
A kitűnő fedőképessége és vékony rétege miatt előnyösen alkalmazható 
homlokzati díszek bevonataként.

TRENDFASSADE 80  
- homlokzatfesték 

A homlokzatfestékek választásakor  
figyelembe kell vennünk, hogy megfelelő  
minőségű anyagot válasszunk, annak érdekében,  
hogy hosszú távon esztétikus megjelenést és 
megfelelő védelmet biztosítson.

JELLEMZŐI:

• JÓ FEDŐKÉPESSÉGŰ

• PÁRAÁTERESZTŐ

• BEVONATA UV ÁLLÓ

• JÓL SZÍNEZHETŐ

• IDŐJÁRÁSÁLLÓ

• VÍZLEPERGETŐ

• KÖRNYEZETKÍMÉLŐ

• KIADÓSSÁGA 8 m2/l
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dübel
KEW DSH szigetelés rögzítő dübel
műanyag szeggel

 ■ Polipropilén dübel és szög
 ■ 60 mm-es tányérátmérő 
 ■ 10x90-es mérettől 10x310-es méretig

KEW TSD szigetelés rögzítő dübel
acélszeggel

 ■ Polipropilén dübel és acélszög műanyag sapkával 
 ■ 62 mm-es tányérátmérő
 ■ különböző szigetelőanyagok rögzítésére (pl. ásványgyapot)
 ■ 8x80-as mérettől 8x300-as méretig

ÁTLAGOS MÉRT KIHÚZÓ ÉRTÉKEK:
DSH üreges tégla: 673 N
tömör tégla: 793 N
beton (C20/25): 934 N
TSD: üreges tégla: 755 N
tömör tégla: 913 N
beton (C20/25): 1011 N

A termékek ETA - és ÉMI tanúsítvánnyal, valamint  
teljesítmény nyilatkozattal rendelkeznek!

SOUDATIGHT LQ
A kenhető folyékony membrán. Vízbázisú, üveg-
szál erősített kivitel, amely ecsettel könnyedén 
felhordható a kívánt felületekre. Beltérben 
alkalmazható többek között faláttörések, csőát-
törések, ablak csatlakozások, fal és aljzat vagy fal 
és mennyezet találkozások párazáró és légtömör 
lezárására. A teljes kötési folyamat végére a színe 
kékről feketévé változik, ezáltal könnyedén meg-
állapítható az állapota. Kötést követően festhető, 
vagy akár vakolható is.

SOUDATIGHT SP GUN
A szórható folyékony membrán. Vízbázisú, 
szálerősítés nélküli, kompresszoros pisztollyal 
szórható folyékony membrán, mellyel köny-
nyedén és gyorsan tehetjük légtömörré többek 
között nyílászáró és fal-, fal és aljzat-, vagy fal és 
mennyezet találkozásainkat. A Soudatight LQ-val 
kombinálva érhető el a legideálisabb eredmény. 

SOUDATIGHT HYBRID
A kültéri, kenhető és szórható folyékony 
membrán. MS Polymer bázisú akár szórható, víz 
és időjárás álló tömítő, amellyel a falak és nyílás-
zárók csatlakozásait a külső oldalakon zárhatjuk 
le, így tartósan biztosítva a megfelelő időjárás 
elleni védelmet és a légtömörséget.

FLEXIFOAM
A RAL intézet által is ajánlott pisztolyhab. 
Egyedüliként a Soudal kínálatában forgal-
mazott négyévszakos, csökkentett dagadású 
Flexifoam, a kiváló hang és hőszigetelő 
képességén túl teljes kötés után is tartósan 
rugalmas marad, ezért a dilatációval és egyéb 
épületmozgásokkal szemben hosszú távon 
is megőrzi előnyös tulajdonságait. Ennek kö-
szönhetően kifejezetten ajánlott RAL szerinti 
nyílászáró beépítéshez. 

Hőszigetelés – Párazárás – Légtömörség
Innováció az ablakbeépítésben – Soudatight – a folyékony membrán
A Soudal egy új termékcsalád bevezetésével segíti a megfelelő hőszigetelés és légtömörség 
kialakítását az épületek szerkezeti csatlakozásain, egyúttal egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a 
nyílászárók RAL irányelvek szerinti beépítését! A Soudatight család rendkívül egyszerűen használ-
ható, könnyedén felvihető a legtöbb építőiparban előforduló felületre, beleértve akár a purhabokat 
is. Száradás után ellenálló és rugalmas réteget képez, amely vakolható és burkolható, ugyanakkor 
tökéletesen levegő- és párazáró megoldást alkot.
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gyors megoldás 
 időtakarékosság  
   

HIBAJAVÍTÓ TAPASZ - CATNIC 5050 

Kivitelezés során lehetősége nyílik probléma nélkül áttervezni a dugaljak, 
vagy egyéb kivezetések/nyílások helyét. Csak betapasztja és pár percen 
belül ismét homogén falfelületet kaphat.  
Előnyök: Öntapadó felület, gyors, egyszerű felhasználás.

KÖRÍVES PROFILOK - CATNIC 3006

Boltív kialakításához beltéri felhasználásra. Modern megoldások 
kihagyhatatlan eleme, a különböző íveket, kör alakú nyílások gyors, 
egyszerű kialakításához szükséges profiljaink. PVC alapanyaguk miatt 
könnyen szállíthatók és beszerelhetők, ezzel időt spórolva.

CATNIC 3075 TÍPUSÚ DILATÁCIÓS PROFIL

Nagy felületű, homogén gipszkarton falazat kialakításához 
elengedhetetlen a CATNIC 3075 típusú Dilatációs profil, ennek 
alkalmazásával kellő mozgásteret adhat a falazatnak, hogy 
repedésmentes maradjon.

HASZNÁLJON PVC PROFILOKAT GIPSZKARTONHOZ, LEGYEN ELÉGEDETT!

PROBLÉMA  MEGOLDÁS

Ívet kell lezárni?  PVC köríves profil (Catnic3006)

Derékszögű sarkot kell védeni?  PVC élvédő (Catnic3003)

Nem derékszögű a sarok, amit le kell zárni?  PVC hajlítható sarokvédő profil (Catnic3004)

Nem derékszögű és íves is, amit le kell zárni?  PVC Multirund sarokvédő profil (Catnic3005)

9,5 mm gipszkarton végét kell lezárni?  PVC befogó profil (Catnic3095)

12,5 mm gipszkarton végét kell lezárni?  PVC befogó profil (Catnic3125)

Dilatációs probléma van?  PVC dilatációs profil (Catnic3075)



TETŐ, KÉMÉNY,
ERESZCSATORNA
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Kezdjük mindjárt azzal, melyek a laikus tetőfelújítóban talán ritkán megfogalmazódó, de a tető 
tartósságát nagyban befolyásoló kérdések: a tető átszellőzése, a tetőáttörések kérdése, vihar 
elleni védelem, hófogás és a megfelelő tetőfólia használata. 

Tökéletes átszellőzés a tartós tetőszerkezet érdekében
A tető megfelelő szellőzésével elkerülhető a párásodás, nedvesedés a tetőtérben, amely a szerkezet 
korhadásához, penészedéséhez, gyengüléséhez vezet. 
Az ácsszerkezet védelméhez, a tető tartósságához hozzájáruló átszellőzés kialakításához szükséges 
elemek a tető különböző részein megjelenő szellőzőcserepek. A tető alatti tér nedvességszabályozá-
sában a páraáteresztő tetőfóliák is szerepet játszanak, jóllehet fő funkciójuk, hogy annak vízhatlansá-
gáról és szél elleni védelméről gondoskodjanak.

A tetőáttörés a tető legérzékenyebb része
A tető legérzékenyebb része, a szél és víz bejutásának elsődleges területe a tetőáttörések környéke, 
az átvezető elemek, kémények körül lehet. Ezek vízbiztos kialakítását maguk az áttörést biztosító ele-
mek teszik lehetővé, mint például az antenna- vagy szolárkivezetők, gázkémény átvezetők. Legyen 
szó komoly szellőző berendezések vagy egy csupán apró lyukat igénylő antenna tetőn át történő 
kivezetéséről, nem megfelelő műszaki megoldás esetén ezek az áttörések lehetnek a tető legsérülé-
kenyebb pontjai. Amikor pedig a tetőn még szakipari munkák is találkoznak, nem mindig biztosított 
a tökéletes végeredmény. 

A SIGNUM csatornaszellőzők új generációja
Az épületek légcseréje, a szellőztetés mára nem csak gravitációsan, hanem nagy teljesítményű 
berendezésekkel történik. A gépészet mai igényeihez alkalmazkodik a Signum csatornaszellőző 
család új generációja, amelynek tagjaival akár jelentősebb mennyiségű levegő szabad áramoltatása 
is megoldható.
Nagy teljesítményű berendezések szellőzésigénye, szagelszívók, esetleg egy belvárosi tetőtéri lakás, 
akár passzívház jellegű légtisztító berendezéseinek levegő be- és kiviteli igényeit is könnyedén ki-
szolgálják az új kialakítású átvezetők. A méretválaszték bővült: a korábbi 100, 125 és 150/160 mm 
átmérőjű elem mellé került az új, 200 mm átmérőjű elem. A szellőző berendezések egyenes vonalban 
történő levegő kiáramoltatási igényéhez a 125 mm-es és az annál nagyobb elemek új, belső kialakí-
tásukkal alkalmazkodnak.

„Az ördög a részletekben rejlik”
A tartós megoldás tartós alapokat igényel
Az épületet a külső- és környezeti hatásoktól elsődlegesen védő tető nem látványos része az alszerkezet.  
Az alszerkezet ugyanakkor a tető tartósságának egyik kulcsa. Ha egy több emberöltőnyi élettartammal 
bíró kerámia tetőcserép mellett döntünk, és az egy gyenge alszerkezetre kerül, néhány év múlva gondot 
és többletköltségeket okozhat. 
Nézzük, melyek az ördöginek egyáltalán nem nevezhető részletek!
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Vihar legyen a talpán… megfelelő viharvédelem
A viharálló tető építését elsődlegesen a kerámia tetőcserepek pontosan tervezett szerkezete, hornyai, 
eresztékei biztosítják, amelyek a tetőcserepek erős egymásba „kapaszkodását” segítik elő. Ezt a hatást 
fokozza a viharkapcsok alkalmazása, amely minimális plusz költséggel maximális biztonságot jelent.
A viharkapcsok alkalmazása különösen fontos az alacsony hajlásszögű kerámia tetőcseréppel fedett 
tetők esetén, hiszen itt a csavarozás vagy szögezés nem tartja a cserép alsó részét, ahol a szél alákaphat. 
A vihar elleni rögzítés mértéke az egyes tetőformáktól, illetve az épület magasságától is függ.

Újdonság: a hornyokba akasztható viharkapocs
Az új viharkapocs modell minden húzott hornyolt cseréphez alkalmazható, hiszen kifejezetten  
a hornyokba kapaszkodva kínál nagyobb szél esetén is biztonságos megoldást. Az új kapoccsal 
egyszerre két cserepet fogunk össze – a kapocs mellett és alatt elérhető cserepet – és rögzítünk  
a tetőléchez. A kapocs a cserepeket az alsó felüknél fogja meg, azaz a forgási ponttól messzebb,  
ott, ahol a szél leginkább bele tudna kapaszkodni. 

Szintén újdonság az első és utolsó sorokhoz bevezetett univerzális viharkapocs, amely a hódfarkú 
cserepek kivételével minden falcos húzott és sajtolt cseréphez alkalmazható rögzítő, kifejezetten  
az első és utolsó sorok szél-biztossá tételére szolgál. 

Hol van még a jövő évi hó?
Igaz, idén a tél nem mutatta kemény arcát, de nem számolhatunk azzal, hogy ez általánosan így marad.  
A tetőről lezúduló, és balesetveszélyes hótömeg ellen csak a teljes felületen hófogóval ellátott tető 
nyújt igazi biztonságot. Nem is beszélve arról, hogy a tetőn maradó hóréteg akár természetes hőszi-
getelésként is szolgálhat.
A hó lezúdulását akadályozó vagy tetőn történő biztonságos járás érdekében alkalmazott elemek 
tehát semmiképpen nem tartozhatnak a luxus kategóriába.

UNO, DUO, DUO NON-BREATHABLE EXTRA, TRIO, QUATTRO
A megfelelő vízzáróságot nemcsak a tetőáttörések esetében kell biztosítani, hanem a tető teljes 
felületén. Ebben nagy szerepük van a tető hajlásszögének megfelelően kiválasztott, helyesen  
alkalmazott, könnyen kezelhető alátétfóliáknak, amelyek megakadályozzák a cserepek között bejutó 
nedvesség vagy hó, szél további szabad útját a tetőtérbe.
Nem is beszélve a tetőfóliák páraelvezetésében, a tető alatti páraszabályozásban játszott, korábban 
említett szerepéről.
Nem nehéz belátni, hogy a manapság gyakran épített kis hajlásszögű tetők esetén víz- és párabiztos 
kialakítás talán még nagyobb körültekintést igényel.

A felsorolt megoldások magát a tetőt teszik tartósabbá, amelyről így nem csupán az önmagában  
is szinte elnyűhetetlen kerámia tetőcserép gondoskodik.

www.creaton.hu
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betontermékeinkre  
50 év írásos  
garanciát adunk
Évtizedek céltudatos munkájával a hátunk mögött büszkén vallhatjuk, 
hogy a TERRÁN termékcsalád hosszútávon is kiváló választás, világszín- 
vonalú technológiánk, szakembereink, mérnökeink munkája, szakértelme 
hazánk egyik legmodernebb építőipari gyártójává emel minket. 

Mindezek együttesen tették lehetővé számunkra, hogy átfogó szakmai 
mérlegelést követően a TERRÁN termékekre kimagaslóan, és a hazai 
beton tetőcserépgyártó cégek közül egyedüliként ilyen hosszú garanciát 
tudjunk biztosítani. Ez egyben vásárlóinknak is garancia arra nézve, hogy 
a TERRÁN betoncserép-család több generációra szóló, kiváló választás.

Minden betontermékünk fagyállóságára, vízzáróságára és méretpontos- 
ságára 50 év garanciát biztosítunk. Amennyiben Ön is elkötelezett  
a minőség iránt és komplett tetőrendszerben gondolkodik,  
akkor a Terrán tetőcserepeket most akár Életre Szóló Garanciával 
is megvásárolhatja. A hazai beton tetőcserépgyártó cégek közül 
egyedüliként tudunk ilyen hosszú garanciát biztosítani termékeinkre, 
mely a vásárlóinknak is biztosíték arra, hogy a Terrán termékcsalád kitűnő 
választás. Ehhez biztosítjuk a Terrán Tetőspecialista programunkkal 
azokat a mesterembereket, akiknek a kivitelezői munkája lehetővé teszi, 
hogy a családi otthon egy életen át betöltse a neki szánt funkciókat.

További részletek: www.terranteto.hu/garancia

hogy a tető több generáción át tető maradjon
BETONKIEGÉSZÍTŐK

Lényeges, megfelelő átszellőztetést kapjon a tető, hogy a lécek és  
a szarufák sok évtizeden át egészségesek maradjanak. Emiatt az eresz 
oldali beszellőzésre és a gerinc menti kiszellőzésre is hangsúlyt kell fektetni. 
Minden szarufaközben (az ún. csonka szarufaközökben is) a Terrán alap-
cserép formájához és színéhez igazodó szellőzőcserepet kell elhelyezni  
a gerinc közelében. A megfelelő méretű eresz oldali beszellőzést kézen-
fekvő szellőzőszalaggal kialakítani.

Ha végigszámoljuk, a szegélycserép valójában nem kerül többe a fém-
lemez szegélyes megoldásnál. (Ha szeretne megbizonyosodni az állítás 
valóságtartalmáról, számoljuk végig az Ön tetője esetében a költségeket 
mindkét változatban). Tehát Önnek nem kerül többe az a megoldás, amikor 
a cseréppel azonos színű, felületű, és élettartamú Terrán szegélycserép 
elemekkel készítteti el a szegélyt.

NEM MINDEGY, HOGY  
A KIVÁLASZTOTT TETŐFEDŐ ANYAG 

MILYEN ÉLETTARTAMÚ

• a beton akár 100 évet is kibír a tetőn

• a beton vízfelvétele elhanyagolható, emiatt a fagyállósága kiváló.  
Ezt tömör anyagszerkezetének (is) köszönheti.

• az alapanyagában színezett Terrán tetőcserép 10-20 év múlva is  
az eredetihez hasonló lesz

MENNYIRE IDŐJÁRÁSÁLLÓAK

a betoncserepek szinte soha sem szerepelnek a katasztrófa-híradásokban

• nem viszi el a szél (alapesetben elegendő csak a peremzónákban lévő 
szélső cserepeket rögzíteni)

• nem veri el a jég

• kiváló az UV állósága (ennek köszönheti a színtartósságát is)

MENNYIRE KÖRNYEZETBARÁT

A tetőfedő anyagok előállítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálat* 
(*Forrás: www.foek.hu) megállapítása szerint a betoncserépgyártás  
az energiafelhasználás és környezetterhelési (szén-dioxid és kén-dioxid  
kibocsátás, hulladékának környezetterhelő értéke) szempontból  
a harmadik helyen áll, a nád, illetve a fazsindely után.  
Összökológiai helyzete alapján elmondható:  
Ideje környezetbarátként gondolni a betoncserépre!
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rendszerelemek szükségessége
KELL-E RÖGZÍTENI A CSEREPEKET?
Magyarország területén a 45 fok alatti hajlásszögnél a belső mezőkben 
általában nem, azonban a tető széleihez közeli cserepeket alacsonyabb 
hajlásszög esetén is rögzíteni kell. A perem- és sarokzónákban a viharos 
szél emelőereje jóval nagyobb, mint amit a cserép súlya önmagában 
ellentételezne. Ezért a szegélycserepeket csavarokkal, a gerinccserepeket  
a Terrán tetőrendszerhez tartozó kúpcseréprögzítővel kell rögzíteni.  
Az eresz menti cserepekhez ereszkapocs és viharkapocs használható.  
A megfelelő viharállóság biztosítása egy átlagos tetőnél néhány tízezer 
forintos költség. Ha elmarad, akár egy cserép leesése is ennél sokkal 
nagyobb kárt okoz. Minden rögzítőelemet korrózióálló anyagból kell 
elkészíteni.
 

SZÜKSÉGES-E A TETŐFÓLIA?
A tetőfólia néhány ritka kivételtől eltekintve szinte minden esetben  
szükséges egyrészt az irányelv előírásai, másrészt a tető alatti,  
nedvességre érzékeny szerkezetek fokozott csapadékvédelme miatt.  
 
HOGYAN LEHET A NEM MEGFELELŐEN KIVÁLASZTOTT 
VAGY BEÉPÍTETT TETŐFÓLIÁT SZAKSZERŰEN KICSERÉLNI?
Csak a cserépfedés és a lécezés teljes elbontásával és újraépítésével. 
Ennek munkadíja jellemzően 4-6000 Ft/m2, ezt érdemes összehasonlítani 
jó minőségű tetőfólia néhány száz forintos felárával. 
 
MILYEN TETŐFÓLIÁT ÉRDEMES VÁLASZTANI?
Olyat, amelynek az élettartama elegendően hosszú ahhoz, hogy évtizedek 
múltán is ellássa a feladatát. Minél robusztusabb a fólia, minél több és 
jobb minőségű alapanyagból készül, minél jobb a gyártási technológia, 
annál tovább marad működőképes. A magasabb minőségű és hosszabb 
élettartamú termék általában drágább, azonban az előző pontban leírtak 
miatt megtérülő befektetés. A Terrán tetőrendszer, MediFol tetőfólia család- 
jában egyaránt megtalálhatóak az új építésekhez és felújítási munkákhoz, 
illetve a különböző tetőhajlásszöghöz és csapadékbiztonsági szinthez 
ajánlott tetőfóliák.

MI TÖRTÉNHET, HA A LEGSZÜKSÉGESEBB KIEGÉSZÍTŐK NEM KERÜLNEK BEÉPÍTÉSRE?

HA NEM MEGFELELŐ  
A TETŐ ÁTSZELLŐZTETÉSE:

a belső felületeken nedves-
ségfoltok és penészesedés 
léphet fel, illetve csökken  

a hőszigetelő hatás.

HA NEM MEGFELELŐ  
TETŐFÓLIÁT VÁLASZTANAK:

károsodhat a tetőszerkezet, 
amit csak a tető teljes  

bontásával lehet javítani.

HA NEM MEGFELELŐ  
A BEÉPÍTETT HÓFOGÁS:

súlyos anyagi károk,  
vagy személyi sérülések 

történhetnek.

HA NEM MEGFELELŐ  
A CSEREPEK RÖGZÍTÉSE:

a javítás és pótlás  
nem várt  

többletköltséget jelent

TUDTA-E HOGY 
Ausztriában nem 
engedélyezik a 140g/m2 
alatti tömegű tetőfólia 
beépítését, továbbá 
a többi szomszédos 
országban is jellem-
zően jobb minőségű 
anyagokat építenek be, 
mint hazánkban.
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változatos  
színek és formák,  
ahol minden család  
otthon érzi magát
A tető formája, a tetőcserép karaktere, színe alapvetően meghatározza  
a házunk, épületünk stílusát. A Tondach termékválasztékát annak 
megfelelően újítottuk meg és fejlesztettük tovább, hogy a manapság 
közkedvelt, trendi épületstílusokhoz is számtalan lehetőséget kínáljunk, 
mind formában, mind színben és felületkialakításban, felületvédelemben. 
A képzeletünk szabadon szárnyalhat, a Tondach széles termékválasztéka 
közel 1400 variációs lehetőséget tartalmaz. Önnek tehát nincs más dolga, 
mint termékválasztékunkból kiválasztania az Önnek és családjának  
leginkább tetszőt, hogy mindenki otthon érezhesse magát!

Online tető látványtervező program
A Tondach online elérhető „Tető látványtervező” szolgáltatása segít 
Önnek, ha elveszett a tetőcserép választás útvesztőjében! Használatával 
megnézheti, hogy a kiválasztott tetőcserepekkel épített tető hogyan 
mutatna egy az Ön házához hasonló mintaházon. 
Csak néhány kattintás a http://latvanytervezo.wienerberger.hu oldalon és 
máris láthatja, kinyomtathatja, vagy e-mailen elküldheti, hogy hogyan 
mutat a valóságban az Ön választása.

Ingyenes anyagszükséglet számítás
A Tondach ingyenes, személyre szabott szolgáltatásával segít Önnek, 
hogy még a vásárlás előtt megtudja, házához mennyi kerámiacserépre,  
illetve milyen kiegészítőkre van szüksége a tökéletes eredmény érdekében. 
Ha szakértő kollégánk e-mail címére elküldi alaprajzát, a homlokzati rajzokat 
és a metszetrajzokat, néhány napon belül választ kaphat kérdéseire! 
E-mail: ajanlat.tondach@wienerberger.hu

TONDACH CSERÉP FELÜLETEK

A Tondach kerámia tetőcserepeket időtálló szépség jellemzi.  
Nem érzékenyek a környezeti hatásokra, így a melegre, hidegre és fagyra 
sem. Különböző felületvédelem megoldásainkkal mindenki megtalálja a 
saját szempontjaihoz leginkább illeszkedő megoldást.

FusionColor
 ● Szín és cserép  

fúziója  
1000 °C felett

 ● Hosszantartó, 
fakulásmentes, 
UV álló szín

Natúr
 ● Lélegző felület
 ● Maximális párahűtés, 

kellemes lakóklíma
 ● Természetes,  

anyagában  
téglavörös szín

FusionProtect
 ● Megnövelt ásvány-

tartalom, maximális 
felületvédelem

 ● Fokozottan  
öntisztuló felszín

 ● Szín és cserép  
fúziója 1000 °C felett

 ● Hosszantartó, 
fakulásmentes, 
UV álló szín

Amadeus üvegmáz
 ● Üveggel ötvözött,  

csillogóan fényes felület
 ● Maximálisan öntisztuló felszín
 ● Kiemelkedő védelem 

mohásodás ellen
 ● Szín, máz és cserép  

fúziója 1000 °C felett
 ● Hosszantartó, fakulásmentes, 

UV álló szín

ISMERKEDJEN MEG KÖZELEBBRŐL  
A TONDACH TERMÉKCSALÁDOKKAL

Univerzális:
Cserepek szinte bármilyen  

formájú és kialakítású tetőre

Modern:
Innovatív formák,  

korszerű design, divatos színek

Klasszikus:
Évtizedeken át  

bizonyított stílus

Mediterrán:
Toszkán villák karaktere,  

mediterrán életérzés

Tradicionális:
Hagyományos formák  

modern technológiával

Kiegészítők:
Műszakilag teljes tetőrendszer,  

garantált biztonság

Ingyenes szolgáltatásaink – Önre tervezve!
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DELTA®-MAXX WD 
– pontosan a kontyolt tetőkre szabva!

Az egyetlen anyagtakarékos szélzáró alátéthéjazat kontyolt tetőkhöz.
A megbízható múlttal rendelkező DELTA-MAXX fóliacsaládba tartozó DELTA®-MAXX WD beépítése a mindkét szegély alatt lévő ragasztósávnak köszön-
hetően könnyű és gyors, balról jobbra és jobbról balra időveszteség nélkül fektethető.
Az élgerinceknél, vápáknál a pontos vágásnak köszönhetően nincs felesleges hulladék, rögtön lehet folytatni a munkát a ferdén levágott fóliatekerccsel. 
Gyorsabb, egyszerűbb fektetés + kevesebb anyagfelhasználás = kevesebb költség!

Számítási példa
Kontytető 7,5 m x 7,5 m:

Egyéb fóliák folyóméter szükséglete
a 0,25 m oldalankénti ráhagyással.

= 4 x (8,00 + 6,00 + 4,00 + 2,50) fm
= 4 x 20,50 fm = 82 fm = 123 m2

Megtakarítása Delta-Maxx WD®-vel
4 csík az eresztől a csúcsig

1. sarok 0,80 fm leesik

7 + 8 + 8 + 8 sarok 0,80 fm megtakarítás

= 31 x 0,80 fm = 24,80 fm = 37,20 m2

Szükséglet: 123 m2 – 37,20 m2 = 85,8 m2

Anyagmegtakarítás = kb. 30,2 %

A legfontosabbak röviden:

Anyag Nedvesség megtartó képességgel rendel- 
kező poliészter flíz, vízzáró és páraáteresztő 
PU-réteggel kombinálva, öntapadó 
ragasztósávval ellátva.

Alkalmazás Magastetőkhöz. Megfelel a Német Tető-
szövetség UDBA-adatlapnak, valamint 
az ÉMSZ Alátéthéjazatok Tervezési és 
Kivitelezési irányelv szélzáró alátét fedés 
követelményeinek. Ideiglenes védőtető-
nek megfelel.

Éghetőség E éghetőségi osztály az EN 13501-1 szerint

Szakítószilárdság Kb. 450/300 N/5 cm az EN 12311-1+2
szabvány szerint

Vízzáróság W1 vízzáró az EN 13859-1+2 szerint

Sd-érték Kb. 0,15 m

Hőállóság -40 C - +80 C

Ellenállás a csapó- 
esővel szemben

Megfelelt, alátét héjazatok csapóeső vizs-
gálata TU Berlin (Berlini Műszaki Egyetem)

Fokozott követelmény 
az elöregedés ellen

Megfelelt, ZVDH-termékadatlap 1. táblázat

Tömeg Kb. 190 g/m2

Tekercssúly Kb. 14 kg

Tekercsméret 1,50 m x 50 m
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A Lindab Kft. könnyűszerkezetes épületekhez fejleszt, gyárt és értékesít minőségi termékeket és 
összetett megoldásokat.

A vállalat termékei egyaránt hasznosíthatóak az agrár- és ipari termelésben, valamint a lakó- és 
irodaházak korszerűsítésében. A Lindab termékeit és szolgáltatásait a prémium minőség, a könnyű 
szerelhetőség, valamint a környezettudatosság jellemzi. 
A Profil üzletág svédacél lemeztermékek és rendszerek széles skáláját kínálja. A komplett rendsze-
rek, csarnokok és acélszerkezetek, illetve ezek tető- és falburkolatai, valamint a lakossági tető-
profilok, ereszcsatorna rendszer és kis épületrendszerek megoldást nyújtanak a beruházóknak, 
kivitelezőknek és építési vállalkozóknak egyaránt, valamint fontos termékei a szerelő bádogosoknak 
és lakossági fogyasztóknak egyaránt.

A Lindab egyedülállóan széles termékskálája a szerényebb családi házaktól egészen az exkluzív 
építészeti igényű villákig, új épületekhez és felújításokhoz egyaránt kiváló és gazdaságos megoldá-
sokat kínál.

- Elérhetőség: országos lefedettség
- Ingyenes: felmérés, tanácsadás és árajánlat készítés
- Segítség a kiválasztáshoz: tető, ereszcsatorna és tetőbiztonsági kalkulátor
- Választék: széles szín- és formaválaszték
- Portfolió: cserepeslemezek, kőzúzalékos cserepes lemezek, korcolt lemezfedések, ereszcsatorna  
rendszerek, tetőbiztonsági rendszerek, szegélyek, alátét fóliák, csavarok, tető kiegészítők, tömítő-
profilok, bevonati rendszerek (magestic, classic, elite, elite-matt, prémium és durafrost).

esőben az első  
  – tetőben a top
Lindab megoldás minden épületre!
A Lindab termékek 27 éve biztosítják a prémium minőséget.

További hasznos gondolatainkat honlapunk lakossági oldalán találja.
A tető teherhordó szerkezetét nem mi adjuk, de minden mást ami egy
hosszútávon esztétikus, időtálló, vízhatlan, biztonságos tetőhöz kell, azt igen.
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páraáteresztő tetőfóliák

Saját
márkás
termékünk

ST line 3 Classic  
Páraáteresztő tetőfólia 
75 m2

3 rétegű, beige színű  
páraáteresztő tetőfólia.

TULAJDONSÁGOK: 
Két réteg PP flíz között, páraáteresztő,  
vízzáró membrán.
 
PARAMÉTEREK: 
1,5 m × 50 m = 75 m2/tekercs
Egységtömeg: 135 g/m2

Sd-érték: 0,05 m 
Vízzáróság: W1 
Hőmérséklet-állóság: (-)24°C - (+)70 °C 
Lefedési idő: maximum 2 hét. 

ST line Classic SA2 
Páraáteresztő tetőfólia 
75 m2

Többrétegű páraáteresztő  
tető alátét fólia. 

TULAJDONSÁGOK: 
Az átfedési sávokban kétoldalon öntapadós 
ragasztószalaggal ellátva.
 
PARAMÉTEREK: 
1,5 m × 50 m = 75 m2/tekercs
Egységtömeg: 135 g/m2

Sd-érték: 0,05 m 
Vízzáróság: W1 
Hőmérséklet-állóság: (-)24°C - (+)70 °C 
Lefedési idő: maximum 2 hét.

●  kétoldalon öntapadó  
     ragasztószalaggal

FELHASZNÁLÁS:  
Egyszeresen (a fólia és a tetőfedés között) átszellőz- 
tetett magastető szerkezetekben, a héjalás alá bejutó 
nedvesség és porhó elleni másodlagos védelemként 
alkalmazható, közvetlenül a hőszigetelésre fektet-
hető alátétréteg.
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MASTERPLAST  
tetőfóliák
Napjaink építtetői igényeinek megfelelő tetők kialakításánál 
már nem elég egy tartós és szép fedést választani, hanem a 
tető teljeskörű beázás mentességét, viharállóságát, átszellőz-
tetését, míg beépített tetőterek esetén a szerkezet megfelelő 
hő- és hangszigetelését, páraelvezetését vagy éppen a rovarok 
és madarak távoltartását is egyaránt meg kell oldanunk.

Erre a feladatra különféle tetőkiegészítő elemeket, pl. tető-
fóliákat, szellőző-elemeket, rögzítő- és tömítőanyagokat és 
hóvágókat használhatunk. 
A fedés alá beépített tetőfóliák szerepe az, hogy a fedés illesz-
téseinél a szél torló hatása nyomán a cserép alá jutó eső vagy 
porhó károsító hatásától megvédje az alatta lévő, nedvességre 
érzékeny rétegeket, vagyis az ácsszerkezetet, a hőszigetelést, 
vagy éppen a belső tér felé néző gipszkarton vagy lambéria 
burkolatot.

Padlástérrel rendelkező épület fedésének vízzárását biztosító tetőfóliák 
lehetnek a könnyű beépítést lehetővé tévő, rugalmas polietilén alapanyagú 
hálóerősítéses (1) vagy a rendkívül nagy szakítószilárdságuk miatt kedvelt, 
jellegzetes szürke színben gyártott szövött fóliák. (3)

Beépített tetőtereknél ezzel szemben az új generációs, ún. diffúziós (pára-
áteresztő) tetőfóliákat válasszuk. (4) Használatuk mellett a szarufák teljes 
keresztmetszete hőszigeteléssel kitölthető, nem kell a fólia alatt külön 
légrést hagyni, a vápa és gerinckialakítások egyszerűbben megoldhatók. 
További előnyük ezeknek a termékeknek, hogy egy „lélegző” szélkabáthoz 
hasonló módon védik az alattuk lévő réteget (a lágy hőszigetelő filcek 
felületét) az átszellőztetett légrésben folyamatosan jelenlévő huzattól,  
így azok hőszigetelő képessége nem romlik.

Amennyiben egy padlás vagy használatban lévő tetőtér nyári felmelege-
dését csökkenteni kívánjuk a legolcsóbb megoldás, ha az első esetben 
a hagyományos fóliák metalizált felületű hővisszaverő képességgel 
rendelkező típusait (2), vagy beépített tetőtérnél alutükrös diffúziós fóliát 
használunk.

A tetőfóliákat a gerinccel párhuzamosan 10 (alacsonyabb tetőhajlásszög-
nél 15) cm-es átfedésben kell fektetni. A fóliát az eresznél szegélylemezről 
vagy tekercses formában, többféle színben kapható alumínium cseppen-
tőlemezekről kell indítani, az ún. jégsánc elkerülése miatt az ereszcsatorna 
alá kivezetve. (5) A másodlagos csapadékvédelem mellett a magastetők 
további lényeges kérdése a tető átszellőztetése. A korrekt átszellőzetés-
hez az adott szaruköz legalacsonyabb pontján (azaz az eresznél vagy a 
vápákból kiindulva) be kell engedni a levegőt a fedés alá, majd a párával 
dúsult, felmelegedett levegőt felül, lehetőleg a gerinchez minél közelebb 
ki kell vezetni. (6) Az eresz menti beszellőzés szabad mérete legalább  
200 cm2 legyen folyóméterenként, a gerincszellőzés pedig oldalanként 
minimum 50 cm2 -rel számolandó. Az átszellőztetésnél minden egyes 
szaruköz külön légcsatornaként működik, tehát nem elegendő 4-5 m- 
enként 1-1 szellőzőcserepet elhelyezni. A beszellőző réseket alul műanyag 
perforált szellőzőszalagokkal, vagy fésűs szellőzőkkel, a gerincen pedig 
különböző tekercses vagy PVC anyagú szellőzőidomokkal (pl. Lüftomat) 
kell úgy befedni, hogy a levegő bejutása mellett a nemkívánt apró madarak 
és rovarok távoltartása is meg legyen oldva. Az alátétfóliák alkalmazására 
vonatkozóan az ÉMSZ által kiadott alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési 
irányelvei című kiadvány tartalmaz minden fontos információt.

1

3

2

4

5

6
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Egy korszerű tető hosszú távú befektetés, amely nemcsak komfort- 
érzetünket javítja, de pénztárcánkat is kíméli, ugyanis komoly energia- 
megtakarítást érhetünk el azzal, ha megakadályozzuk a tetőn keresztül 
fellépő hőveszteség kialakulását. 

Általános hiba a nem megfelelő szigetelés, amely rengeteg energia- 
veszteséget is jelent. Sokszor a hagyományos szigetelőanyagok nem 
megfelelő illesztései, valamint a kivitelezési hibák miatt nem biztosítanak 
megfelelő hőszigetelést. A tető szigetelésének leghatékonyabb módja 
az, ha kívülről, a szarufák felett teljes felületen szigetelünk nútféderes 
hőszigetelő táblákkal, így hőhídmentes, teljes értékű szigetelést kapunk, 
amivel energiahatékonnyá tehetjük a tetőt.

A Bramac Therm Kompakt és a Bramac Therm Basic páraáteresztő tulaj-
donságú kasírozása révén leginkább tetőfelújításokhoz, míg a Bramac 
Therm Top vagy a Bramac Therm Basic ALU új építésekhez ajánlott.  
A tetőfóliával ellátott (Kompakt és TOP), PUR/PIR alapanyagból készülő 
kiváló minőségű termékek egy lépésben gondoskodnak a csapadékvíz 
elleni védelemről és a szélzárásról is.

Még tovább fokozhatjuk az energiatakarékosságot, ha a Bramac Therm 
Basic vagy Basic ALU szigetelő táblákra Bramac Clima Plus hőtükrös alátét-
fóliát alkalmazunk, mert ez a Napból érkező infravörös sugarak 83 %-át 
visszaveri. Használatával akár 3 °C-os hőmérséklet-csökkenés érhető el a 
tetőtérben nyári hőség esetén is, télen pedig a belülről elektromágneses 
hullámok formájában érkező (fűtési) hőt is reflektálja.

Ha szeretnénk a házunk energiaköltségét jelentősen csökkenteni a tető-
felújítás előtti állapothoz képest – ami akár 48 %-os csökkenést is jelenthet –,  
akkor érdemes befektetni a Bramac 2017-es Construma Nagydíjas °Cool 
Tetőrendszerébe, ami a hővisszaverő tetőcserepek és a Bramac Therm 
hőszigetelő táblák mellett szakszerű átszellőzést biztosító rendszer-
elemekből áll. Ezek közül elsősorban a speciális szigetelés segít abban, 
hogy ne szökjön ki a hő télen, nyáron pedig többek között a hőreflektáló 
tetőcserepek és az átszellőzés játszanak nagy szerepet abban, hogy akár 
11 °C-os hőmérsékletcsökkenést érhessünk el a tetőtérben, ezzel szinte 
feleslegessé téve a klímahasználatot.

www.bramac.hu

energiatakarékos házak
– praktikus megoldások

Építkezés vagy felújítás során már a tervezéskor nagy hangsúlyt  
kap a lakás jövőbeli energiatakarékos fenntartása, amit nem csak  
a falak és a nyílásszárók megfelelő szigetelésével érhetünk el. 
Az épületek energiavesztesége ugyanis leginkább a tetőknél  
jelentkezik, éppen ezért érdemes tetőrendszerben gondolkodni.  
A modern hőszigetelő anyagoknak köszönhetően a hőveszteség  
és fűtésköltség akár 80 %-kal is csökkenthető.
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Guttagliss polikarbonát
légkamrás lemezek (PC)
A polikarbonát egy nagyon tartós, különösen ütésálló műanyag. A guttagliss dual 
légkamrás lemezek jól bírják az időjárás viszontagságait és könnyen beépíthetők.

A LÉGKAMRÁS LEMEZ JELLEMZŐI:
Az anyag legfőbb tulajdonságai: jól ellenáll  
a külső mechanikai hatásoknak. Hosszú élet- 
tartamú jó hőszigetelő képességgel. Széles- 
körűen felhasználható.  
Egyaránt alkalmas tetőfedésre, falvédelemre  
vagy falburkolásra, télikertek, pergolák, 
kocsibeállók és terasz fedésére, bejáratok  
szélvédelmére, kerti “melegházak”-ra...  
és mi az Ön ötlete?

Guttatec TOP®
– bitumenes zsindelyek

RÖGZÍTŐ RENDSZER:
A légkamrás lemezekhez négyféle rögzítési rendszer kapható. Két kedvezőbb árfekvésű és egyszerűbb 
beépíthetőségű műanyag profil rendszer - Durotop és PC néven - illetve két különböző alu-profilrendszer. 
Az alu-profilrendszerek közül a kedvezőbb változat az Alu-Distanzprofil nyitott tetőkhöz alkalmaz-
ható, ellenben az Alu-Thermoprofil mindenütt használható, ahol jó hőszigetelésre van szükségünk, 
pl. télikertek, medencefedések. Egyik profilszerkezet sem öntartó, ezért minden esetben tető- illetve 
tartószerkezet szükséges. A légkamrás lemezek min. 7 %-os tetőlejtéstől alkalmazhatók.

TETŐFEDŐ ZSINDELY  
15 ÉV GARANCIÁVAL!

A GUTTATEC TOP® bitumenes zsindelyek fő 
alkotóeleme az erős üvegfátyol hordozóréteg 
két oldalára felvitt kiváló minőségű bitumen. 
Az üvegfátyol megtartja és rögzíti a bitumen-
masszát, ezenkívül növeli a zsindelyek alak- 
tartósságát és stabilitását. Külső fedőrétegként 
színes ásványi granulátumot alkalmazunk.

Ellenállóképes és tartósan tömít 
A zsindelyeket kettős héjazatként fektetik szilárd 
faszerkezetre, melyek rögzítése szögekkel és 
öntapadó csíkokkal történik. 
E műveletek eredményeként tartós és időjárás-
álló rögzítés jön létre. 
Összetételük következtében maximális  
védelmet nyújtanak az eső, hó, fagy, a hőség  
és az UV-sugárzás ellen.

Alkalmazási terület: Tetőfedés (pl. családi  
házakhoz, szerszámtárolókhoz, szélfogókhoz, 
álló tetőablakokhoz és erkélyekhez és termé-
szetesen az Ön ötleteihez is...)

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
• Fektetése egyszerű, mert könnyen  

hajlíthatók és vághatók

• Nagyon magas minőség téglány zsindely 
10,9kg/m2 a hódfarkú pedig 10,5kg/m2

• Minden tetőformához illeszkednek  
(álló tetőablak, kerek tető...)

• Ideális megoldást jelentenek a nehéz sarkok  
és élek (gerincek, élgerincek, hajlatok,  
kontyolt tetők...) tökéletes fedéséhez

• Magas szintű rugalmasság

Egy felújítás során a tetőt a minimális tető- 
hajlás figyelembevételével egész egyszerűen  
a legújabb trendeknek megfelelően, a kívánt 
zsindelyszínekben és formákban fedhetjük be.
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Leier betoncserepek 
- a legjobb választás

Leier Smart kémény

A Leier betoncserepek vonalvezetése letisztult, 
így a tetőn a tökéletes íveket nem töri meg 
lépcső, nagy hézag. Az ívelt cserepekből készült 
tetők átszellőzése a formából adódóan jön 
létre, így az alsó szerkezetek kevésbé forrósod-
hatnak át a nyári hőségben. A nagy felületű 
cserepekből gyorsan és gazdaságosan építhet. 
A betoncserepek szilárdsága, és ezzel együtt 
vízzáró képessége, valamint fagyállósága  
az idő előrehaladtával folyamatosan növekszik. 
Betoncserepeink a Pajzs Plusz bevonatolási 
technológiának köszönhetően zárt, víztaszító 
felülettel rendelkeznek, amely révén kiváló  
a vízelvezető képességük, nehezen telepszik 
meg rajtuk a por és a moha, és évtizedeken 
keresztül könnyen tisztíthatók maradnak. 

A betoncserepek intenzív és tartós színét,  
valamint UV-stabilitását az alapanyagba  
kevert vasoxid alapú festék, és a kétszeres 
felületvédelem garantálja.

A Leier a betoncserép fagyállóságára,  
vízzáróságára és méretpontosságára  
50 év garanciát vállal.

Legújabb fejlesztésű kéményünk
Több évtizednyi gyártási tapasztalat legújabb 
megtestesülése a kor legújabb igényeire.  
Kompakt hőszigetelt kémény a legkisebb  
helyigénnyel (0,1 m2!), a nagyok tudásával.

Extra kis helyigény 
Optimalizált méreteinek köszönhetően  
a Smart kémény a legkisebb a piacon,  
csupán 0,1 m2 helyet igényel.  
A többit Ön, ill. lakberendezője oszthatja be.

A legkiválóbb árfekvésű kémény  
a hőszigetelt kategóriában 
Kis helyigény = kisebb tárolási és szállítási  
költség. Ez az Ön számára az elérhető legjobb 
árat jelenti egyúttal. Smart kémény:  
előnyök – kompromisszumok nélkül.

High Quality béléscső 
A Smart kéményben alkalmazott kerámia  
béléscső a legmagasabb kategóriából érkezik.  
Saválló, nedvességgel szemben ellenálló.  
Ellenáll a koromégésnek. Magas fokon  
ellenálló a hirtelen hőmérséklet-ingadozásokkal  
szemben. Mert kiváló kémény csak kiváló  
alapokból épülhet.
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gyorsan és pontosan  
installálható

Méretpontos és kis súlyú alkatrészekkel gyorsan 
építhető egy fémkémény, akár egy meglévő épület  
is néhány óra alatt üzemképes fűtést kaphat.

saválló
1 kg fa elégetésekor akár 1 liter; 1m3 gáz elégeté-
sekor 1,5 liter víz is keletkezhet. A kéményekben 
az égés során nemcsak víz, hanem konden- 
zátum is megjelenhet. A kéményben keletkező 
nedvesség és a savak miatt, hosszútávon ellen- 
álló kéményekre van szükség. 

hőszigetelt
A kémény az épületben végighaladva kapcso- 
latot tart a külső környezettel. Egy szigeteletlen  
kémény átlagos 4 m2-nyi külső köpenyfelülete 
télen kb. 7,25 oC-ra hűl le.* (*szobahőmérséklet: 
21 oC, külső levegő hőmérséklete: -10 oC esetén)  
A hideg és meleg zónák váltakozása miatti  
hatásokat a hőszigetelt kéményrendszer  
beépítésével védhetjük ki.

kiégés-biztos
A fűtés során fellépő hőhatások kiégés-biztos 
kéményt követelnek meg. A kémény lelke  
a béléscső. Nagyon fontos, hogy jó minőségű 
béléscsövet válasszunk!

energiahatékony
A tüzelőberendezéshez pontosan kiválasztott  
és szakszerűen megépített kéményrendszer  
elősegíti a kazán/kályha energiahatékony 
működését. Gondos tervezéssel hosszú távú, 
energiatakarékos üzemelést érhetünk el.

esztétikus
Az épület stílusához, színeihez igazodó  
fémkémény szép és modern megoldás. 

A Schiedel fém kéményrendszerei korszerű 
technológiával, kiváló minőségű saválló acél 
alapanyagból készülnek. A fő jellemzőik: méret-
pontosság, könnyű szerelhetőség, széleskörű 
alkalmazhatóság. A fémkéményes palettán 
megtalálhatóak az egyhéjú és a szerelt szigetelt 
rendszerek, és már színes kivitelben is elérhetők.

Milyen a jó fémkémény?
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…válasszon csúcsminőségű szabványméretben gyártott samott lapjaink közül és 
használja tűzálló ragasztóinkat a hosszabb élettartam és a gazdaságos üzemeltetés 
érdekében. Barath téglák-lapok többféle méretben, használható 1100°-ig.  
Universal Super 5 kg habarcs a kisebb tűztérjavításokhoz.

kályha és kandalló javítás
Ha a kandallójába, kályhájába
  gyárilag beépített lapok cserére szorulnak…

ENERGIAHATÉKONY KÖRNYEZETBARÁT FŰTÉS 
 
Kandallója fűti az utcát? 
Tárolja a meleget otthonában!

Építsen kandallója után füstjáratot.  
Gazdaságos Biotűztérrel kombinálva energiahatékonyan, 
környezetbarát módon melegedhet.

Füstjáratok különböző méretben. 
Samott Biotűztér többfajta teljesítménnyel.

KERTI GRILL KEMENCE ÉPÍTÉS 
 

A vidék ízeit szeretné kertjében,  
újra érezné a kerti grill illatos füstjét,  

a kemencében sült finom kenyér illatát?

Építsen kerti kemencét saját magának! 
Használja samott tégláinkat, speciális samott sütőlapunkat!  

Hogy a grill kiállja az idő próbáját, használja kültérben is  
alkalmazható ragasztóinkat!

Barath téglák-lapok többféle méretben, használható 1100°-ig. 
Universal Super 5 kg habarcs a kisebb kerti grillhez. 

Barath Habarcs vízüveggel keverve, akár 5 kg kiszerelésben is.
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100% alumínium
40 év garancia

! Tartós speciális bevonat és tökéletes kidolgozás
! Rozsdamentes és kevés karbantartást igényel
! Az alumínium védi a környezetet

TETŐ & HOMLOKZAT WWW.PREFA.COM

alumínium

fémlemezfedések
az építészetben
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BAKONYTHERM
kéményrendszerek
A Bakonytherm kéményrendszerek építésével, 
hosszú élettartamú, megbízható kémények 
szolgálják a család biztonságát, köpenyelem 
idomunk KERÁMIA:
• mert több ezer éves múltja van,
• mert természetes anyag,
• mert anyagánál fogva szervesen illeszkedik  

a téglaépítésű szerkezetekhez,
• mert jobb hőszigetelő tulajdonsággal  

rendelkezik, mint az általánosan  
használt beton elemek (fűtési energia  
megtakarítás),

• mert lényegesen könnyebb, mindössze 
14 kg a súlya, az átlagos beton kemény  
elemekével szemben (32 kg),

• mert könnyebben építhető, így jelentős  
a munkaerő megtakarítás,

• mert a kerámia elemek jól vakolhatók.

Kéményünk béléscsöve SAMOTT:
• mert ellenáll a magas hőmérsékletnek  

(koromégés esetén, akár 1000 °C is lehet),
• mert savas, kátrányos környezetnek  

ellenálló anyag,
• mert jó a hőtároló képessége és a sima 

felületénél fogva hozzájárul az optimális 
kéményhuzat kialakulásához,

• mert a nagy méretválaszték elősegíti a kémény 
méretezés alapján történő optimális átmérő 
kiválasztását, és így kisebb  
a kiáramló hőveszteség.

Kéményünk kitorkolása (torkolati kúp) 
samottból készül:
• mert a legszélsőségesebb körülmények között 

sem korrodál, mint a fémből készültek,
• mert a hasonló anyagszerkezetű elemek 

tökéletes illeszthetősége miatt, (a samott  
cső oszlop és a kerámia torkolati kúp) kizárja  
a csapadék víz bejutását a szigetelő rétegbe,

• mert biztosítja a hátsó szellőzés működését.

Szigeteljük kéményeinket:  
ásványgyapottal Bakonytherm Plusz kéménynél 
(BTP); vagy zárt levegőoszloppal Bakonytherm 
Klasszik kéménynél (BTK).

Bakonytherm Klasszik kémény alkalmas:
• magas füstgáz hőmérsékletű fűtő  

berendezésekhez,
• tartalék kéményekhez (épületen belül építve),
• vegyes tüzelésű kazánokhoz,
• kandallókhoz.

Bakonytherm Plusz Kémeny alkalmas:
• vegyes tüzelésű kazánokhoz,
• nyílt égésterű gázkandallókhoz,
• olajkazánokhoz,
• pellet és faelgázosító kazánokhoz,
• cserépkályhákhoz, kandallókhoz.

A kéményépítés napjainkban már nem egy elhanyagolható épület  
szerkezetet jelent, hanem a családra hosszú távon ható pénzügyi kérdést is! 
Az energiatakarékos fűtőberendezések optimális működése elképzelhetetlen 
kéményrendszerek alkalmazása nélkül.
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● komplett rendszer kiegészítőkkel
● több, mint 20 féle szín
● hosszútávú garancia
● kiemelkedő esztétika
● egyedülálló minőség

Svédacél tetőfedések és ereszcsatorna

Válasszon Ön is tartós, hosszú távú megoldást!  
Válassza Ön is a Swedsteelt!
Swedsteel – egy fedél alatt a minőséggel!

GARANCIA
tetőfedés  
20 év 

ereszcsatorna  
50 év

www.svedacel.hu



SZÁRAZÉPÍTÉS,
BELSŐ TEREK
SZIGETELÉSE
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gipszkarton, mint szárazvakolat
A szárazépítési termékek használatával jelentős  
mennyiségű időt takaríthatunk meg, és minőségi 
felületeket hozhatunk létre. A széles választéknak,  
valamint a termékek alkalmazási előnyeinek  
köszönhetően még a legigényesebb felhasználók 
követelményei is teljesülnek.

AJÁNLOTT TERMÉKEK
GIPSZES GLETTEK, VAKOLATOK - RIMANO TERMÉKCSALÁD

RIMANO 6-30
Gipszes vastagvakolat
Durva felületek simítására 
akár 30 mm vastagságban.

RIMANO 3-6
Gipszes vékonyvakolat
Egyenetlen felületek
simítására.

RIMANO MULTI 
Gipszes kézi vakolat
beltéri felhasználásra,
5-50 mm-ig.

RIMANO GLET XL
Finomszemcsés
fehér anyag
0-10 mm-ig.

RIMANO PLUS A
Extra fehér univerzális 
glett. Tökéletesen sima
és fehér végfelület.

RIFIX
Gipszkarton lapok 
ragasztásához. Teljes 
száradási idő min. 24 óra

HAGYOMÁNYOS CEMENTVAKOLAT HELYETT HASZNÁLJON RIGIPS 
SZÁRAZVAKOLATOT, AMELLYEL A HELYISÉGEK AKÁR 48 ÓRA UTÁN 
FESTHETŐVÉ VÁLNAK!

A RIGIPS SZÁRAZVAKOLAT ELŐNYEI:

 ■ gyorsabb munkavégzést tesz lehetővé,  
mint a hagyományos cementvakolat-készítés,

 ■ a helyiségek sokkal hamarabb használatba vehetőek  
(akár 48 óra után festhető),

 ■ költségtakarékos – kevesebb munka- és anyagszükséglet  
a hagyományos vakoláshoz képest,

 ■ tükörsima falakat eredményez,

 ■ jelentősen tisztább technológia, mint a hagyományos vakolás,

 ■ helyiség-klimatizáló hatású – a gipszmag a párásabb időben 
 beszívja a nedvességet, kellemes komfortérzetet biztosít,

 ■ szárazabb levegő esetén pedig kiadja magából,

 ■ gipszkarton lapok ragasztása könnyedén Rifix ragasztógipsszel. 
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Az otthonunkban szeretnénk jól érezni magunkat. Fontos szempont, 
hogy lakás alakítható legyen és megfeleljen a család igényeinek a változó 
életszakaszokban is.
A megoldás a Rigips Habito Hydro, mely a Habito építőlemez tovább-
fejlesztett impregnált változata. Magas páratartalmú helyiségekben 
használható, akár 90 % relatív páraterhelés esetén is. Felhasználása gyors, 
könnyű és rugalmas építést tesz lehetővé.

A nagy teherbíró képességnek köszönhetően a Habito H Hydro építőlemez 
egy rétegben építve is alkalmas csempézésre. További előny, hogy a fürdő-
szobai berendezési tárgyak rögzítése gyorsan és egyszerűen kivitelezhető. 
Még nagyobb páraterhelést tud elviselni, mint az impregnált gipszkartonok.

A Habito lapok felülete keményebb, ezért kevéssé sérülékeny.  
A Habito Hydro építőlemez használatával nagyon egyszerű a tárgyak 
falra történő rögzítése. Legyen szó konyhaszekrényről, tévéről vagy 
képekről, nem szükséges ütvefúró és egyéb gépek használata.  
A Habito Hydro építőlemez fokozott teherbíró képességének köszön- 
hetően a tárgyak rögzítése egyszerűen csavarozással megoldható.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

 ■ lakások fürdőszobái

 ■ kórházak mosdói és zuhanyzói

 ■ szállodák fürdőszobái

 ■ lakáselválasztó falak, 15 perces MABISZ áttörésgátlással

 ■ valamint minden épülettípus normál páratartalmú  
helyiségében egyaránt

 
terhelhető, ütésálló, tűzgátló impregnált építőlemez

– A fal újragondolva

4 MÉTER HOSSZÚ; 2,8 M MAGAS ÉS 10 CM VASTAG VÁLASZFAL 

CW 75 vázszerkezetre épített, oldalanként 1 réteg Habito építőlemez 

A SZERKEZET TÖMEGE  
325 kg 

ÉPÍTÉSI IDŐ  
1 nap 

HANGGÁTLÁS  
47 dB - a normál beszélgetés hangját nem engedi át 

NEHÉZ TÁRGYAK RÖGZÍTÉSE A FALRA GYORSAN ÉS KÖNNYEDÉN  
pozdorjacsavarral, egyszerű csavarhúzóval

MAGYAR TERMÉK

KIVÁLÓ  
LÉGHANGGÁTLÁS

NAGY  
TEHERBÍRÁS

ÜTÉSÁLLÓSÁG
 

MAGAS  
PÁRATŰRŐ 
KÉPESSÉG

NEHÉZ TÁRGYAK  
RÖGZÍTÉSE  
KÖNNYEDÉN

A Habito Hydro-ról  
bővebb információt  
honlapunkon talál:  

www.rigips.hu/habito  
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Túl hangos a szomszédom!
A Rigips gipszkarton rendszerek alacsony tömegük és egyszerű kialakíthatóságuk mellett  
kiváló hanggátló képességgel rendelkeznek. Nem csak új lakások kialakításakor, hanem régi  
lakóterek felújítása során, illetve tetőterek beépítésekor is nagyon jól alkalmazhatók.

A Blue Acoustic RF építőlemez kíváló megoldás a kis szerkezeti
vastagsággal készülő magas hanggátlású és tűzgátlású szerkezetek
építéséhez.

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

 ■ új lakásokban készülő álmennyezetek, előtétfalak, válaszfalak

 ■ felújításoknál épülő válaszfalak, előtétfalak, álmennyezetek

 ■ szállodák szobáit elválasztó válaszfalak, álmennyezetek, előtétfalak

 ■ kulturális intézmények és kereskedelmi épületek  
emelt hanggátlású szerkezetei

A Blue Acoustic 2.0 RFI építőlemezt azért fejlesztettük ki, hogy megoldást
tudjunk kínálni az emelt hanggátlási és tűzgátlási igényű szerkezetek
kialakítására az időszakosan magas páratartalmú helyiségekben is.

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

 ■ lakások fürdőszobáinak kialakítása: álmennyezetek, előtétfalak, válaszfalak

 ■ meglévő fürdőszobák felújítása: előtétfal, álmennyezet

 ■ szállodák fürdőszobái: válaszfalak, álmennyezetek

 ■ kulturális intézmények és kereskedelmi épületek mosdói

 ■ kórházak mosdói és zuhanyzói

BLUE ACOUSTIC RF (DF) 12,5
A hanggátló, tűzgátló gipszkarton

BLUE ACOUSTIC 2.0 RFI (DFH2) 12,5
A hanggátló, tűzgátló és impregnált gipszkarton

A Blue Acousticról  
bővebb információt  
honlapunkon talál:  

www.rigips.hu  

Tűzgátló

Emelt hanggátlású
gipszkarton, mely jobb
hanggátlást biztosít,
ugyanolyan vastagságú
szerkezetekkel

Magyar termék
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A téli hőveszteség minimalizálása érdekében az 
egyetlen megoldás, ha az egész épületet  
felületfolytonosan és megszakítatlanul körbe- 
szigeteljük a pincepadlótól egészen a magas- 
tetőig. Az URSA széles termékskálájában 
elérhető, különböző teljesítményű hőszigetelő 
anyagok biztosítják azt, hogy minden szige-
telendő helyre a legoptimálisabban teljesítő 
szigetelőanyag kerülhessen.

Az URSA TERRA és az URSA DF csoportba tar- 
tozó ásványgyapot termékek komfortot, vala-
mint kiváló beltéri levegő minőséget biztosíta-
nak az épületekben, verhetetlenül hatékonyan 
biztosítják kiváló mechanikai tulajdonságaikkal 
és magas szintű tűzállóságukkal az építőipari 
legmagasabb szintű követelményeknek való 
megfelelést, majd hosszú életciklusuk végén 
újrahasznosíthatóak. Az épületek magas szintű 
hő- és hangszigetelésén felül a minél nagyobb 
energia megtakarítás elérése a cél. Az URSA 
ásványgyapot termékek könnyen mozgathatók, 
kezelhetők és vághatók, beépítésük pedig az 
alapvető energiatakarékosságon felül garantál 
egyfajta környezettudatos választást is, amely 
egyre több háztulajdonos számára kap kiemelt 
szerepet a döntésben. 

Gyártói javasatok beépített  
tetőterek szigeteléséhez: 

Az URSA TERRA 74 Ph és 78 Ph ásványgyapot 
lapok, valamint az URSA DF 35, 37, 39 teker-
cses ásványgyapotok kiválóan alkalmaz- 
hatók mindenféle szerkezeti rétegrend kiala- 
kításban, legyen az akár szarufa közötti és alatti 
szigetelőanyag elhelyezés vagy XPS bakos  
speciális rétegrendű „URSA tető” (szarufa közötti 
és feletti szigetelőanyag elhelyezés), szarufa 
vagy vasbeton koporsófödém feletti szigetelő-
anyag elhelyezés vagy éppen kívülről történő 
tetőfelújítás. Energetikailag kedvező, ha a teljes 
szarufa-magasságot kitöltjük ásványgyapot 
szigeteléssel (nem iktatunk be hőszigetelési 
légrést), azonban ilyen esetben mindig pára-
áteresztő tetőfóliát kell beépíteni a tetőfedő 
anyag alá, és fontos, hogy a fedési átszellőzte-
tett légrést se felejtsük el kialakítani.
A szarufa alatti ásványgyapot hőszigetelés eseté-
ben az anyagot fém vagy fa segéd vázszerkezet 
közé helyezzük el, majd erre a vázra pára- és 
légzáró fóliát is be kell építeni a felületfolyto-
nosság és légtömörség biztosításával, hogy 
valóban optimális eredményt érjünk el.

A padlásfödémen 
át is szökhet a hő!

Ha a tetőteret nem építjük be, a padlásteret 
kell szigetelni ahhoz, hogy a földszinti lakótér 
födémjén át ne szökjön ki a meleg. 
Padlásfödém szigeteléshez a leggazdaságo-
sabb megoldás az URSA DF 39 ásványgyapot 
termék, mely arra lett kifejlesztve, hogy kielé-
gítse a modern kornak megfelelő építőipari 
és szigetelési igényeket és egyben megfelelő 
energetikai teljesítményt is nyújtson. Egy 
felállított pallóvázat rögzítünk a födémszer-
kezetre, majd annak közeit töltjük ki 20-30 cm 
vastagságban a szálas szigetelőanyaggal, amely 
szerkezettel kiváló hőtechnikai, akusztikai 
és tűzvédelmi minőséget tudunk az épület 
födémszerkezetéhez biztosítani.

Hogyha raktározás céljára is szeretnénk majd 
használni a padlásteret, illetve biztosítani 
szeretnénk pl. a kéménytisztítás miatti meg- 
közelíthetőségét, érdemes ezen felül a födémet 
szilárdabb járható, de páraáteresztő felületi 
burkolattal is ellátni.

Az URSA különleges szigetelési megoldásáról bővebb 
információért kérje szakembereink segítségét!

Energia-megtakarítás 
szigeteléssel
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tetőterek hőszigetelése

ÚJONNAN ÉPÜLŐ TETŐTÉR-BEÉPÍTÉSEK

A 10/15 szarufák közötti tér teljes kitöltésére a jobb hőszigetelő képességű, 
15 cm ISOVER Unirol Profi (λ = 0,033 W/mK) üveggyapot filc, alatta pedig 
második kiegészítő hőszigetelésként 15 cm ISOVER Akuplat+ (λ = 0,037 W/mK)  
üveggyapot lemez beépítésével készülő tetőszerkezet elégíti ki az U hőát-
bocsátási tényező követelményértékét.

Ugyanerre a felhasználásra más termékekkel kiszámolva:
A 10/15 szarufák között a 15 cm ISOVER Unirol Plus (λ = 0,036 W/mK) üveg-
gyapot filc, alatta pedig második kiegészítő hőszigetelésként elhelyezett 
20 cm ugyancsak ISOVER Unirol Plus üveggyapot filc beépítésével készülő 
tetőszerkezet elégíti ki az U hőátbocsátási tényező követelményértékét.
A szarufa külső síkjára alátétfóliaként a páraáteresztő TYVEK Solid fóliát, 
az üveggyapot hőszigetelések alá pedig a télen párazáró, légzáró, nyáron 
páraáteresztő VARIO KM Duplex klímafóliát kell elhelyezni. A belső oldalon 
alkalmazott VARIO KM DUPLEX klímafólia feladata az, hogy meggátolja a 
belső pára nagymértékű bejutását a tetőszerkezetbe, a szerkezetben lévő 
nedvességet pedig kiszárítsa, ezáltal megakadályozza a penészképződést. 
A belső oldali párazáró fóliának légzárónak kell lenni, csak a megfelelően 
kivitelezett, légtömör rendszer ad védelmet a páralecsapódással szemben.

Tetőterek pótlólagos hőszigetelése:
Utólagos szigetelés esetén meg kell vizsgálni, hogy külső vízzáró fólia 
van-e, ha igen, akkor páraáteresztő, vagy sem. A hőszigetelést és a szer-
kezetet feltétlenül meg kell védeni a csapóeső, porhó formájában bejutó 
nedvességtől, ezért a vízzáró fólia beépítése utólagosan is szükséges. 
Amennyiben van vízzáró fólia, de nem páraáteresztő tulajdonságú,  
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 azon-
ban számolnunk kell az átszellőztető légáram okozta rontó hatással,  
ami akár 30 % is lehet. Sajnos ebben az esetben csak a szarufák alatt el-
helyezett szigetelőanyag vastagságának növelésével érhetjük el a kívánt 
hőátbocsátási tényező értéket.
A meglévő belső burkolat alá 60 cm osztású 5/18 cm vízszintes faváz közé 
az ISOVER Unirol Profi üveggyapot filcet kell beépíteni. Így a pótlólagos 
hőszigetelésű tetőszerkezet hőátbocsátási tényezője U = 0,16 W/m2K 
értékre csökken. 
A hőszigetelés alá kerül a VARIO KM Duplex klímafólia, majd ez alá a belső 
gipszkarton burkolat.

A 2010/31/(V. 19.) EU Irányelv szerint a hatóságok által használt, vagy tulajdonukban lévő új épületek esetén 2019. január 1-jétől, valamennyi új épület esetén 
pedig 2021. január 1-jétől közel nulla energiaigényű épületet kell építeni. Ilyenek a passzívházak is, amelyek esetén a nem üvegezett épületszerkezetekre 
egységesen U < 0,15 W/m2K hőátbocsátási tényező követelményt célszerű betartani. A 20/2014.(III. 7.) BM rendelet előírásait az EU Irányelvre alapozták. 

SZERELT VÁLASZFALAK

Az ISOVER üveggyapot nem csak a nyugalmunkat őrzi. A fémvázas 
gipszkarton válaszfal építési rendszerrel együtt alkalmazva ma már meg-
szokott 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 követelményeknek megfelelő léghanggátlást biztosítanak. 
Az előtétfalaknál, válaszfalaknál vagy aknafalaknál a bordavázra szerelt 
tömeg egy- vagy többrétegű gipszkarton burkolat, míg a hangel-
nyelő rugóréteg az ISOVER AKUSTO 4+ üveggyapot filc, vagy ISOVER 
AKUPLAT+ üveggyapot lemez, A1 tűzvédelmi osztályú falszerkezetek 
esetén ULTIMATE PIANO vagy PIANO PLUS integrált üveg-kőzetgyapot 
filc alkalmazandó. Meglévő falazott válaszfalak hanggátlását olyan elő-
tétfallal 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 4+ üveggyapot filc, vagy ISOVER 
AKUPLAT+ üveggyapot lemez hangelnyelő réteget, majd a bordavázra 
szerelik a Rigips Blue Acoustic RF 12,5 gipszkarton burkolatot.  
Ez az előtétfal átlagosan 10 dB hanggátlás-javulást eredményez, mely  
a zajterhelés feleződését jelenti.
A szerelt válaszfalak hanggátlásának növelését a kétoldali, ill. közbülső 
tömegek növelésével, azaz a gipszkarton lemezek számának növelé-
sével, valamint a hangelnyelő rétegek összvastagságának növelésével 
lehet elérni.

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 4+ 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.

Az ajánlott rétegrend:
• Tetőfedés
• TYVEK SOLID páraáteresztő, vízzáró réteg
• 15 cm ISOVER Unirol Profi hőszigetelés
• 15 cm ISOVER AKUPLAT+, vagy  

ISOVER UNIROL PLUS hőszigetelés
• VARIO KM DUPLEX páragazdálkodó réteg  

tömített átlapolásokkal, csatlakozásokkal
• Gipszkarton burkolat

Az ajánlott rétegrend:
• cserépfedés 
• cserépléc
• ellenléc – átszellőztetett légréteg
• másodlagos csapadékvíz elleni védelem: alátétfólia
• átszellőztetett légréteg a szarufák között
• meglévő hőszigetelés a szarufák között
• meglévő pártatechnikai fólia
• meglévő gipszkarton burkolat
• 18 cm UNIROL PROFI üveggyapot filc új hőszigetelés  

a szarufák alatt vízszintes faváz között
• VARIO KM Duplex párazáró légzáró fólia
• új gipszkarton burkolat
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PADLÁSFÖDÉM

Egy épület energiafelhasználásának csökkentése a legegyszerűbben és 
legolcsóbban a padlásfödém hőszigetelésével érhető el. A hőszigetelés 
révén az épület hőveszteségének mintegy 30 %-a takaríthatható meg 
családi házak esetén. Az U = 0,15 W/m2K hőátbocsátási tényező eléréséhez 
szükséges hőszigetelési vastagságok:

A padlásfödém

ISOVER üveggyapot filc hőszigetelés  
vastagságok (cm)

Domo Plus
λ = 0,038 W/mK

Unirol Plus
λ = 0,036 W/mK

Nemjárható*
vasbeton
borított gerenda
csapos gerenda

2 x 12
10 + 12

2 x 10

10 + 12
2 x 10

12 + 5

Járható**
vasbeton
borított gerenda
csapos gerenda

10 + 18
10 + 16
10 + 12

10 + 15
2 x 12
2 x 10

* A hőszigetelésre a póruszáró TYVEK Solid páraáteresztő fóliát kell teríteni.
** A párnafák közötti hőszigetelésen a párnafákra rögzített ritkított deszkázat a járófelület. 
OSB lemez alkalmazása tilos!

A födémre, a hőszigetelés alá nem kell párazáró réteget teríteni!

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 lépéshang-szigetelés annál jobb, 
minél rugalmasabb a hangszigetelő anyag, 
ezáltal tudja a legjobban felvenni a rezgéseket. 
A lépéshang-szigetelés feladata hasonló  
a gépkocsi lengéscsillapítójának feladatához, 
minden rázkódást elnyel.

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) rétegeként 6,5 kN/m2 (650 kg/m2) terhe-
lésig 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 padlószerkezet úsztató (rugó) rétegeként 
10 kN/m2 (1000 kg/m2) terhelésig egy vagy két rétegben is, padlásfödé-
meken, emeletközi födémeken faszerkezetű száraz esztrich alatt, vagy 
úsztatott fapadlóknál a párnafák alatt úsztató (rugó) rétegként csak  
2 kN/m2 (200 kg/m2) terhelésig egy vagy két rétegben is.

PINCE- ÉS ÁRKÁDFÖDÉM

Két eset lehetséges. A pinceteret fűtik és használják, akkor jó hangszi-
getelésre van szükség. Ha a pincét nem fűtik, csak tárolásra használják, 
akkor egy jó hőszigetelés a kívánalom. Egyébként a pincefödém hőszi-
getelése utólagosan is elkészíthető. Egyszerűen az ISOVER TOPDEC  
termékcsalád alkalmazásával. Hangelnyelési tulajdonságuk révén csökken  
a födém alatti terek zajszintje.

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.
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NIDA Hydro 
gipszkarton a homlokzatokon

A Siniat szárazépítési rendszer korlátlan tervezési szabadságot biztosít  
az építészeknek, belsőépítészeknek a belső téralakításokban.  
Figyelemre méltó a NIDA Hydro lap széleskörű alkalmazása mind a 
magánépítkezések, mind a nagyobb projectek során. Az építészek, 
belsőépítészek napjainkig inkább a belső terek alakítására, kialakítására 
koncentráltak, de ez a jövőben erőteljesebben kiterjed az épület külső 
homlokzatára is, köszönhető a szárazépítésnél alkalmazott termékeknek. 
Ám az idők változnak és a piacon innovációk jelennek meg! - olyan korszerű 
anyagok, melyek változatosabbak, a mai modern építészeti irányzatnak 
megfelelők. Ezen termékek közé tartozik a Siniat rendszer eleme a  
NIDA Hydro gipszkarton is, mely az építmények külső homlokzati felületén 
(kültérben) alkalmazható - az épületek homlokzatain falburkolatként, 
eresz vízszintes lezárásaként vagy függesztett álmennyezetként.  
Ismerje meg a Siniat által ajánlott gipszalapú NIDA Hydro rendszert.

NIDA HYDRO LEMEZ A NIDA HYDRO RENDSZER FŐELEME

NIDA Hydro különlegesen vízálló gipszkarton. A kétoldali kartonlap 
üvegszál erősítéssel készül, a gipszmag pedig a következő tulajdonságokkal 
rendelkező anyagokat tartalmaz, melyek:

• csökkentik a vízfelvételt
• kiküszöbölik a penész és a gomba kialakulását
• növelik a tűzzel szembeni ellenálló képességét

Ezért a NIDA Hydro gipszkarton nedvszívó képessége 3 % alatti.  
A termék erősebb mechanikai paraméterekkel is rendelkezik és teljesíti  
az EN 15283-1 szabvány követelményeit.

NIDA HYDRO RENDSZER ELEMEI

Ahhoz, hogy a NIDA Hydro lemezből készült különböző szerkezeti 
kialakítások megfeleljenek a szabványoknak, műszaki követelményeknek 
és nem utolsó sorban az építtető/megrendelői igényeknek is, szükséges  
a kültéri alkalmazásokhoz külön kifejlesztett további termékek alkalmazása.  
Ezek a következők:
• NIDA Hydromix készrekevert vödrös hézagoló és glettelő gipsz
• üvegszálas erősítő szalag
• a környezet megfelelő korróziós osztályához igazított profilok  

és fémtartozékok PN-EN ISO 12944-2:2001 szabvány szerint.  
Választhatók: NIDA standard profil (C2 osztály), NIDA Hydro C3 profil  
és NIDA Hydro C4 profil

• NIDA Hydro C4 speciális lemezcsavar, valamint C3 és C5 tartozékok

NIDA HYDRO LEMEZ ALKALMAZÁSA

NIDA Hydro lemez, mint homlokzati réteg
NIDA Hydro gipszkarton profilokkal és tartozékokkal együtt kiváló 
alapszerkezetet alkotnak az épület külső szigetelése alá. Ásványgyapottal 
és polisztirollappal is burkolható. Vakolható, illetve táblás anyagokkal is 
elhelyezhetőek, mint pl. alumínium panelek.

NIDA HYDRO LEMEZ A CEMENTLEMEZ ALTERNATÍVÁJA

NIDA Hydro gipszkarton a cement (kötésű)-lemez nagyszerű alternatívája. 
Kisebb a súlya csak 10,8 kg m2-ként, ami megkönnyíti a szállítást.  
A lemez vágása és hézagolása megegyezik a standard g-k lemezekével, 
ami jelentősen megkönnyíti hézagolását, szerelését. Ez a következő 
előny a cementlemezekkel szemben, melyek megmunkálásához speciális 
szerszámok szükségesek.

NIDA Hydro lemez, mint helyettesítő termék az eresz vízszintes lezárására
NIDA Hydro lemezből készült vízszintes- és ferde ereszlezárás vagy függesztett
álmennyezet külső vakolattal készíthető ill. megfelelő homlokzati festékkel festhető.
Lehetőség van arra is, hogy a NIDA Hydro lemezekhez üveg/kőzetgyapotot vagy
polisztirolt rögzítsünk megfelelő Koelner gyártmányú csavarok segítségével.

ÖSSZEFOGLALÁS
• NIDA Hydro a gipszkarton rendszer, mely az épületek 

külső felületén átszellőztetett homlokzati falburkolatként, 
ereszburkolatként is alkalmazható. Fő előnyei: ellenáll a víz és 
változó időjárási viszonyok hatásának (eső, fagy), ütéseknek 
(“I” jelölés EN 15283-1 szerint), megakadályozza a penész 
kialakulását és ellenáll a nagyobb mértékű nedvességnek.

• NIDA Hydro lemez ideális felületet biztosít a végleges homlokzati 
kialakításához, legyen az festés, kőzet/üveggyapot/polisztirol 
hőszigetelés nemes vakolattal (pl. külső függesztett álmennyezet).

• NIDA Hydro lemezek és a rendszer többi elemének könnyű 
megmunkálhatósága fontos a kivitelezés szempontjából. 
A megmunkálás azonos, mint hagyományos szárazépítési 
rendszerek esetén - cementlemezektől eltérően a NIDA Hydro 
lemezek a g-k lemezek vágásra szolgáló standard késsel vághatók.

• NIDA Hydro lemezek nagy méretstabilitása megkönnyíti  
a rendszer alkalmazását.

• A lemez nagyon alacsony nedvszívó képessége minimális 
lineáris megnyúlást eredményez, ennek köszönhetően  
a dilatáció 15 métereként készíthető. Cementlemezek  
esetén a dilatáció 7 méterenként szükséges.

• A súly szintén a NIDA Hydro lemezek előnye könnyebb  
a cementlemeznél (súlya csak 10,8 kg/m2 a 12,50 vtg lapok 
esetében), így könnyen szállíthatók és hordozhatók.

• NIDA Hydro lemez tulajdonságait az Építéstechnikai Intézetnél 
és más európai intézeteknél végzett vizsgálatok igazolják.

• Méretváltozás 20˚C-on és 65 % - 90 % relatív páratartalomnál 
(DIN EN 318) hosszirányban 0,15 mm/m, keresztirányban  
0,11 mm/m.

• Fagyás -20°C: nincs sérülés és nincs repedés a gipszmagban.
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energiamegtakarítás beltéri szigeteléssel

variációk rejtett világításhoz dekorlécekkel 

CLIMAPOR szigetelőanyagok  
A magas energia költségek miatt a hőszigetelés egyre nagyobb hangsúlyt kap napjainkban.  
A legfőbb cél, hogy megakadályozzuk a hőveszteséget. Általában a falak külső szigetelését szokták javasolni, 
de ez nem mindig megoldható és igen költséges is. Manapság rendelkezésre állnak olyan korszerű anyagok, 
melyekkel a belső terek szigetelhetőek.
Ilyenek az extrudált és expandált polisztirol szigetelőtapéták és szigetelőlapok. Szigetelőtapéták többféle  
kivitelben kaphatóak, kasírozott tapéta, mely közvetlenül tapétázható vagy alukasírozott szigetelőlapok,  
melyek fűtőtestek mögé helyezve visszaverik a hőt, ezáltal nem a hideg falat fűtjük.
Hőszigetelő hatásuk messze felülmúlja a szokásos építőanyagokét, ráadásul a szigetelők vékonyságának 
(3,4,6,7 mm) köszönhetően a szigetelés után megmaradnak a tágas terek.

MENNYEZETI SZIGETELŐLAP
Falcos kivitelezésnek köszönhetően 
megakadályozza a hőhidak keletkezését.  
Integránt grafitkomponensei (Neopor 
technológia) révén akár 20 %-kal is csökkent- 
heti a hőveszteséget egy szigetelés nélküli 
24 cm vastag téglafalhoz képest.

SZIGETELŐ-TAPÉTÁK
Kézmeleg falakat eredményez.  
Segít a helyiségek gyorsabb 
felmelegítésében.
Akár 20 %-kal is csökkenti a falon áthatoló 
hőveszteséget.

FŰTŐTEST SZIGETELÉS HŐVISSZAVERŐ
ALUMÍNIUMFELÜLETTEL
Segít a helyiségek gyorsabb 
felmelegítésében.
Akár 20 %-kal is csökkenti a falon áthatoló 
hőveszteséget.
Tekercses és lap formában is kapható.

SZIGETELŐLAPOK
Segít a helyiségek gyorsabb 
felmelegítésében és kézmeleg  
falakat eredményez.
Akár 30 %-kal is csökkenti a falon áthatoló 
hőveszteséget.
Közvetlenül tapétázható és festhető.

FUNKCIONÁLIS DEKORLÉC

DECOSA LED
A LED fényléccel hangulatos, rejtett világítás varázsolható a helyiségben
a ízlésnek megfelelően kiválasztott díszléc kiegészítéseként. A díszléc 
úgy van kialakítva, hogy a LED csíkot könnyen lehessen beleragasztani 
és megfelelő irányba dobja vissza a fényt a felette lévő díszlécről, illetve 
falfelületről. Anyaga sűrűbb a megszokottnál, ezért a fénycsík nem üt át 
a lécen. Felrakható utólag a már meglévő lécekhez stílustól függetlenül, 
tetszőleges távolságban.

UNIVERZÁLIS KLIPSZPROFIL 
Alkalmazható lábazati lécként, LED-szalaghoz rejtett világításhoz,  
akár képtartó keretként vagy kábeltakaró profilként 

• a kábeleket könnyen lehet  
elrejteni vagy eltávolítani 

• innovatív klipszrendszerrel  
gyorsan és biztosan lehet  
a falra rögzíteni 

• tetszőlegesen lehet festeni  
vagy dekorálni különböző  
kreatívtechnikával 

• egyszerű és időtálló forma 

• ütésálló anyagból készült 

MEGFELELŐ 
HŐSZIGETELÉS 
A MEGFELELŐ 

HELYEN.

NEW
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ROCKWOOL kőzetgyapot
hőszigetelés - A DELTAROCK ÉKLEMEZ

Egy tetőtér kialakítása során kiemelt  
figyelmet kell fordítanunk arra, hogy  
a tetőteret hogy hőszigeteljük megfelelően.  
A Deltarock éklemez erre nyújt  
kiváló megoldást.

 
DELTAROCK ÉKLEMEZ

A szabadalmaztatott Deltarock éklemezek különösen  
alkalmasak a magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez.
Az éklemezek sarkainak levágásával bármilyen 50 és 100 cm  
közötti szarufaköztávolság gazdaságosan kitölthető.  
Rögzítést nem igényel. Célszerű páraáteresztő tetőfólia  
alkalmazása és a teljes szarufamagasság kitöltése.
Házilagosan, vágási veszteség nélkül beépíthető!
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BAKONYTHERM ZajStopp
hanggátló kerámia alapú falazati rendszer

PROBLÉMA FELVETÉS:

Hangszigetelés az egészségesebb életért. Hangszigetelés nélkül zajok 
kerülnek az otthonunkba. Hiánya, mint probléma sajnos legtöbbször 
utólag merül fel, amikor lakásunk már kész, de hangszigetelés nélkül, 
vagy nagyon gyenge minőségű hangszigetelő anyaggal. A nem gondosan 
megtervezett és kivitelezett hangszigetelés jó esetben drága, rosszabb 
esetben pedig súlyos ráfizetés. A nem jól megválasztott hanggátló tégla,  
a nem jól megépített hanggátló fal is ebbe a kategóriába tartozik.

Mivel nagyobbára a hangszigetelő falak nagy vastagságban, és nagy súllyal 
érik el a kívánt hanggátlóképességet, így tömérdek probléma merül fel.  
Például: drága szállítás, nehéz munkavégzés, behatárolt tervezés (csak 
hanggátló fal a hanggátló fal fölé, mint teherhordó), nagy területvesztés  
a hasznos, kihasználható, eladható területből…

MEGOLDÁS:

A „ZajStopp” 10/50 N+F lakáselválasztó és a „ZajStopp” 20 N+F 
teherhordó hanggátló téglák „ZajStopp” falazó habarccsal falazva.  
Ezek a hanggátló téglák hangszigetelő anyaggal kitöltött üreges  
kerámia téglák.

Megfelelő falazásával, és vakolásával biztosítja az

 ■ 54 dB-es hanggátlást a „ZajStopp” 10/50 N+F hanggátló tégla, 
csak 10 cm vastagságban!

 ■ 55 dB-es hanggátlást a „ZajStopp” 20 N+F hanggátló tégla, 
csak 20 cm vastagságban!

 
A tégla kifejlesztése mellett, nagy hangsúlyt fektettünk a hangszigetelés 
gyakorlati problémáinak megoldására, odafigyelve a falak építésére, 
vakolására, stb., amivel a legjobb és a legmegfelelőbb megoldást biztosítjuk.

A világpiacon innovatív megoldásként alkalmaztuk a kerámiát egy 
hangszigetelő anyaggal kitöltve, a közismert rendszerekkel szemben.  
Ezzel ötvöztük a kerámia falazóelem jó tulajdonságait a falazásoknál, a 
téglagyártás korszerű irányelveivel. Az alapanyag helyes megválasztásával, 
a hangszigetelésnek megfelelő üregkialakítással, valamint a hangszige-
telést elősegítő kötéssel ellátott, egyedi fejlesztésű hangszigetelő anyag 
használatával vált teljessé a Bakonytherm ZajStopp rendszer.

A „ZajStopp” - 10/50 N+F hanggátló tégla alkalmazását kiemelten 
hasznosnak tartjuk, mivel:

 ■ Leghatékonyabb hanggátló tégla rendszer a piacon

 ■ Alkalmazásával jelentős, eladható nettó terület nyerését biztosítja,  
a keskeny (10 cm) falazatvastagságának köszönhetően! A Bakonytherm 
ZajStopp rendszer ugyanazt kínálja, mint a jelenleg általánosan használt 
lakáselválasztó hanggátló falazatok, csak mindezt 10 cm-ben.

 ■ Versenyképes ár!

 ■ Legkisebb fajlagos költségek - legolcsóbb hanggátló lakáselválasztó  
falazati ár m2-ként

 ■ Könnyebb kezelhetőség és építés (16 kg/db, 8 db/m2)

 ■ Kisebb súlya miatt könnyebben és olcsóbban szállítható,  
ill. több szállítható egyszerre!

 ■ (7.5 m2/raklap, 1 tonna/raklap)

 ■ Kisebb helyet foglal az építkezésen

 ■ Csökkenti az építmény súlyát, így csökkentve  
a statikai problémákat (csak 128 kg/m2)

 ■ Nagyobb szabadságot ad a tervezőknek mivel nem csak  
a teherhordó fal fölé tervezhetik

Rw = 54 dB

10 cm

      

             

20 cm

Rw = 55 dB

A válasz erre
a BAKONYTHERM
„ZajStopp” 10/50 N+F és
20 N+F hanggátló téglából
és „ZajStopp” falazó
habarccsal épített falazat.

 
A „ZajStopp” - 20 N+F hanggátló tégla további előnyei:

 ■ Teherhordó fal készíthető belőle

 ■ Véshető az épületgépészeti vezetékek számára

A TÉGLAGYÁRTÁSBAN MEGSZERZETT 70 ÉV TAPASZTALATÁRA ALAPOZOTT
BAKONYTHERM TERMÉKCSALÁD ÚJABB TAGJA A „ZAJSTOPP” HANGGÁTLÓ TÉGLA.
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teret adunk
AJÁNDÉK +20% LAKÓTERÜLET BŐVÍTÉS AZ ÖN OTTHONÁBAN.

Örök kérdés: hogyan tudjuk lakásunk adottságait a legjobban kihasználni, tágas otthonná varázsolni?  
Több megoldás is létezik erre, de az „építsünk nagyobb házat” kevés esetben válik kivitelezhetővé. Adottak a térelválasztó 
falak, korlátozottak a lehetőségek a bontás-építés elvégzésére, valamint lakóközösségeknél a bővítés sem járható út. 
Milyen megoldás marad mégis, amely a költségek tekintetében, és a járulékos munkát illetően is vállalható?

FIGYELEM! A TOVÁBBI SOROK OLVASÁSA FELÚJÍTÁSI MUNKÁT IDÉZ ELŐ AZ ÖN OTTHONÁBAN!

Példaként nézzünk egy 80 m2-es ingatlant, amely 2+1 fél szobás, és 3 fő lakhatását biztosítja. Az otthon teljesen 
berendezett a szükséges bútorzattal, és minden egyéb kiegészítővel, amelyben 8 db beltéri ajtó található. Az ajtók 
a nyitás-zárás miatt kb. 16 m2-et vesznek el a hasznos alapterületből.

EZ PONTOSAN AZT JELENTI, HOGY A 80 M2-ES INGATLANBAN, MINDÖSSZE 64 M2-EN ÉL.

TOLÓAJTÓINKKAL
KISZÉLESÍTJÜK
ÉLETTERÉT.

Felejtse el a falbontást,  
a piszkos építkezést,  
a rengeteg törmeléket.  
Tolóajtó megoldásainkkal
● EGYSZERŰEN,
● GYORSAN és
● KEDVEZŐ ÁRON

kivitelezheti  
régóta dédelgetett álmait.

VÁLASSZON FRONTLEMEZELT, VAGY FENYŐ TOLÓAJTÓT, HAGYOMÁNYOS,
VAGY MODERN MEGJELENÉST A DELTA TOLÓAJTÓ KÍNÁLATÁBÓL!
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Dekorfóliázott beltéri ajtók Magyar Szabványos méretben, utólag beépíthető 
átfogó tokkal, állítható pántokkal normál kulcsos bevéső zárral, folyamatos belföldi 
raktárkészlet háttérrel megvásárolhatóak vagy egyedi kivitelben megrendelhetőek.

7 közkedvelt laminált felületből választhat 10-es, 12-es tokkal.

Akác, Lengyel tölgy, Natúr tölgy, Prim-dió, Wenge, Fehér, Juhar

   75x210/10/12 tele kivitelben 
   90x210/10/12 tele kivitelben 
100x210/10/12 tele kivitelben

Üvegezett kivitelben is megrendelhető!
Az ajtók felár ellenében üvegezett kivitelben is 
megrendelhetőek, 20 féle dizájnvariációban.

A részletekről kérjük érdeklődjön  
a Stavmat kereskedésekben!

3D dekorfóliázott beltéri ajtók a valódi fafurnér felülethez megtévesztésig hasonló 
felülettel, Magyar Szabványos méretben, utólag beépíthető átfogó tokkal, állítható 
pántokkal normál kulcsos bevéső zárral, folyamatos belföldi raktárkészlet háttérrel 
megvásárolhatóak vagy egyedi kivitelben megrendelhetőek.

Fehér kőris és Sonoma tölgy felületekben 10-es és 12-es tokkal.

   75x210/10/12 tele kivitelben  
   90x210/10/12 tele kivitelben 
100x210/10/12 tele kivitelben

Üvegezett kivitelben is megrendelhető!
Az ajtók felár ellenében üvegezett kivitelben is 
megrendelhetőek, 20 féle dizájnvariációban.

A részletekről kérjük érdeklődjön  
a Stavmat kereskedésekben!

dekorfóliázott  
beltéri ajtók

3D dekorfóliázott  
beltéri ajtók 
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újgenerációs
padlásfeljáró létra
FORRADALMIAN ÚJ PADLÁSFELJÁRÓ LÉTRA A PIACON, AZ EGYIK LEGJOBB HŐSZIGETELÉSI  ÉRTÉKKEL
A legnagyobb padlásfeljáró létra gyártó cég, a dán DOLLE A/S bevezette a legjobb hőszigetelési értékkel bíró padlásfeljáró létrát. A Click Fix padlásfeljáró
létra új, szabadalmaztatott termék, mely forradalmasítja a padlásfeljárókat a piacon.

ClickFIX® 56

• KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS -
• ENERGIA MEGTAKARÍTÁS 

• A CLICK FIX PADLÁSFELJÁRÓ
• LÉTRA KÖNNYEN ÉS
• GYORSAN BEÉPÍTHETŐ 

• KIS SÚLYÚ, BEÉPÍTÉSÉHEZ
• EGY SZEMÉLY IS ELEGENDŐ

U = 0,64
komplett padláslépcsőt

tekintve

U = 1,35 U = 1,35

ClickFix® ajtólap hőhíd mentes

Hagyományos ajtólaphőhídak

ClickFIX® 26 gold ClickFIX® 26 gold
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tetőtéri ablakok
Az    DVX típusú középső tengely körül forduló tetőtéri ablakok karcsúsított szárnyprofillal és beépített 
szellőzővel készülnek. Ezek a tetőtéri ablakok 15-90 fok közötti hajlásszögű tetőkbe építhetők be.  
A beépített szellőzőszeleppel a helyiséget zárt ablakok mellett is át tudja szellőztetni.

HŐSZIGETELÉS

Az   tetőtéri ablakok 24 mm-es 
kettős üvegezéssel készülnek 

argongáz töltéssel, ami biztosítja  
a hőszigetelést, a hővédő bevonat  

pedig tovább csökkenti  
a hőveszteséget télen és egyúttal 

korlátozza a túlmelegedést nyáron.

SZELLŐZÉS

A szellőző szelep biztosítja  
a friss levegő áramlását.  

Ezen felül kilinccsel szabályozható 
szellőző két szellőző pozíció.

BIZTONSÁG

Edzett külső üveg  
- védelem az időjárás  

viszontagságaival szemben.

FA ALAPANYAG

Az   ablakok kiváló minőségű  
skandináv erdei fenyőből  

készülnek, vízbázisú gomba  
és rovar elleni védőszeres  
vákuum impregnálással. 

A felhasznált faanyag megújuló 
erdőgazdálkodásokból származik.

Saját
márkás
termékünk
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Ha sok természetes fényt engedünk otthonunkba a tetőtéri ablakokon  
keresztül, annak áldásos hatásai vannak. Nem csupán a kedvünkre, hanem 
egészségünkre is.

Tudta?
 ■ A természetes fénnyel megvilágított dolgozószobákban alkotók  

15 %-kal hatékonyabbak.

 ■ A napfényesebb szobákban tanuló diákok 7-18 százalékkal több 
pontot értek el a teszteken.

 ■ Az a fajta panoráma, amelyben jól látható az égbolt, a város vagy  
táj jelentősen ellensúlyozza a fárasztó monotonitást és enyhíti  
a bezártságérzetet.

Ha a gyerekszobát, a dolgozót, vagy a konyhát a tetőtérben álmodjuk meg, 
biztosak lehetünk benne, hogy egészséges, élhetőbb tereket tudunk létre-
hozni ott, mint a földszinten. Tény, hogy függőlegesen beépített ablakokkal, 
tetőtéri ablakfülkékkel egy nagyobb tér bevilágítása kifejezetten nehézkes; 
ezért ahol csak lehet, érdemes tetőtéri ablakokat alkalmazni. A napfény 
beáramlása ahhoz is hozzásegíti családunkat a tetőtéri helyiségekben, hogy 
energiát spóroljunk a szoláris hőnyereség által.

Fontos az ablakok megfelelő kiválasztása, elhelyezése és orientálása, figye- 
lembe véve a tájolást vagy akár az épület használóinak szemmagasságát. 
A VELUX tetőtéri ablakok felső és alsó kilincses kivitelben is kaphatóak, így 
az ideális és az ideálisnál magasabban történő beépítéshez is tökéletesek 
(ideális beépítési magasság az, amikor az ablakon ülve és állva is kilátunk). 
A Standard Plus változatok ráadásul energiahatékony 3-rétegű üvegezés-
sel elérhetőek, ezzel biztosítva a teljes tetőtéri komfortot.

A VELUX tetőtéri ablak
 ■ Nagyobb lakótér kialakítását teszi lehetővé a családnak

 ■ Fénnyel teli otthont teremt

 ■ 3-rétegű üveggel télen rendkívül energiatakarékos

 ■ Árnyékolókkal felszerelve nyáron is kellemes hőérzetet biztosít

 ■ Fa vagy műanyag bevonatos, felső vagy alsó kilincses, 
kézzel vagy távirányítóval nyitható

több mint ablak  
 – álomotthon a tetőtérben

Nem éri  
meg  

kevesebbel 
beérni
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OSB és QSB lapok

NATÚR OSB LAP
OSB=ORIENTED STRAND BOARD, azaz irányított szálelrendezésű lap 
speciális ragasztással készült faforgácslap. Az OSB az egyik legszélesebb 
körben alkalmazott építőanyag. Nem vetemedik, nagy a víztaszító 
képessége, sima, tiszta felületű. Az OSB lap csak nagyon kis mértékben 
tartalmaz ragasztóanyagot, ezért első osztályú környezetvédelmi besorolású.
2500x1250 mm-es táblaméretben, 3,125 m2/tábla.

CSISZOLATLAN QSB LAP
Nagy ellenállású egyrétegű faforgácslap, amelyben az egyenletesen 
magas sűrűséget és kiváló szerkezetet a különlegesen válogatott 
forgácsok biztosítják. Műgyanta kötőanyagú. Lemezek nedves 
környezetben is felhasználhatóak.
2500 x 1250 mm-es táblaméretben, 3,125 m2/tábla.

AZ OSB ÉS QSB LAPOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
JELLEMZŐK

Átlagos sűrűség EN 323 kg/m2

Hajlítószilárdság (hosszirányú) EN 310 N/mm2

Hajlítószilárdság (keresztirányú) EN 310 N/mm2

Rugalmassági modulusz (hosszirányú) EN 310 N/mm2

Rugalmassági modulusz (keresztirányú) EN 310 N/mm2

Lapsíkra merőleges szakítószilárdság EN 319 N/mm2

Vastagsági dagadás áztatás során EN 317 %

Nedvességtartalom EN 322 %

OSB
8,10 mm 12,15 mm 18, 22, 25 mm

630 630 630

20 20 18

11 10 9

3500 3500 3500

1400 1400 1400

0,34 0,32 0,3

15 15 15

5-12

QSB
12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 25 mm

770 750 720 710 700

18 16 16 14 14

18 16 16 14 14

2550 2400 2400 2150 2150

2550 2400 2400 2150 2150

0,45 0,45 0,45 0,4 0,4

11 10 10 10 10

6-10
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kapuk, kapuautomatikák,  
ipari megoldások

ajtó és ablak kilincsek

Cala F1 alu rozettás  
ajtókilincs NZ/CZ/WC

Alu ajtókilincs modern  
F1 ezüst hatású kivitelben.  
Ezt a típust azért ajánljuk 

mindenkinek, mert  
könnyedén mérés nélkül 

minden típusú zárhoz  
felszerelhető.  

A kilincsekbe plusz rögzítő 
imbusz csavar kerül ezáltal 

még masszívabbá téve  
az ajtókilincset.  

Ajtócímke átmérő: 50 mm; 
kilincs méret: 112 mm

Elérhető normál, cilinder  
és WC záras kivitelben is.

Rozsdamentes rozettás 
kilincs Tímea NZ/CZ/WC

Rozsdamentes szatén acél 
alapanyagból, szálra csiszolt 

polírozott felülettel, rugós 
működésű. A kivitele nagyon 

erős és strapabíró mivel az alsó 
ház része is acélból készül. 
A rögzítési pontokat acél 

díszítőelem fedi így nagyon 
esztétikus. Közintézményekbe, 

irodaházakba ajánljuk. 
Elérhető normál, cilinder  
és WC záras kivitelben is.
Ajtócímke átmérő: 51 mm; 

Kilincs méret: 138 mm,  
cső átmérő 20mm

Ablakkilincs zárható  
fehér/bronz

Ablak-, és erkélyajtóra is  
szerelhető kilincs azokra  

az ablakokra ahol szükséges, 
hogy az ablak ZÁRHATÓ  
és a kilincs 90 fokonként  

pozícionálva legyen.  
A termékhez 1 db kulcs van. 
A termék alumíniumból készül 

fehér és bronz színben.  
A kilincsvas: 7mm,  
sild hossza: 65 mm,  
szélessége: 30 mm  
magassága: 12 m;  

Rögzítési pont táv.: 43 mm, 
kilincs hossza 130 mm.

Petra antikolt  
ajtókilincs

Nagyon közkedvelt elegáns 
megjelenésű, rugós kivitelű, 

antik felületkezelt  
ajtókilincs.  

Ez a termék nem réz  
alapanyagból készül,  

felülete galvanizálással  
nyeri el végső formáját.

Ajtócímke méret:  
218 mm x 43 mm;  

kilincs méret: 110 mm
A termék elérhető,  

55NZ/CZ és 90 NZ/CZ  
méretben.
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Ajtokilin
cs.com

Postaláda SÁBA esőtetős

Vaslemezből készült,  
festett kivitelű postaláda;  

fekete és antracit színben.  
Elől bedobós és elől nyílós  
kivitel (levél csak szemből  

dobható bele) hátsó oldalán  
4 csavarral rögzíthető.

Befoglaló méretei:  
365mm x 370mm;  
mélysége: 105mm;  

levélnyílás mérete: 220 mm

 
1106 Budapest, Gránátos utca 6.
Telefon: 433-1666
Fax: 262-2808
kling@kling.hu
www.kling.hu
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Concrete bone 280 x 850 mm,   Concrete decor lamas noce 280 x 850 mm,   Concrete noce 447 x 447 mm.
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TEXAS

20 x 60 cm

ZGD 62030

ZGD 62033

ZGD 62031

ZGD 62034

ZGD 62032

ZGD 62035

V3

4

4

4

4

4

4
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20 x 50 cm

ZBD 53004ZBD 53003BÖGRE F-53001

ZBD 53006ZBD 53005MOKKA F-53001

BARRIQUE F-53021
szett

ZVD 53009ZBD 53011

V3

20 x 50 cm

ZPD 53004ZPD 53003ZPD 53006 ZPD 53005

ZPD 53009

V3

ALBERO

22

2

22
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Stella Crema Stella Perla

Stella Crema / 1160882
33,3 x 33,3 cm

Stella Crema / 1160832
25 x 40 cm

Stella Crema dekor plus / 1160834
25 x 40 cm

Stella Crema dekor / 1160833
25 x 40 cm

Stella Crema lisztelló / 1160835
6 x 40 cm

Stella Perla lisztelló / 1160830
6 x 40 cm

Stella Perla / 1160827
25 x 40 cm

Stella Perla dekor / 1160880
25 x 40 cm

Stella Perla dekor plus / 1160829
25 x 40 cm

Stella Perla / 1160831
33,3 x 33,3 cm

STELLA 25 x 40 cm 33,3 x 33,3 cm
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Kingstone Crema

Trento Crema

Kingstone Crema centro / 1160824
25 x 40 cm

Kingstone Crema mosaic / 1160825
25 x 40 cm

Trento Crema centro / 1160840
25 x 40 cm

Trento Crema mosaic / 1160839
25 x 40 cm

Kingstone Crema / 1160823
25 x 40 cm

Kingstone Beige / 1160759
25 x 40 cm

Trento Crema / 1160838
25 x 40 cm

Trento Beige / 1160837
25 x 40 cm

Trento Beige / 1160841
40 x 40 cm

Kingstone Beige / 1160826
40 x 40 cm

KINGSTONE25 x 40 cm 40 x 40 cm

TRENTO25 x 40 cm 40 x 40 cm
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Aruba Color Mix

Floresta Nut / 1160876
18,9 x 47,1 cm

Floresta Perla / 1160877
18,9 x 47,1 cm

Floresta Pino / 1160878
18,9 x 47,1 cm

Floresta Sandal / 1160879
18,9 x 47,1 cm

Aruba Color mix / 1160875
18,9 x 47,1 cm

Aruba Crema / 1160874
18,9 x 47,1 cm

Aruba Beige / 1160873
18,9 x 47,1 cm

ARUBA 18,9 x 47,1 cm

18,9 x 47,1 cmFLORESTA
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EGZOTIKA25 x 40 cm 40 x 40 cm

TOKIO

Tokio Cherry

Tokio Mosaic Mix / 1163558
25 x 40 cm

Tokio Marfil Padlólap / 1160853 
40 x 40 cm

Tokio Marfil / 1160852
25 x 40 cm

Egzotika Cream

Ramosa Crema / 1160850
40 x 40 cm

Egzotika Dekor / 1160849
25 x 40 cm

Egzotika Cream / 1160847
25 x 40 cm

Egzotika Olive / 1160848
25 x 40 cm

Tokio Cherry / 1160851
25 x 40 cm

25 x 40 cm 40 x 40 cm
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fürdőszoba bútorok a GUIDO-tól
„Jövő a jelenben”  
Bemutatkozik  
NÍLUS bútorcsaládunk

A jövő elérkezett! A merész mérnöki 
fejlesztéseknek köszönhetően megérkezett 
a Guido bútor Új családja a „NÍLUS”. 
Formabontó újítás, egyedi formavilág.  
6 Új divatos fahatású színben magas fényű 
MDF ajtófrontokkal kombinálva.  
Fazettás tükörrel, Fékező mechanikás  
fiókkal, LED világítással.  
Tegye fürdőszobáját egyedivé, rendezze be 
Új „NÍLUS” bútorcsaládunk egyikével.

TREND 85
TREND a lelke mindennek.  
Ez a nem mindennapi formavilág  
széles körben vált kedveltté  
megrendelőink körében.

Prémium

PIERO
(MEDIUM VENETIAN WALNUT)

A GUIDO termékei között nagy sikert 
aratott a prémium kategóriás bútor, 
mely a modern stílust képviseli. 
Körültekintően választott anyagok 
teszik egyedivé, felhasználóbaráttá.
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MIO
A Jika WC csészék forradalmasított átalakítása egy további lépés előre. 
A Mio rimless WC, amelynél nincs perem a csészén, igazán egy technikai 
újdonság, amely találkozik a higiénia kívánalmaival és a mai igényekkel. 
A szennyeződések és a káros baktériumok a hozzáférhetetlen helyeken 
megszűnnek, és egy nagy előnnyel rendelkeznek: az új design igazán 
különleges.

DINO
Új horizontok a WC-tisztítás terén - rimless WC öblítőperem nélkül, amely 
megfelel napjaink legnagyobb kihívást jelentő higiéniai követelményei-
nek is. Az új Dino rimless WC nemcsak tökéletes higiéniát biztosít, hanem 
nagyon könnyű tisztántarthatóságot is. Az innovatív Dino WC forma-
tervezés lehetővé teszi az egész kagyló hatékony és egységes öblítését. 
Napjaink víztakarékos trendjével összhangban, mindössze 6/3 liter vízre 
van szükség öblítésenként. Értékelni fogja a rimless WC előnyeit nemcsak 
a közterületeken, hanem a saját fürdőszobájában is.

Jika Rimless Wc-k

Mio család
A Mio fürdőszoba más. Lenyűgöző, kecses vonalai arra késztetnek, hogy megérintsük, megsimogassuk. A szemet gyönyörködtető, 
aszimmetrikus fürdőkád, mosdó, WC és bidé, valamint az öblítőtartály feltűnő ívű vonalai is vonzóak. A Mio fürdőszoba család 
divatos fehér bútorai, elegáns fogantyúkkal a fiókokon és a szekrényajtókon, a minőségi bútorok és a nyitott polcokkal rendelkező 
tükrök lehetővé teszik ennek a családnak, hogy beépítésre kerüljenek egy modern fürdőszobába.
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Gyakori igény lehet, hogy a konyhák kialakítása során a mosogatótálca az ablak alá kerüljön.  
Ez viszont felveti a problémát: hogyan lehet majd az ablakot kinyitni vagy megtisztítani, hiszen  
a mosogatócsap útban van ehhez. A KLUDI megoldása a kiemelhető – ún. bajonettzáras – csaptelep. 
Az egyszerű és praktikus kialakításnak köszönhetően mindössze 3 cm magasságkülönbség szükséges 
a konyhapult és az ablakszárny között ahhoz, hogy az ablakot akadály nélkül használhassuk.  
Ez a funkció több KLUDI konyhai csaptelepcsaládnál is elérhető.

Egy tipikus helyzet a mosdónál: a megtölteni kívánt váza, locsolókanna vagy edény nem fér be  
a csaptelep alá – a magas kifolyójú típus viszont nem felel meg a mosdónál kialakított térnek, vagy 
stílusnak. Ezt a problémát egyszerűen megoldja a KLUDI teleszkópos csaptelepe (KLUDI MX XXL 
típus), mely alaphelyzetben normál magasságú csaptelepként működik, szükség esetén egy mozdu-
lattal átalakítható magas kifolyójú kivitelre.

Mosdónál maradva: normál csaptelep esetén is előfordulhat, hogy a kifolyó íve, vagy a mosdókagyló 
alakja miatt használat közben magunkra fröcsköljük a vizet. A kompromisszumok nélküli megoldás 
az volna, ha a vízsugár irányát igazíthatnánk a meglévő mosdóhoz. A KLUDI S-POINTER kifolyója, 
mely szabványos kialakításának köszönhetően bármely csaptelepbe beszerelhető, ezáltal a felhasz-
náló szabadon állíthatja a vízsugár irányát a kívánt pozícióba. A KLUDI mosdócsaptelepek többsége 
ma már alapfelszereltségként tartalmazza ezt a funkciót.

Mikor az ember a felújítás során végigjárja a fürdőszoba szaküzleteket, reménykedve nézi a szürke 
hétköznapokba egy csepp luxust becsempésző esőztetős zuhanyrendszereket. Ám ezek beépítése 
rendszerint komoly átalakítást tesz szükségessé, így inkább lemondunk róla – hacsak nem ismerjük 
a KLUDI Dual Shower System rendszerét. Ennek lényege, hogy a már meglévő zuhanycsaptelephez 
falon kívüli felszálló cső segítségével csatlakoztathatunk egy esőztető zuhanyfejet, valamint egy 
kézizuhanyt, így komolyabb beruházás nélkül élhetjük át az exkluzív zuhanyzás élményét, mely  
a legtöbb KLUDI zuhany-termékcsaládnál választható.

Ez csupán néhány példa a KLUDI kínálatából a felhasználó számára is szemmel látható probléma 
megoldására. További ötletekért látogasson el a kludi.com weboldalra!

Problémamegoldó termékek 
a KLUDI kínálatában
Mindenki, aki már építkezett, vagy újított fel lakást, ismeri azt a bosszantó  
helyzetet, mikor a fárasztó és költséges munkálatok befejeztével merül fel 
egy apró, de annál kellemetlenebb probléma. Példa erre, mikor az első  
porszívózáskor derül ki, hogy bizony a nappaliba jól jött volna még egy  
konnektor, vagy mikor a cél előtt két méterrel derül ki, hogy a szép új kanapé 
sehogy sem fér be az ajtón. Hasonló helyzetek a csaptelepek helyének  
kialakításakor is előfordulhatnak, ezért a KLUDI számos megoldással állt elő, 
hogy bosszankodás helyett elégedetten élvezhessük otthonunk kényelmét.

Elfektethető csapteleptest  
– bajonettzáras KLUDI csaptelepek

KLUDI FIZZ „DSS”  
rendszer

Kényelmes használat  
(KLUDI MX XXL)

KLUDI MX XXL mosdócsap  
megemelhető csaptesttel
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Hidegburkolás  termékekkel

Saját
márkás
termékünk

 
FLEXIBILIS CSEMPE-  
ÉS JÁRÓLAPRAGASZTÓ
C2TE
Gres és kerámia lapokhoz.
Alkalmazható padló és
falfűtés esetén is.

 
FLOOR
ALJZATKIEGYENLÍTŐ
Önterülő. Géppel is
felhordható.
3-5 mm vastagságban
alkalmazható beton, műkő, 
mozaiklap és cementesztrich
felületre.

 
STANDARD
CSEMPERAGASZTÓ
C1T
Fagyálló. Beltérben
és kültéri fedett helyen
alkalmazható.
Porózus lapok ragasztásához.

 
FLEXIBILIS FUGA
CG2W
Színes fugázóanyag
1-6 mm fugaszélességig.
Könnyen és gyorsan bedolgozható.
Gazdaságos.
Krémes és finom állagú.
SCS® - Super Color System.
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VIVA STYLE  
– a fürdőszobabútorok új világa
A Viva Style fürdőszobabútorok modern formavilága minden fürdőszobai burkolat színéhez  
jól illeszthető, magasfényű felületük szinte belesimul az Ön fürdőszobájába.

A tükrös szekrények kisfogyasztású ledes világítással vannak szerelve.

Az alsóbútorok stabil alu lábakkal rendelkeznek és Sanovit porcelán mosdóval  
szolgálják az Ön mindennapi kényelmét.

Az állószekrények három méretben – polcos és szennyestartós kivitelben kaphatóak.
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SANOVIT  
– a minőség és az elegancia találkozása
A Sanovit porcelán mosdók épített pultra, bútorra rakható  
és szabadon álló módon szerelhető kivitelüknek köszönhetően  
sokoldalúan lehetnek praktikus díszei az Ön fürdőszobájának.

SOFT SOFT
SOFTISIKISIK

ISIK

ATRIA ATRIA

ATRIA
ZENONZENON

ZENON

ALBATROS
ALBATROS

ALBATROS
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A zuhanyfolyóka választás alapelvei

Amennyiben épített zuhanyzó kialakításában gondolkodunk, a hagyományos padlóösszefolyók helyett a vonal menti 
vízelvezetők – zuhanyfolyókák – sokféleségéből választhatunk. 
De valóban tudjuk, hogy a választáskor előnyben részesített „olcsóság” a használat során nem fog mindennapos 
bosszúságot vagy akár balesetet okozni?

Beépítés helye
Első lépésként határozzuk meg a beépítés helyét a zuhanyterületen belül, hiszem ennek tudatában a megfelelő 
szigetelő peremmel ellátott zuhanyfolyókát kell alkalmaznunk.
A közvetlen fal melletti elhelyezés esetén elegendő egyetlen lejtésirány kialakítása, illetve nem kell megtörni  
a gondosan kiválasztott, esetleg extrém méretű burkolattal borított felületet. A falhoz zárt beépítésre a függőleges 
szigetelő peremmel ellátott zuhanyfolyóka ad lehetőséget, amellett, hogy a vízelvezetés szempontjából az egyik 
leghatékonyabb elhelyezési mód. 
A zuhanyterület más részén való beépítéskor egy vagy legfeljebb két lejtésirányt kell kialakítani. Amennyiben köz-
vetlenül a bejárathoz kerül a zuhanyfolyóka, az ajtó alsó élét szilikon vagy gumi peremmel szükséges ellátni az 
átbukó víz elfolyásának megakadályozására.
Az elhelyezés mellett a fürdőhelyiség és zuhanyterület aljzat vastagsága a következő kiválasztási szempont.  
Új építés esetén lehetőség szerint a normál magasságú (92 mm) zuhanyfolyókát használjuk, mely a működés során 
előnyösebb. Egyrészt a bűzzárban lévő víz mennyisége magasabb, ami gátolja a kiszáradást, másrészt a hajfogó 
betét is ritkábban szorul takarításra.
Abban az esetben, ha átépítésre kerül a zuhanyzó vagy födémben szeretnénk épített zuhanyzót, az alacsony (65 mm) 
zuhanyfolyóka a megfelelő választás. 

A zuhanyfej mérete, típusa és a keletkező víz mennyisége
Normál kézi zuhanyfej vízhozamának (0,15 l/s) elvezetését akadálytalanul megoldja egy átlagos folyóka, azonban 
egy esőztető zuhany vagy több fúvókás zuhanypanel esetén minél magasabb vízelvezetési teljesítményű (0,95 l/s) 
zuhanyfolyókát válasszunk.
Az igényesen kialakított zuhanyfolyóka minden részletében a tökéletes és gyors vízelvezetést szolgálja. A folyókatest 
tökéletes fenék kialakítása „V” profilú, ami a víz minél gyorsabb kiürülését segíti, ami a szennyeződések lerakódását 
is megakadályozza.
A használat során a vízzel együtt haj és egyéb szennyeződések is a zuhanyfolyóka bűzzárába kerülnek és nem meg-
felelő tisztítás esetén a lefolyó eldugulását is okozhatja.
Az egyszerű és gyors tisztítás érdekében fontos a megfelelő bűzzár kialakítású folyóka választása, mely közvetlen 
lehetőséget ad a lefolyóhoz való hozzáférésre.

A folyóka anyaga
A zuhanyfolyóka alapanyagának helyes megválasztása meghatározza a termék beépítéskori sérülékenységét,  
a folyóka tisztítását és ezzel a higiénia érzetünket is. 
A készre szerelt rozsdamentes alapanyag és a részletek alapos kidolgozottsága megbízható és meghibásodásmentes 
működést biztosít, és számos, a használat során előforduló bosszúságtól kímélheti meg a használót.
A kelleténél vékonyabb anyag, vagy egy eldolgozatlan vágás és sorlyás felület a komfortérzet hiánya mellett akár 
sérülést is okozhat. Vásárláskor győződjünk meg róla, hogy a rozsdamentes felsőrész megfelelő anyagvastagságú, 
a mintázatok kivágása és a felület tökéletes simaságú (elektropolírozott). 

Funkció vagy design? Nem szükséges választani
A magas fényű rozsdamentes design rácsok tökéletesen harmonizálhatnak a burkolattal. 
A felsőrész mintázata legtöbbször nincs összefüggésben a víz elvezetésével, ezért azt a fürdőszoba látványához 
igazítható. Amennyiben a mintás rácsok nem nyerik el a használó tetszését, egy burkolt felsőrésszel szinte teljesen 
elrejthető a zuhanyfolyóka.

A választáskor mindenképpen hosszútávra gondolkodjunk! 
Ne kockáztassunk, hiszen a kiválasztott és beépített terméket naponta fogjuk használni és annak örömünkre kell 
szolgálnia, nem pedig állandó problémaforrásként. Figyeljünk a részletekre, hiszen a magasabb ár a minőséget is 
tükrözi, így lehetőségünk van a megfelelő ár/érték arányú terméket választani.

építsünk zuhanyzót 
az egyedi megjelenésért
A fürdőszobával és fürdő helyiségekkel szembeni elvárásaink az elmúlt évtizedben jelentősen 
megváltoztak. A fürdőszobai berendezések fejlődése és a burkolatokok sokfélesége lehetőséget 
teremtettek akár az egyedi fürdőszobák, akár a wellness és fürdőkomplexumok újra gondolására.  
A zuhanyfejek számának és méretének szaporodása arra késztette a gyártókat és tervezőket, hogy 
új megoldásokat keressenek a megváltozott kihívásokra.
A fürdő és zuhanyzó vizek elvezetését az épülő helyiségekben a fürdőkád és a zuhanytálca mellett 
mind gyakrabban épített zuhanyzó kialakításával oldjuk meg, amely akadálymentes felület ki-
alakítást és számtalan egyedi lehetőséget kínál. 
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ELOXÁLT ALUMÍNIUM PROFILOK
Az eloxált réteg nagymértékben meggátolja a profil oxidációját, ezért kül- és beltéren egyaránt jól felhasználható.  

Beépítés után azonnal alaposan meg kell tisztítani a ragasztó és habarcs maradékoktól, mivel ezektől a profilon foltok képződhetnek! 
Eloxált alumínium profiljaink az alábbi színekben választhatók:

S-ezüst / B-bronz / G-arany / T-titán / BC-polírozott króm 
BG-polírozott arany / BT-polírozott titán / HBC-szálcsiszolt polírozott króm / HBT-szálcsiszolt polírozott titán

eloxált profilok  
gazdag színválasztékban
Színben és felületkezelésben azonos kínálat a VIARPROFIL-tól!

A VIARPROFIL termékek a vevői elképzeléseket funkcionális kreativitással emelik egy magasabb szintre. 
A profilok gyorsan, könnyen, praktikus módon nyújtanak megoldást a burkolások során, teljessé téve  
a kereskedők termékpalettáját, a burkolók munkáját, az otthonok esztétikumát. 
Az eloxált profiljaink tervezése, gyártása során kiemelt figyelmet fordítunk a SZÍNAZONOSSÁG-ra.
Különösen elegáns, ha a választott és felhasznált profilok egymással színharmóniában állnak. 

VI-quadratus / Q szögletes profil

www.viarprofil.hu

AL...S, AL...B, AL...T, AL...BC

VI-angulus / L szögletes profil

ASTC...S, ASTC...B, ASTC...T, ASTC...BC

VI-scala / Íves lépcső profil

ABTA60S, ABTA60B, ABTA60T, ABTA60HBC

VI-crep / Lábazati szegély profil

AC...S, AC...B, AC...T, AC...BC

VI-fornica / C íves profil

AST...S, AST...B, AST...T, AST...BC

VI-scala / Szögletes lépcső profil

AQ...S, AQ...B, AQ...T, AQ...BC

VI-quadratus / Q szögletes profil

SZÍNAZONOSSÁG TEKINTETÉBEN KIEMELTEN AJÁNLJUK AZ ALÁBBI PROFILOKAT!
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megoldások a BLANCO 
  mosogatók beépítésére

A BLANCO aláépíthető mosogatók előnyei:
• Különböző méretekben és formákban 

elérhetőek. A tervezés szabadságát 
tovább növeli a számtalan vonzó szín 
és felület.

• A rendelkezésre álló felület funkcioná-
lis kibővítése.

• Tökéletesen összhangban lévő opci-
onális kiegészítők (pl. tömör fa vágó-
deszkák vagy praktikus multifunkciós 
tálak és kosarak).

• A mosogató környékének egyszerű 
tisztítása.

 

Az aláépíthető mosogatók designvonala:  
BLANCO SUBLINE PuraDur

BLANCO SUBLINE Kerámia - az előkelő 
aláépíthető mosogatócsalád igényes, 
elegáns kivitelben

A BLANCO tetszetős kiegészítőket  
kínál minden aláépítési megoldáshoz - 
pl. beakasztható multifunkciós kosarak 
vagy magas minőségű vágódeszkák.

ALÁÉPÍTHETŐ MOSOGATÓK
- FLEXIBILITÁS, KOMFORT ÉS ELEGANCIA - AZ EGYEDI KONYHATERVEZÉSÉRT

Az aláépíthető mosogatókat a munkalap alá kell rögzíteni, ezáltal 
tökéletesen integrálódnak a konyha környezetébe. A BLANCO aláépíthető 
mosogatói okos megoldásokat kínálnak bármely konyhához - elegáns 
rozsdamentes acél, színes SILGRANIT vagy kerámia kivitelben.

A munkalapszintbe épített mosogatók 
még nagyobb komfortérzetet biztosítanak:

• A munkalapról a vizet, a morzsát és a 
különféle maradékokat egyszerűen  
a mosogatóba lehet söpörni.

• A hézagmentes illesztés biztosítja  
a tökéletes higiéniát.

• A munkalap és a mosogató perem 
nélkül csatlakozik, ezáltal további 
munkafelület válik elérhetővé.

A BLANCO kifejezetten nagy választékot 
kínál munkalapszintbe építhető mosoga-
tókból - az időtlen rozsdamentes acéltól 
kezdődően a kiváló minőségű, és számos 
vonzó színben elérhető SILGRANIT 
mosogatókig. 

Magasabb komfort, nagyobb munka- 
felület: a munkalapszintbe épített 
mosogatók átmenet nélküli egységet 
képeznek a munkalappal.

Egy törlés és minden ragyog: a morzsa  
is könnyedén a mosogatóba söpörhető.

A BLANCO rozsdamentes, munkalap-
szintbe épített mosogatói rendkívüli 
megjelenésükkel és kényelmes haszná-
latukkal hódítanak.

Több BLANCO rozsdamentes mosogató 
elérhető az elegáns IF lapos peremmel is. 
A lapos peremátmenet munkalapszintű 
hatást kelt, és megkönnyíti a mosogató 
környékének tisztántartását is.

MUNKALAPSZINTBE ÉPÍTHETŐ MOSOGATÓK
- ZAVARÓ ÉLPEREM NÉLKÜL, HÉZAGMENTES ILLESZTÉSSEL

A BLANCO munkalapszintbe épített mosogatói tökéletes, átmenet nélküli 
összhangot képeznek a munkalappal - zavaró peremek nélkül. Különösen 
a magas minőségű gránit és kő pultokba lehetséges a tökéletes munkalap-
szintű beépítés.

www.blanco.hu  ■  www.ecorgan.hu

Több BLANCO rozsdamentes mosogató 
elérhető az elegáns IF lapos perem- 
mel is. A lapos peremátmenet, nem 
csak munkalapszintű hatást kelt, de 
megkönnyíti a mosogató környékének 
tisztántartását is.

A beépíthető mosogatók többféle vonzó 
színben elérhetők - például a BLANCO 
AXIA mosogató a kőszerű tapintású, 
könnyen tisztítható SILGRANIT anyagból.

A BLANCO kiváló minőségű kerámia 
beépíthető mosogatói izgalmas alterna-
tívái a konyha színes mosogatóközpont-
tal való felszerelésének 

BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓK 
- A KLASSZIKUS, FELÜLRŐL TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉS

A beépíthető mosogatók szerelése különösen egyszerű, hiszen a 
mosogatót egyszerűen csak az előre elkészített kivágásba kell felülről 
belehelyezni, majd rögzíteni. A lapos perem különösen elegáns meg- 
jelenést kölcsönöz a mosogatónak, és ideális megoldás a kedvezőbb árú 
(pl. laminált) munkalapokhoz is.
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MEnV180 frisslevegős
hőcserélő ventilátor

A jelen és jövő nagy feladata az energiatakarékosság. 
Az épületek energetikai felújítása – elsősorban a szigetelés és az ablakcsere  
– a lakótér természetes szellőzését lerontja. A levegő elhasználódik, megnő 
a páratartalom, ami a falak penészesedését okozhatja. Ha gyakran szellőz-
tetünk, akkor a drága fűtési energia vész kárba, és a zaj is megnő. 
A megoldást a Marley frisslevegős hőcserélő jelentheti, ami a házon végzett 
energiatakarékossági intézkedések ideális kiegészítése.

A Marley frisslevegős hőcserélő a lakóhelyiségek folyamatos alapszellőz- 
tetéséről gondoskodik. Ezzel elkerülhető a magas páratartalom és  
a penészképződés. Ezzel védjük az épület állagát, és a lakók egészségét.  
A Marley frisslevegős hőcserélő segít abban is, hogy fűtési energiát  
takarítsunk meg, mert a készülék a kiáramló elhasználódott levegő  
hőenergiájának 85 %-át eltárolja egy kerámiaelemben. 70 másodperc  
után a ventilátor forgási iránya és a levegő áramlási iránya megfordul.  
A beáramló friss hideg levegőt a készülék a felmelegített kerámia- 
blokkon vezeti át, és így felmelegíti azt.

A kerámiaelem méhsejt-szerkezetének különösen nagy felülete révén 
rövid idő alatt sok hőt fel tud venni, és ismét leadni.

A Marley frisslevegős hőcserélő optimális hatékonysági fokának eléré- 
séhez két készüléket funkcionális egységként érdemes működtetni.  
A két készülék rádióhullámon kommunikál egymással. Amíg az egyik 
készülék a friss levegő bevezetéséről gondoskodik, addig a másik az 
elhasznált levegőt kívülre továbbítja. 70 másodperc után a ventilátorok 
irányt változtatnak.

MARLEY INTELLIGENS SZELLŐZTETÉS 
Aki szigetel, nem feledkezhet meg a szellőztetésről sem.  
Az új Marley frisslevegős hőcserélő gondoskodik  
az ellenőrzött szellőztetésről, és még a fűtési energia 
megtakarításában is segít, mivel a helyiség hőjének  
akár 85 %-a is visszanyerhető. Erről egy innovatív 
kerámiaelem, és a forgási irányát változtató beépített 
ventilátor gondoskodik.

A karbantartást nem igénylő frisslevegős hőcserélő három teljesítmény- 
fokozattal rendelkezik, rendkívül halkan dolgozik. 
Alacsony áramfogyasztása is meggyőző: 3 vagy 4,5 vagy 7 W. 
A kívánt teljesítményfokozatot távirányítóval lehet kiválasztani.

A Marley frisslevegős hőcserélő minden teljesítmény fokozaton kifeje-
zetten halkan dolgozik, üzem közben szinte nem is hallható. A hőcserélő 
hangszigetelése a szigorú német szabványoknak is megfelel, zavaró  
külső zajok nélküli nyugodt életet biztosít a lakásban.

A fali átvezetőelem rövidíthető, így 28-50 cm külső falvastagságok  
között használható. Külön kapható tartozékkal a készülék akár 100 cm 
falvastagságot is át tud hidalni.

A dekoratív beltéri egység feltűnés nélkül alkalmazható bármely lak- 
berendezési stílushoz. A készülék külső oldali részének UV álló perem- 
kialakítása megakadályozza, hogy kondenzvíz csepegjen a falra, a külső 
süveg megvédi a külső falat az esztétikailag zavaró víznyomoktól.  
Cserélhető G3 szűrő gondoskodik a tiszta frisslevegőről.

www.marley.hu
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megfelelő ragasztót
a megfelelő burkolólapokhoz

MÚLT ÉS JELEN

Az elmúlt években a nemzetközi és ezzel egy időben a magyarországi 
hidegburkolás jelentős mértékben átalakult. Nemcsak maga a ragasztás  
technológiája változott meg (emlékezzünk csak, hogy régen még 
mischungos pogácsába ragasztották a mesterek az előzetesen beáztatott 
kisméretű lapokat), hanem egy külföldön már elterjedt trend jelent meg 
nálunk is. Ennek lényege, hogy a korábban használt kis- és közepes méretű 
csempék helyett egyre nagyobb méretű lapokkal burkoljuk padlóinkat, 
fürdőszobáinkat, teraszainkat.

MI SZÁMÍT KISMÉRETŰ LAPNAK?

Hogy tisztán lássunk, a kisméretűnek számító lapok maximum 20x20 cm-
esek, közepes méretű lapnak számít a 30x30 cm-es méret, míg idén már  
a 100x100 cm-es lap sem nevezhető kiugróan nagyméretű lapnak.  
(Az ekkora lapokkal történő burkolás speciális technológiát igényel.)

MIÉRT FONTOS A CSEMPERAGASZTÁS SZEMPONTJÁBÓL 
A LAPMÉRET ÉS A LAP TÍPUSA?

Régen elsősorban kisméretű, nedvszívó lapokat használtak, ezek felhasz-
nálási területe mára azonban leszűkült a beltéri, kisebb igénybevételnek 
kitett helyekre (pl. konyhapult fölötti csempeburkolat). Ezek ragasz-
tásához ma is tökéletesen megfelelnek a csekély műgyanta tartalmú, 
elsősorban cementkötésű alacsonyabb árfekvésű ragasztók pl. weber.col 
standard és weber.col profi, melyek a porózus lapba szívódva biztos 
kötést hoznak létre.

JÓ LEHET AZ OLCSÓ RAGASZTÓ A GRESLAPOKHOZ IS?

Mivel manapság leggyakrabban nagyméretű, alacsony vízfelvételű, tömör 
szerkezetű greslapokat használnak, ilyen esetekben már csak emeltebb 
polimer tartalommal rendelkező ragasztók használata javasolt. Egy egy-
szerűbb ragasztó ugyanis nem tud beszívódni a zárt pórusokba és nem 
tudja létrehozni a szükséges erős kémiai kötést. A nagyobb igénybevéte-
leknek kitett felületeken pedig csak megfelelően „rugalmas” ragasztóval 
ajánlatos a burkolást végezni, hiszen más ragasztók nem képesek felvenni 
a különböző terhelésekből eredő mozgásokat.
A megfelelő ragasztóanyag beltérben, akár 30x30-as greslaphoz is a 
weber.col gres. Padlófűtés, kültéri teraszburkolás esetén, 30x30-as lap-
méretig a weber.col plus D, 40x40, illetve 60x30-as lapméretig a weber.col 
promax. Ha azonban igazán nagyméretű lapokat vásároltunk, pl. 60×60, 
akkor a weber.col promax S1 és a fehér színű weber.col marmo plus 
rugalmas alakváltozásra képes ragasztók nyújtanak biztos megoldást.

MENNYIVEL DRÁGÁBB EGY EMELT MINŐSÉGŰ RAGASZTÓ?

Egy igazán jó minőségű ragasztó és az alacsonyabb árfekvésű alapra-
gasztó közötti árkülönbség kb. 600 Ft/m2! Érdemes utánaszámolni, hisz 
ez az összeg elenyésző a burkolólap 5-10.000 Ft/m2-es árához képest. 
Ennyi plusz ráfordítást megér a biztonság, hisz senki sem szeretné évente 
újraburkoltatni teraszát vagy nappaliját.
A megfelelő anyag kiválasztásához kérjen segítséget szaktanácsadóinktól!
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MEDENCÉK BURKOLÁSA

vízszigetelés hidegburkolatok esetén
Használati vízzel terhelt helyiségek és medencék esetén alkalmazható műszaki megoldás a kenhető szigetelés. A helyiségnek 
és a terheléseknek leginkább megfelelő típusú szigetelés kiválasztása nem bonyolult feladat. Szem előtt kell tartani a fogadó- 
felület, a később rákerülő burkolólap minőségét és a használat módját illetve a kivitelezés körülményeit, lehetőségeit.

A medencék helyes elkészítése magasabb szintű szakmai tudást igényel. Az anyagválasztást és a 
technológiát már az alapozástól kezdve át kell gondolni, mivel még a víz összetétele is befolyásolhatja 
(pl.: termálvíz speciális anyagokat igényel). Alapesetben a bemutatott technológiát ajánljuk:

Mivel a cementes fugázó anyagok nem biztosítanak tökéletes vízzárást, az épületszerkezetek ned-
vesség elleni védelmére a burkolatok ragasztását megelőzően kenhető szigetelést alkalmazzunk.
A sarkok vízszigetelését a kenhető szigetelésbe ágyazott hajlaterősítő szalaggal biztosítjuk.

Kis méretű lapok (max. 25x25 cm) Nagy méretű lapok Üvegmozaik

1 Alapozás Kontakt ZE / Kontakt CT

2 Aljzatelőkészítés CT-Max, CT-Mix / Estrich ZE 30 

3 Függőleges alap-felület előkészítés Kontakt CT alapozás, CT-Mix felületkiegyenlítés, Rendo

4 Vízszigetelés 1. réteg Aquastop Flex

5 Vízszigetelés 2. réteg Aquastop Band hajlaterősítő szalag+ Aquastop Flex

6 Csemperagasztás függőleges felületre Flex ProfiFlex Siluette

7 Csemperagasztás vízszintes felületre Flex ProfiFlex/S1 Flex/ S2 Flex Siluette

8 Fugázás Procol+ / SilverCol Siluette

9 Rugalmas réskitöltés Silicon BUW / Multisil NUW**

Univerzális szilikon kell a fémes csatlakozásokhoz (kerámiákhoz is használható). Szaniterszilikont csak égetett kerámia csatlakozásokhoz használhatunk.

Kerámia burkoló lapok Fehér természetes kövek Üvegmozaik

1 Alapozás Tiefengrund/Kontakt B Plus/Unigrund/Estrichgrund*

2 Padlókiegyenlítés Nivo 0-10 / Nivo 10-30 / NivoBond 3-15 / NivoPlus 3-15 **

3 Vízszigetelés 1. réteg *** Aquastop/Aquastop Flex M/ Aquastop Flex/Aquastop Plus**** Aquastop Flex

4 Vízszigetelés 2. réteg Aquastop Band hajlaterősítő szalag (a sarkokba) + Vízszigetelés 1. réteg anyaga

5 Csemperagasztás Flex/Flex M/ProfiFlex S1/Flex/S2 Flex Flex W Siluette A+B

6 Fugázás Procol+ / SilverCol Siluette A komponens

7 Rugalmas réskitöltés Szaniterszilikon / Univerzális szilikon *****

* A megfelelő alapozó kiválasztásához az Alapozók fejezetben talál információt. ** A megfelelő padlókiegyenlítő kiválasztásához a Padlókiegyenlítők 
fejezetben talál információt. *** Csak aljzatképzésnél része a rétegrendnek. **** Aquastop Plus-t kell használni gipszkarton vagy gipsz kötőanyagú 
esztriches alapfelület esetén. ***** Fémes csatlakozásoknál rugalmas réskitöltésre Univerzális szilikont használjunk.

VÍZSZIGETELÉSI TERMÉKEK HIDEGBURKOLATOK KIALAKÍTÁSÁHOZ

VIZES HELYISÉGEK BURKOLÁSA

AQUASTOP
KENHETŐ SZIGETELÉS
Egykomponensű, cementbázisú, beltéri
kenhető szigetelés. Alkalmazható fürdő- 
szobák, zuhanyzók, pincék és egyéb  
nagyobb vízterheléssel rendelkező helyi-
ségek aljzatainak, falainak üzemi víz- és 
talajpára elleni szigetelésére.
A szigetelőanyagot 2-3 rétegben  
alkalmazzuk.

AQUASTOP BAND 
TERMÉKCSALÁD
Rugalmas hajlaterősítő szalag, és egyéb rend- 
szerelemek élek, sarkok vízzáró tömítésének 
kialakítására. Padló- és falcsatlakozások,  
sarkok vízzáró kialakításához alkalmazható  
Aquastop Flex, Aquastop Flex M vagy 
Aquastop Plus vízszigetelésbe ágyazva. Tera-
szok, erkélyek vízszigetelésének a dilatációs  
hézagokon való áthidalására is használható. 
• fürdőszobák, zuhanyzók, medencék 

kialakításához 
• teraszok, erkélyek vízszigeteléséhez

AQUASTOP FLEX 
Cementbázisú, egykomponensű, 
szálerősített, rugalmas kenhető szigetelés. 
Alkalmazható pincék külső, illetve belső 
falainak, fürdőszobák, zuhanyzók, egyéb 
nagyobb vízterheléssel rendelkező helyi- 
ségek víz elleni szigetelésére. Víztározók, 
élmény- és úszómedencék, teraszok és 
erkélyek burkolata alatti vízszigetelésére is 
felhasználhatjuk.
• hidegburkolattal ellátható 
• üzemi víz elleni szigetelésre 
• felújításhoz és új építéshez is

AQUASTOP PLUS 
Beltéri, felhasználásra kész folyékony fólia.
Alkalmazható pincékben, fürdőszobákban,
zuhanyzókban, beton, cement, mész- 
cementés gipszes vakolatok, gipszkarton 
falak, cement- és anhidritesztrich aljzatok 
üzemi víz elleni szigetelésére.
Az Aquastop Plus kenhető vízszigeteléssel 
bevont felületek közvetlenül hidegburkolattal 
láthatók el.
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vízszigetelési  
megoldások  
a Den Braven-től
Akár fürdőszobák, akár erkélyek, teraszok kialakításáról van szó, nagyon 
fontos a helyiség vízszigetelésének megfelelő kialakítása. Erre ad  
professzionális megoldást a Den Braven vízszigetelési rendszere, melynek 
segítségével a kényes területek vízszigetelése tökéletesen megoldható. 
A kivitelezés során érdemes odafigyelni arra, hogy a rendszer minden 
elemét használjuk, és a technológiának megfelelő rétegrendet alakítsuk 
ki, így nem kell tartanunk attól, hogy a víz, nedvesség utat talál magának 
az aljzatba. A kínálatban megtalálhatók a professzionális felhasználóknak 
ajánlott 2 komponensű termékek ugyanúgy, mint a hobbi felhasználóknak 
javasolt 1 komponensű beltéri és kültéri vízszigetelések. 

A Den Braven rendszer elemei még a különböző alapozók, tapadóhíd  
és a tömítőszalag, ami a felületek találkozásánál és a sarkokban biztosítja 
a tökéletes vízzárást. A vízszigetelési termékek csomagolásán megtalál- 
ható a képekkel illusztrált kivitelezési javaslat, így otthon saját magunk  
is könnyen és egyszerűen meg tudjuk oldani a kisebb helyiségek víz- 
szigetelését.

1 2

3

4 5 6

ALAPOZÓ / 
TAPADÓHÍD

VÍZSZIGETELÉS
I. RÉTEG

TÖMÍTŐSZALAG RAGASZTÓ

BURKOLATOKVÍZSZIGETELÉS 
II. RÉTEG
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alapozók és segédanyagok
Az építőanyag gyártásával és kereskedelmével foglalkozó Mixtura Kft.  
a Veszprém északi részén elterülő ipari parkban található.  
A teljes mértékben magyar magántulajdonban lévő vállalat közel 20 éve 
sikeresen van jelen az építőanyagok és építőipari segédanyagok piacán.

ALAPOZÓK

A Mixtura Kft. célja, hogy a különböző építési 
feladatokhoz leginkább megfelelő alapozót 
fejlesszen és gyártson. Ezen termékek alap- 
anyaga a vizesbázisú műanyag diszperzió, 
amely meghatározza tulajdonságait.
Funkcióját tekintve általános filmképző és mély-
alapozót, valamint tapadóhidat különböztetünk 
meg. Az általános filmképző alapozó feladata  
az alapfelület nedvszívásának fékezése (kiegyen-
lítése), a mélyalapozóé az alapfelület felső 
rétegeinek megszilárdítása, míg a tapadóhídé  
a fogadófelület érdességének növelése.

AZ ELŐKÉSZÍTÉSI FOLYAMATHOZ SZÜKSÉGES ALAPOZÓ KIVÁLASZTÁSÁT SEGÍTI A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZAT: 

TERMÉK MEGNEVEZÉSE Többfunkciós 
alapozó Mélyalapozó Esztrich  

önterülő alapozó
Szaniter 
alapozó Betonkontakt Alapozó 

koncentrátum
Színező 
alapozó

JELLEMZŐK:
Filmrétegképző + - + + + + +

Tapadóhíd - - - - + - +
Mélyalapozó - + - - - - -

FELDOLGOZÁSI INFORMÁCIÓK:
Anyagszükséglet (1réteg kg/m2) 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,18 0,1-0,2 0,3 0,1-0,3 0,2-0,3

Feldolgozás eszköze teddy-ecset teddy-ecset teddy-ecset teddy-ecset teddy-ecset teddy-ecset teddy-ecset
szórás

Higíthatóság / (alapozó: víz) 1:0 - 1:2 1:0 - 1:1 1:0 - 1:2 1:0 - 1:1 1:0 - 1:0,1 1:1 - 1:5 1:0 - 1:0,2

FELDOLGOZÁSI INFORMÁCIÓK:
Diszperziós vakolatok alá + + - - + + ++

Ásványi színező vakolatok alá ++ - - - + ++ ++
Glettek ++ ++ - + + ++ -

Gipsz alapvakolatok alá + - - - ++ + -
Mész-cement alapvakolatok alá - - - - ++ - -

Homlokzat festékek alá + ++ - - - + -
Beltéri diszperziós festékek alá ++ ++ - - - + ++

Hidegburkolatok ragasztása elött + + (++*) + ++ ++ ++ -
Aljzatkiegyenlítők önterülő-esztrichek alá + - ++ + + + -

Kenhető vízszigetelő fólia alá + ++ + ++ - + -
Tapétázás előtti felületmegerősítés - ++ - - - - -

Szőnyegpadló és lamináltpadló  
alatti pormentesítés ++ - + + - + -

Jelmagyarázat: ++    Javasolt
 +      Alkalmazható
  -      Nem ajánlott

             ++*    Burkolás gipszkarton felületen

Speciális feladatnak tekinthető a vizes helységek  
gipszkarton felületeinek hidegburkolást 
megelőző előkészítése, melyet mélyalapozó 
felhasználásával lehet elvégezni. A mélyalapozó 
különleges diszperziós összetétele következ-
tében bejut a karton és a gipsz felső rétegébe, 
amit jelentős mértékben megszilárdít. Az így 
kialakuló gipszkarton felület stabil alapot képez 
a merev és nagy tömegű burkolat számára.

Amennyiben szükséges, a vízterhelésnek kitett 
részek Mixtura Kenhető szigeteléssel bevon-
hatók, ezáltal lezárva a víz szerkezetbe történő 
bejutását. Gipszkarton felület burkolásaHasználati vízterhelésnek kitett felületi rétegrendi kialakítása Mixtura termékekkel.

1. fogadófelület
2. hajlaterősítő szalag

3. pozitív sarok
4. negatív sarok

5. szerelvény átvezetés
6. szerelvény átvezetés

7. kenhető szigetelés
8. burkolat

A széles termékpalettát a
• homlokzati- és lábazati vakolatok

• alapozók
• kül- és beltéri festékek

• hőszigetelő rendszerek
• ipari padlóbevonók

• innovatív, teljes mértékben  
vízáteresztő út- és járdaburkolatok 

alkotják
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hidegburkolati rendszer

 2   Sika® SealTape-S
Vízszigetelő szalag  

perem- és hézagszigetelés  
céljára nedvességnek  
kitett burkolatok alatt.

 1   Sikalastic® 1K
 A Sikalastic®-1 K egykomponensű, rugalmas,  
speciális alkáli-álló polimerekkel módosított,  

szálerősített cementhabarcs rugalmas  
vízszigeteléshez. Alkalmazható fürdőszobák, 
zuhanyzók, úszómedencék vízszigeteléséhez  

kerámiaburkolatok alá, valamint teraszok  
és erkélyek vízszigeteléséhez és időjárásnak  

kitett felületek védelmére. 

SikaCeram®-500 Ceralastic
2 az 1-ben vízszigetelő és csemperagasztó habarcs.

2
2

5

3
4

11

TÖMÍTÉS

Előnyei:

FUGÁZÁSRAGASZTÁS  

VÍZSZIGETELÉS

 3   SikaCeram®-225
C2TE S1 besorolású,  

alacsony porképződésű,  
hosszú nyitott idejű,  

készre kevert flexibilis  
kerámia ragasztó  

kül- és beltéri használatra.

 4   SikaCeram® CleanGrout
CG2 besorolású, cementbázisú,

vízlepergető-, penészgátló  
és fertőtlenítő hatású, kopásálló

fugázóanyag 1-8 mm-es  
hézagokhoz. A fuga folyamatosan  
élénk színű marad, nem fakul ki.

 4   SikaCeram® LatexGrout
Speciális latex adalékszer

a cementbázisú fugázóanyag
teljesítményének,  

rugalmasságának és vízzel  
szembeni ellenállásának
növelésére (S1 osztály).

 5   Sikaflex®-11 FC
Egykomponensű, légnedvességre

kötő, rugalmas poliuretán kötő- 
anyagú hézagtömítő ragasztóanyag 
függőleges és vízszintes hézagoknál, 
válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, 

fém- és faszerkezetekhez.

 5   Sikasil®-C 
Egykomponensű,  

oldószermentes és gombaálló 
szilikon tömítőanyag  

szaniterek tömítésére.

 ■ A habarcsot (vízszigetelés és burkolat- 
ragasztás) egyetlen lépésben felvihetjük

 ■ Költséget és időt takarítunk meg  
a hagyományos módszerekkel szemben

 ■ Gyors felhasználás

 ■ Egy rétegű vízszintes alkalmazás

 ■ Minden típusú és méretű burkoló laphoz 
alkalmazható

 ■ Kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik

 ■ Nagyteljesítményű ragasztóanyag

 ■ Gyorsabb, egyszerűbb és gazdaságosabb

 ■ C2E S2 osztályú
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tömítés és ragasztás

Sika® Multiseal®
A Sika® Multiseal® egy öntapadó, modifikált bitumenes szige-
telőszalag, felső oldalán festett alumínium fóliával kasírozva. 
A Sika® Multiseal® alkalmas szigetelésként és gyorsjavításként 
nedvesség ellen tetőkön és egyéb épületelemeken.

 ■ nagyon egyszerű felhasználás
 ■ jó tapadás különféle alapfelületekre
 ■ öntapadó
 ■ bitumenes anyagokkal összeegyeztetett
 ■ átfesthető
 ■ alacsony hőmérsékleten is alkalmazható

Sikaflex®-11 FC+ 
Egykomponensű, légnedvességre kötő, rugalmas poliuretán  
kötőanyagú hézagtömítő- és sokoldalúan felhasználható 
ragasztó anyag. Bel- és kültéri felhasználásra egyaránt  
alkalmas. 

 ■ flexibilis és rugalmas
 ■ jó időjárás- és öregedésálló
 ■ jó mechanikai ellenállás

Sikacryl®-S
Egykomponensű, akril bázisú tömítőanyag, belső csekély 
mozgásnak kitett hézagok tömítésére alkalmas.
Alapfelület lehet: beton, könnyűbeton, gipsz, szálerősítésű 
cement, tégla, gipszkarton, alumínium, UPVC, fa, stb.

 ■ csekély szag
 ■ könnyen alkalmazható
 ■ hosszú élettartam

Sika MaxTack®
Egykomponensű, nagyszilárdságú, kopolimer diszperziós 
ragasztó. Nagyon jól tapad számos porózus anyaghoz,  
mint pl. beton, habarcs, szálcement, fa és dekorációs anyagok 
festett alapfelületeihez.

 ■ hatékony magas kezdeti tapadási tulajdonságok
 ■ szagtalan
 ■ beltéri használatra, falra és mennyezetre egyaránt
 ■ vizes bázisú festékkel átfesthető

SikaMur® InjectoCream-100
Talajnedvesség elleni szigetelő vízzáró krém. Az anyagot egy 
kinyomó pisztoly segítségével juttatjuk be a kifúrt lyukakba – 
nincs szükség speciális injektáló eszközre. Az egy munka- 
folyamattal beinjektált SikaMur®-InjectoCream-100 felszívódik 
a nedves falban, és ott egy vízzáró réteget képez és megakadá-
lyozza a további nedvesség felszívódását.

 ■ kinyomópisztollyal egyszerűen alkalmazható
 ■ gyors bedolgozás
 ■ víztaszító
 ■ vizes bázisú, oldószermentes, nem gyúlékony

Sika® BlackSeal BT
Butil bázisú, egykomponensű tömítő- és ragasztóanyag, mely 
alkalmas tetők, falak és egyéb épületelemek kültéri tömítésére, 
ragasztására és javítására.

 ■ nem igényel alapozást
 ■ nyirkos alapfelületen is alkalmazható
 ■ kiváló réskitöltő tulajdonságú zsugorodás nélkül

Sikasil®-C
Egykomponensű, semlegesen térhálósodó, szilikon tömítő-
anyag, külső és belső területeken történő felhasználásra.
Üveg, fém, fa, akril, polikarbonát és kerámia anyagok közötti 
hézagok zárására alkalmazható.

 ■ alapozó nélkül is sokféle alapfelülethez tapad
 ■ kiváló ellenállás UV sugárzás és időjárási hatások ellen
 ■ penészedés mentes

SikaBond® T-2
Egykomponensű, poliuretán bázisú, nagyszilárdságú  
ragasztóanyag.
A SikaBond® T-2 alkalmas kül- és beltéri építőelemek  
ragasztásához, mint pl. ablakpárkányok, küszöbök, lépcsőfokok, 
szegélyek, védőburkolatok, fedőburkolatok, jelzőtáblák, 
előregyártott elemek, stb.
A SikaBond® T-2 kiválóan tapad egyéb építőanyagokhoz,  
mint például a beton, tégla, kő, csempe, kerámia, fa, alumínium, 
acél, gipszkarton, kemény-PVC, GFRP és PU.

SikaBond® 52 Parquet
A SikaBond® 52 Parquet egykomponensű, 
oldószermentes, gyorskötő, rugalmas  
parkettaragasztó.
Tömör- és többrétegű paletták, padlók 
(minden típus), mozaik parketták,  
ipari parketták, lamella parkettákhoz,  
fapanelek (lakóterekben) valamint laminált 
padlók ragasztásához.
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otthonunk közkedvelt
melegburkolati megoldása:
A LAMINÁLT PADLÓ

LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁS
Családi házban, lakásban a 7-8 mm AC3 jelzéssel ellátott laminált padlót ajánljuk, 
legyen szó nappaliról, hálószobáról vagy éppen konyháról.

AJÁNLATAINK:

• Flavour 7 mm, AC3 kopásállóság
• Delta 8 mm, AC3 kopásállóság

IPARI FELHASZNÁLÁS
Lényegesen nagyobb igénybevételnél már a 7-8-10 mm vastagságú, AC4 vagy 
AC5 jelzéssel ellátott laminált padlót kell használni. Felületük lényegesen jobban 
terhelhető, mint a közületi parkettáké. Kiválóan igazodik a felhasználási igényekhez, 
legyen az étterem, iroda, vagy éppen óvoda.

AJÁNLATAINK:

• Excellence 8 mm, AC4 kopásállóság
• Progress 10 mm, AC4 kopásállóság
• Omega 8 mm, AC4 kopásállóság
• Alfa 7 mm, AC4 kopásállóság

MIÉRT JÓ A LAMINÁLT PADLÓ?
Klikk rendszerének köszönhetően, ragasztás nélkül 
könnyen lerakható. Jól illeszkedik egymáshoz, egy 
összefüggő aljzatot képezve úgy, hogy fugázni nem 
kell. Felülete élethűen hasonlít az eredeti fapadlókhoz, 
harmonikus környezetet biztosítva mindenkinek. 
Padlófűtésnél is használható jó hőáteresztő képessége 
miatt. Könnyen, gyorsan tisztítható. 

MIRE FIGYELJÜNK A LAMINÁLT PADLÓ 
LERAKÁSAKOR?
Konzultáljunk a lerakást végző szakemberrel, vizsgálja 
meg, hogy milyen minőségű a beton, és győződjön meg 
a betonban lévő nedvességtartalomról minden esetben! 
Ha még nem száraz a beton, ne rakjunk rá laminált 
padlót. Amennyiben alulról jövő nedvesség előfordulhat, 
használjunk párazáró fóliát. A falnál hagyjunk megfelelő 
méretű dilatációs hézagot.
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MEGOLDÁS EREDETI FA PADLÓBURKOLATRA
Ha szeretjük az eredeti fa meleg hatását, színvilágát, struktúráját, akkor 
ajánljuk önöknek az eredeti fából készült szalagparkettákat. Ez a fából 
készült parketta, a profi gyártási technológiának köszönhetően, minden 
igényt kielégít a felhasználók körében. Használhatjuk lakossági vagy 
közületi célokra is.

Ez a parketta a Lock ragasztás nélküli illesztési rendszernek köszönhetően, 
gyorsan, tisztán, precízen fektethető. Sem csiszolni, sem lakkozni nem kell. 
Ezt a gyárban elvégzik, ezért sokan kész parkettaként emlegetik. Viszont 
amennyiben az idő elteltével felülete megkopik, újból csiszolható, lakkoz-
ható, és megint sok éven keresztül élvezhetjük az eredetiség varázsát.

A szalagparketta sokféle fából készülhet, igény szerint. Bükkből, tölgyből, 
kőrisből vagy akár mahagóni fából is. A szalagparketta színét különböző 
pácokkal, lakokkal teszik trendivé, egyedivé. Legyen a választásunk akár 
jég fehér vagy sötét dió színű. Legkedveltebb fajtái a tölgy és a bükk.

 
A szalagparketta mérete: 
2250 mm x 190 mm 
Vastagsága: 13,5 mm. 
Csomagban vásárolható, 3,565 m2/csomag.
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okos megoldások a Wellis-től
A Wellis kínálatában sok újdonsággal, praktikus fürdőszobai megoldásokkal találkozhatunk.

A fürdőszobafelújítások során sokakban meg-
fogalmazódott már, hogy a hagyományos WC 
tartályt egy elegánsabb megoldással kiváltsák,  
viszont nem sokan vágnak bele egy falsík mögötti 
tartály beépítésébe. Erre a problémára megoldást 
nyújt a Wellis Corsica falsík előtti tartály, melyből 
létezik fali, illetve álló WC-hez való változat is.

A másik népszerű felújítási vonal a beépített 
kádak cseréje térben állóra. Ehhez persze jó,  
ha rendelkezésünkre áll akkora alapterület, 
hogy a kád kényelmesen körbejárható legyen. 
A Wellis térben álló kádak modern formavilága 
nagyvonalú eleganciáról tanuskodik, és bármely 
fürdőszoba méltó ékessége lehet.

Megújult zuhanykabin kínálatunkban éppúgy 
megtalálhatók a strapabíró függesztett-görgős, 
tolóajtós zuhanykabinok, mint a nyíló ajtós 
változatok, melyek kényelmes ki- és beszállást 
tesznek lehetővé. A Triton zuhanykabin keret 
nélküli design-ja, alacsony tálcával párosítva 
egy igazán légies megjelenést eredményez.

CORSICA - falsík előtti tartály fali WC-hez
DITTE - fali rimless WC

OVAL – térben álló kád 

TRITON – nyíló ajtós zuhanykabin
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Manu falburkolatok
- a természet legyártva

Termékeinket úgy gyártjuk, hogy vevőinknek a legmegfelelőbb legyen. 
A természetes követ kiválasztjuk, átválogatjuk. Kézzel feldolgozzuk,  
alakítjuk, csiszoljuk, formázzuk. Ezeket a feldolgozott köveket aztán  
panelre szervezzük, hogy a kivitelezést is megkönnyítsük. Az elkészült 
kőpaneleket lemásoljuk, sokszorosítjuk. Vannak olyan falburkolataink is,  
amelyek nincsenek panelosítva, így teljesen olyan, mint a természetes, 
csakhogy válogatott, pontos és szép.

Burkolatainkat egy speciális cementes habarcsból készítjük, manufaktúrális 
körülmények között. Így magas műszaki minőség mellett, egyedi és  
a természeteshez nagyon hasonlatos termékeket tudunk készíteni.

Folyamatosan bővülő kínálatunkban megtalálható a rusztikustól a letisztult 
minimalista formákig sok minden.

Téglahatású burkolatainkkal gazdaságosan kivitelezhetőek nagy kiterjedésű 
homlokzatok, vagy akár modern loft jellegű belső terek is.

Burkolataink függőleges felületeken akár utólagos hőszigetelő rendszerre is 
felragaszthatóak, tömegük a tartalmazott adalékanyagoknak köszönhetően 
a természetes kövek tömegénél jóval kisebb.

A termékeket burkolatragasztóval kell felragasztani az adott falfelületre, 
legyen az beltér vagy akár kültérben.
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elegáns homlokzati kőburkolatok
Milyen kritériumoknak kell megfelelnie a homlokzatra szánt 
kőburkolatnak? Mire ügyeljünk a választás során? 
A kőburkolatokat fontos, hogy körültekintően válasszuk meg a ház 
jellegéhez, mind stílusban, mind színben, mind a struktúrát illetően. 
A Fabro burkolatok könnyített betonból készülnek, tehát a kivitelezést 
illetően nem igényel erősített vashálózást, de a megfelelő burkolási 
szabályok fontosak. Léteznek beltéri burkolatok, és léteznek kül- és 
beltéri burkolatok. Ügyelni kell, hogy az igényeknek megfelelően 
válasszunk. Fontos, hogy a burkolatnak minimális legyen a vízfelvétele, 
ne kelljen évente impregnálni, hogy a fagyás ellen meg tudjuk védeni.

Mely kőfajták számítanak ma divatosnak? 
A hazai építészeti stílus jelenleg igen vegyes. Egyszerre van jelen a 
dél-európai országok stílusa és a hagyományos hazai épületformák. 
A magyar építő közönség szerencsére igen kreatív és képes bármilyen 
adott épületből remekművet alkotni. Újabban egyre keresettebbek  
az egyszerű minimál stílusnak megfelelő burkolólapok. 
Elmondható, hogy a legkeresettebb az egymás fölé helyezett “kőhatású” 
barna vagy beige árnyalatú lap. Keresettek továbbá a tégla hatású burko-
latok, azon belül is a bontott téglának megfelelő struktúrájú burkolat. 

Mi a leggyakoribb egy-két hiba a homlokzati kőburkolatokkal 
kapcsolatban, ami elkerülhető lenne, ha odafigyelnénk rá? 
Sajnos a burkolási szabályokat sokszor nem veszik figyelembe. Nem elég 
egy megfelelő ragasztót kiválasztani, hanem fontos a falazat előkészítése. 
Több falazattípus van, beton, kerámia, gázbeton, gipszkarton, vakolt fal - 
mindegyik előkészítése más eljárást igényel. Ez mindennemű burkolatnál 
igaz. Általános szabály, hogy ügyelni kell arra, hogy a falazat ne legyen 
nedvszívó, mert gyorsan elszívja a ragasztó nedvességét, így a kötés már 
azelőtt leáll, mielőtt a burkolatot megkötötte volna.

Milyen felrakási technológiát ajánl? 
A felrakásai technológia láthatóan egyszerű. A megfelelően előkészített 
falfelületet portalanítás után alapozni kell. A ragasztáshoz a vízzel 
bekevert legalább C2TE minősítésű flexibilis ragasztót használjunk. 
Kisebb felületekhez alkalmas lehet kereskedelmi forgalomban kapható 
ragasztóhab. Beltéri burkolatoknál fehér ragasztó használata javasolt. 
A lapokat minden második sorban egy fél eltolással szorosan egymás 
mellé illesztve felragasztjuk. Ez a tégla termékeknél nem igaz, azokat 
fugázni kell. Nagyon fontos, hogy a ragasztáshoz az ún. “nedvest a 
nedves” technológiával ragasszunk, azaz a falfelületre is fel kell vinni 
a ragasztót, és a termék hátoldalára is teljes felületen. Fontos a sarok- 
elemek használata, mert a teljes kőhatás elérése ezt megköveteli. 
Felragasztás után a termék impregnálható. Opcionális lehetőségként 
a saját márkás Fabro protect impregnálót ajánljuk.

CASTELLO

PIETRAMILANO



   KERTÉPÍTÉS, 
   TÉRBURKOLÁS
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Milyen a Téglakő® színvilága?

A klasszikus tégla színe az agyag vasoxid-tartalmától és az égetés  
körülményeitől függően a halvány sárgától a vörösön át, egészen  
a barnáig terjed. A teljes anyagában színezett Téglakő színvilága is  
ezeket a természetes árnyalatokat idézi.

Hogyan lesznek különlegesek a Téglakő® építmények?

Az építkezők és kerttervezők együttműködésével, mert így  
az elképzelés a megfelelő szakmai tudással párosulva valósul meg.  
A Téglakő esztétikai, műszaki és minőségi tulajdonságai alapján  
világszínvonalú termék, és ahhoz hogy a belőle épült végeredmény is 
élvezhető és szerethető legyen, kívánatos a kerttervezők és a jó kivitelező 
mesterek felkeresése. Ők hozzáértőként, előhozzák azt az értéket,  
tudást, amit a Téglakő magában rejt, és csodákat képesek alkotni.

Mik épültek Téglakő® elemből?

• Térburkolatok, kerti utak, teraszok, garázsfeljárók, járdák

• Kerítések, pillérek, oszlopok

• Hőszigetelés védő homlokzati falazatok, lábazatok, támfalak

• Kerti építmények, padok, növénytámaszok, grill és szalonnasütők,  
pergolák, lugasok, kerti csobogók, díszkutak, gyaloghidak, kerti lépcsők

• lakóövezeti utak, díszterek

továbbra is a Téglakő a sláger
Mindenkinek ismerősnek tűnik  
– mégis, valami egészen más! 
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vízelvezető rendszerek
a ház körül és a kertben

Minden igényhez alkalmazkodó vízelvezető rendszerek. 
A vízelvezetés mellett a tökéletes vízzáró képesség is fontos szerepet tölt be? A megoldás: a Hexaline 2.0 folyókák 
mellett az ACO Euroline és Supermini polimerbeton folyókák horganyzott ráccsal, különböző magasságokban.

JÁRDÁK, GARÁZSOK VÍZELVEZETÉSÉNEK MEGOLDÁSA A CÉL?
HEXALINE 2.0 FOLYÓKÁK

AZ ACO VÍZELVEZETŐ  
RENDSZEREK ELŐNYEI:

• személygépkocsi terhelhetőség
• könnyű beépíthetőség és stabil rögzíthetőség
• gazdag elemválaszték, sarok és kereszt 

csatlakozási lehetőség
• optimális hidraulikai felépítés
• öntisztuló rendszerek
• elmozdulásmentes elemcsatlakozások,  

vízzáró szerkezet kialakíthatósága
• könnyű és egyszerű tisztíthatóság,
• esztétikus „szinte láthatatlan” megjelenés
• időjárásálló alapanyag – hosszú élettartam
• Polimerbeton folyókák esetében:  

nulla vízbehatolási mélység
• Gyeprács esetében: akár tehergépjármű 

terhelhetőség, nagy kamraméret  
– optimális gyepnövekedés

A VÍZELVEZETŐ RENDSZEREKHEZ 
FELTÉTLEN JAVASOLT KIEGÉSZÍTŐK:

HEXALINE 2.0 FOLYÓKÁK: Hexaline tartozék 
készlet, merőleges folyókaszakasz esetén  
- Hexaline csatlakozó elem.

POLIMERBETON FOLYÓKÁK: homloklap 
illetve csőcsonkos homloklap.

GYEPRÁCS: gyeprács szegély.

Variálható és kompatibilis rácsválaszték mindhárom folyókához!

HEXALINE 2.0 folyóka 
horganyzott 
acél ráccsal,
1,0 m

HEXALINE 2.0 folyóka
fekete műanyag ráccsal, 
microgrip felülettel,
1,0 m

ACO Euromini folyóka
horganyzott ráccsal

A VÍZELVEZETÉS MELLETT A TÖKÉLETES VÍZZÁRÓ KÉPESSÉG IS FONTOS SZEREPET TÖLT BE?
A MEGOLDÁS:  

ACO EUROLINE ÉS SUPERMINI
polimerbeton folyókák horganyzott ráccsal, különböző magasságokban.

ACO Euroline folyóka
horganyzott ráccsal

ACO Euroline folyóka
öntöttvas ráccsal
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ACO SELF® PRO 
KAVICSSTABILIZÁLÓ RENDSZER 

100 %-os tisztaságú polipropilén innovatív 
méhsejt szerkezet újrahasznosítható rendszer, 
amely garantálja a kavics- vagy murvaágy 
helyben tartását: ez azt jelenti, hogy az autó, 
kerékpár illetve egyéb kerekek és az emberek 
által járt felületeken nem alakulnak ki 
nyomvályúk, illetve kisebb-nagyobb gödrök.

Termékelőnyök:
• gyors, egyszerű telepítés
• teljes vízáteresztés, pocsolyák nélkül
• felületi egyenetlenségek, nyomvályúk, gödrök 

kialakulásának megakadályozása
• kavics, murvafelület stabilitásának biztosítása

Alkalmazási területek:
• kerti utak, teraszok
• városi parkok, sétányok, temetők
• parkolók, gépkocsi beállók
• tetőfelületek

A kertben fantasztikus  zöld felületre vágyik,  
mely esztétikuma mellett  komoly teherbírása 
révén  parkolható is?

MEGOLDÁS:
ACO SELF GYEPRÁCS

Szeretne egy igényesen kialakított belépőt, 
mely nem csak pozitív benyomást kelt, hanem 
az előtér egyszerűbb és hatékonyabb tisztán 
tartását is elősegíti, mindezt a burkolattal  
egy szintben, a padlóba, vagy járdába építve?

MEGOLDÁS:  
ACO VARIO®  
KÜLTÉRI LÁBTÖRLŐ

ACO THERM®  
VILÁGÍTÓAKNA 

Az ACO Therm® világítóakna biztosítja  
a pince megfelelő fényellátását több  
méretben is. 

Talajvíznyomásálló is lehet vagy  
akár hőhídmentesen is felszerelhető  
fúrás nélkül.

Az ACO Therm® világítóakna  
40-es, 60-as vagy 70-es mélységben kapható  
és magasító elemekkel a mélységét tovább 
lehet növelni.
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Több, mint 25 év térkőgyártás területén szerzett tapasztalattal, folyamatosan 
követve a legújabb építészeti trendeket alkottuk meg egyedi, kiváló minőségű  
termékekből álló kínálatunkat.
Térköveink és kertépítő elemeink szinte korlátlan lehetőséget biztosítanak:  
a sokféle színű, felületi megjelenésű és különböző stílusú térburkolókő  
lehetővé teszi a saját, egyedi ízlése szerinti kert kialakítását.
Akár a régi idők báját látná viszont a teraszon, vagy a modern letisztultságot  
az autóbeállón, a Trend, Style vagy Standard termékcsaládjaink széles  
választékából biztosan talál elképzelésének megfelelő térkövet.

Legyen bátran kreatív, mi segítünk megvalósítani!

teljeskörű megoldások
a térburkolásban és kertépítésben

EXKLUZÍV BURKOLATOK
Mediterrán, patinás vagy minimalista? A legújabb stílustrendekbe illeszkedő 
termékeink között mindenki megtalálja a megálmodott díszburkolathoz 
megfelelőt. Az udvarának különleges megjelenést biztosító térköveink  
az adott stílusnak megfelelő formavilággal, divatos színekben és egyedi 
felületképzéssel kaphatók. 

KLASSZIKUS BURKOLATOK
Ha kiváló kopás- és fagyállóságú, egyszerre időtálló és igényes megjelenésű 
burkolatot szeretne, a megoldást a klasszikus burkolóköveink jelentik.
A számos termékcsalád különböző eleme szinte végtelen kombinációs
lehetőséget kínál az elképzelt térburkolat megvalósításához,  
ráadásul mindezt rendkívül költséghatékony módon.

KERTÉPÍTÉS
A szép, gondozott kert a ház dísze, a tulajdonos büszkesége.  
Szegélyelemeink, flórakosarunk és támfalelemeink segítségével  
harmonikusan alakíthatja ki azt a kertet, mely pihenést,  
kikapcsolódást nyújt az Ön és családja számára.
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DEKORÁCIÓS ZÚZALÉKOK,  
TÖRMELÉKEK és KAVICSOK  
Big-Bagben és Tandem-Bagben is elérhetőek, 
nagyobb mennyiségi igények esetén!

Igényeljék 2018-as „Több mint homok“ katalógusunkat! 
www.scherf.at

GABIONOK 
kőkosarak 

21 különböző töltőanyag &  
egyedi projekt tanácsadás!

Kész gabion - gyárilag feltöltve, ezáltal  
gyorsan építhető

„Csináld magad“ gabion - anyagmegtakarítás 
az egybefüggő építési módnak köszönhetően

Görbe alakú gabion - szakasz nélkül  
állítható csuklórendszer

Kerítés gabion - csak 20 cm falmélység

dekorációs  
kövek 

A dekoratív felületkialakítás

Minden kerti stílushoz létezik megfelelő anyag: 
zúzott vagy gömbölyű, különböző méretben  
és színben. A harmonikus, természetes kerttől 
az extravagáns megjelenésig minden lehet-
séges. A javasolt rétegvastagságot és egy 
anyagszükséglet-számolót a www.scherf.at 
weboldalon találja.

SAND UND MEHR 2018

SCHERF GmbH
Flattendorf 4
A-8230 Hartberg
T: +43 3332/63243-0F: +43 3332/63243-4office@scherf.at

www.scherf.atEs gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese finden Sie auf www.scherf.at unter „Downloads“.

nagyon hosszú élettartam nem pattogzó bevonat erős huzal legmodernebb technika

gyepszegélyek 
Különböző kialakítású  
kerti felületek  
tiszta elválasztására

• 4 típus (horganyzott Light acéllemez, 
  Alu-Light, Alu-Heavy, CorTen Heavy)

• különböző magasságokban 5-12 cm

• egyenes, görbe és sarokelemek 

• kiváló minőségű, osztrák termék 

• mezítláb is járható a visszakerekített  
  felső élen
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árnyékoló 
nádszövet
FELHASZNÁLÁSA:

Kerítések mellé dekorációként, 
árnyékolóként, térelválasztóként 
használják elsősorban. Továbbá omlott, 
rongálódott falrészek takarására is szolgál.

Természeténél fogva bármilyen 
környezetbe illeszkedik.

Rendelhető damil vagy  
horganyzott huzalba szőve.

RENDELHETŐ MÉRETEK:

Magasság: 100, 120, 140, 160, 180,  
    200, 220, 240, 260 cm

Hossz:  6 m
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A BSH egy olyan építőanyag, amely 
mindenhol használható, ahol számít 
a teherbírás, a forma stabilitása és 
ráadásul még az esztétikus meg- 
jelenés is fontos. Csekély súly és kis 
keresztmetszetek mellett nagy fesz-
távok (akár 100 m is) elérhetők vele. 
Nincs súlyveszteség, mivel a lamellá-
kat max. 12 % nedvességtartalommal 
használják fel.
Stabil formája a többrétegű szerke-
zetnek, illetve a 40 mm-es szabványos 
lamella vastagságnak köszönhető.  

A ragasztás engedélyezett, ökológiailag is környezetbarát és időjárásálló 
melamin gyantával történik (áttetsző enyvfúga). A rétegragasztott tartó 
felülete mérettartóra gyalult és éltört (fózolt).
A fa rendkívül alacsony nedvességtartalmának köszönhetően általában 
mellőzhető a vegyszeres favédelem, és a repedésképződés szinte kizárt. 
Nem csak esztétikus a megjelenése, de kedvezően befolyásolja a helyiség 
klímáját is, továbbá tűzvédelmi szempontból is kedvező az alkalmazása, 
mivel az acél- illetve betonszerkezetekkel ellentétben jobb a tűzállósága, 
az égés során tovább megtartja teherhordó képességét (egyenletesebb 
és számítható a beégési ideje). Akár különleges (pl. íves, hullámos) szerke-
zeti elemek is kialakíthatóak, ami egyedülállóvá teszi a BSH-t az építészet 
területén.

Felépítése: szárított fából készült több rétegű gerenda, amely hosszanti 
irányban is toldva van.

Alkalmazása: Szinte bármilyen célra használható, legyen az sportcsarnok, 
ipari létesítmény, kongresszusi terem, iskola, uszoda vagy lakóház.

A fa műanyag kompozit kültéri burkolat (WPC - Wood Plastic Composite) 
60 % bambusz rostpor, 30 % nagy sűrűségű polietilén (HDPE) és 10 % vegyi 
adalékanyag keveréke, melyet magas hőmérsékleten és nyomáson préselnek.
Magas bambusztartalmának köszönhetően ötvözi a fa természetes hatá-
sát a modern műanyagok minden előnyös tulajdonságaival.
A tisztításon kívül egyéb felületkezelést nem igényel, ellentétben a fa terasz-
burkolókkal (főleg a magas páratartalomhoz szokott trópusi fajokkal). 
Egyedül esztétikai okokból megfontolandó, mivel 1-2 év alatt kivilágosodik 
színtől függően 10-20 %-al az UV-sugárzás eredményeként.
Nincs szálkaveszély, nem gombásodik, nem korhad és ellenáll az élőskö-
dőknek. Időjárásálló, könnyen megmunkálható (csavarozható, vágható).
Jó hő-, ütés-, kopás- és nyomásálló.

BSHWPC teraszburkoló

ANYAG MINŐSÉG VASTAGSÁG SZÉLESSÉG HOSSZÚSÁG
FA-MŰANYAG “A”  26 MM  146 MM  5800 MM

Forgalmazott színek: narancs és sötétbarna, fekete.
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fa hatású termékek
A FabroStone fahatású kerti termékei igazán időtálló alapanyagokból
készült termékek, amelyek a speciális gyártási technológia miatt
megszólalásig hasonlítanak a ma is divatos fa kerti kiegészítőkre,  
pedig egy speciális betonból készülnek. Anyagában is színezett  
termékek ellenállnak az időjárás viszontagságainak, kopásállók és  
bírják a mindennapi terhelést.

A FabroStone egy teljes szortimentet szentelt a fahatásnak, hiszen
minden megtalálható nálunk, ami egy kerthez kell: járólap, tipegők,  
kerti lámpák, szegélyek, ágyások, folyókák, fahatású kerti grillező.  
De ha éppen támfalat kell építeni a kertben, az is megoldható ezekkel  
a termékekkel.

Kerti térburkolatok manapság nagyon közkedveltek, hiszen esztétikusabb 
megjelenést kölcsönöz egy sima térkővel szemben, akár még a kert dísze 
is lehet. Sokan használják ezeket a térburkolatokat teraszok lefedésére 
vagy grillezők környékére. Fontos tudni, hogy a FabroStone kifejlesztett 
egy speciális bevonatot, amellyel érdemes lekenni a térburkolatot  
a grillezők vagy kültéri étkező helyeknél, mivel a zsírcseppek foltot  
hagyhatnak a termékeken. Ám egy LAVIPUR bevonattal megőrizhetjük  
a termékek színét, de mégis egy ellenálló kopóréteget kapunk.  
A bevonatot nagy forgalmú étteremben teszteltük, ahol évi több ezer 
vendég fordul meg és FabroStone járólappal burkolták a padlót. A 2009-
ben épült étteremben lekezelt padlófelület még mindig olyan, mintha új 
lenne a Fabro LAVIPUR bevonatnak köszönhetően.

Deszka virágvályú Kiskert szegély Lépcső elem Nomád lámpa

Rönk tipegők Ágyásszegély Deszka kocka Folyóka

Fűnyírószegély Paliszádok Rönk támfaelem Rönk virágtartók

Kőfa Timber stone Deszka stone Nomád stone



   SZERSZÁMOK,
   GÉPEK, 

    MUNKARUHA 
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Kifejezetten mindennapi  
használatra fejlesztve
A VECTOR 20 távolságmérő 2 pont  
közötti távolságok mérésére és folyamatos  
mérésre alkalmas. A mérések csupán  
néhány másodperc alatt nagyon pontosan  
és kényelmesen elvégezhetőek.

Speciálisan a gyors  
alkalmazhatóságra fejlesztve 
A VECTOR 40 egyetlen gombnyomással 
üzemkész állapotba helyezhető és kezelése 
úgyszólván magától értetődő. Nemcsak két 
pont vagy felület közötti távolságmérésre 
alkalmas, hanem további funkciókkal is  
rendelkezik a mindennapi használatra.  
Így történik a gyors mérés manapság!

Speciálisan nagyobb  
igényekre fejlesztve 
A VECTOR 80 a leggyakrabban használt  
10 funkciója révén praktikus segítőtárs  
számos feladat során. A VECTOR 40-re  
jellemző standard funkciókon felül lehet  
vele összeadni, kivonni és térfogatot  
számolni. Ezen felül integrált memóriájában 
eltárolja az utolsó 20 mérés eredményét,  
és indirekt 2 pontos mérésre is alkalmas.

lézeres távolságmérő  
 – Vector 20, Vector 40 és Vector 80 

VECTOR 20 VECTOR 40 VECTOR 80

Hosszmérés

Területmérés

Térfogatmérés

Min-/max mérés

Állandó mérés

3 pontos indirekt mérés

2 pontos indirekt mérés

Összeadás/kivonás

Mért érték tárolása memóriában
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 JOBBAN LÁTHATÓ
 

A szem érzékenysége eltérő  
a fény spektrumát alkotó színekre 
(hullámhosszokra). A szem leg- 
jobban a zöld fény hullámhosszát 
érzékeli.

FÉNYESEBB ÉS ERŐSEBB

Az új lézerdiódák közvetlenül  
zöld fényt hoznak létre. Emiatt a 
REAL GREEN lézertechnológia  
a korábbiakat felülmúló pontos-
sággal bír. Ez az eddigi, indirekt 
eljárásokból fakadó veszteségeket 
és pontatlanságokat az abszolút 
minimumra csökkenti.

KIVÁLÓ MINŐSÉG
 

Az új REAL GREEN lézertechnológia 
jelentősen kisebb szóródású 
(speckle) lézersugarat hoz létre.  
Az így létrejött, kiváló minőségű 
lézervonallal a munka lényegesen 
kényelmesebben elvégezhető.

RUGALMASABB

Az új technológia szélesebb 
hőmérsékleti tartománya révén  
a zöld lézer rugalmasabban 
bevethető. A -10 és +50 °C közti 
használat kibővíti a működési 
tartományt.

KITARTÓBB

A szokványos zöld lézerekhez 
képest a REAL GREEN technológia 
magasabb energiahatékonyságú 
és csekélyebb áramfelvételű, ezáltal 
az élettartama is megnőtt.

Fedezze fel most a SOLA új zöld lézereit: 

REAL GREEN  
 – hiteles, jobb, látható

Pontosan mi teszi oly kiválóvá  
a SOLA zöld lézerkészülékeit? 
Precíz munkavégzés zöld lézervonalakkal.
A SOLA új zöld lézereit valódi zöld diódákkal  
szereltük fel – ami annyit jelent, hogy  
közvetlenül zöld lézerfény jön létre,  
nem pedig piros kristályon keresztül  
megtört fényt látunk.  
A közvetett módszerrel szemben  
ez a megoldás egész sor  
előnyt kínál.

CROSSLINE  
GREEN

HORIZON  
GREEN
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KAPRO termékek
814 PROLASER SET-A-SHELF
• Vízszintes, függőleges vagy 45 °-os mérés
• 2 könnyen olvasható libella
• Lézer hatótávolság: 6 m
• Kattintással záródó rögzítés 
• Csúsztatható és rögzíthető szintjelzők 
• Beépített mágneses fém érzékelő
• Polcok, képek, csempék, szegélyek, díszlécek felrakásához
• Elemek: 2 db AAA (nem tartozék) 
• Megfelel a CE és RoHS biztonsági előírásoknak

313 MEASURE MATE
• Mindenfajta lakásfelújítási munkálatokhoz
• Robusztus háromszög profil 
• 2 könnyen leolvasható libella
• Csúsztatható szintjelzők 
• Csúsztatható késtartó - biztonságos és pontos
• Középpont mérés
• Szögbefogó és fúrófej átmérő jelölés:  

biztonságos és könnyű munkavégzés
• Elektromos- és vízvezeték jelölésekkel

770 EXODUS VÍZMÉRTÉK + VONALZÓ 
• Vízmérték és vonalzó egyben!
• Gipszkartonozáshoz, tapétázáshoz, szőnyeg- 

padló lerakásáhozés egyéb munkálatokhoz
• 0.5 mm/m mérési pontosság
• UV álló mérőfolyadék
• Törhetetlen akryl libella
• Ütésálló gumírozott végek
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mesteremberek

BASEBALL  
DIAMOND V

KILAUEA 
POLARISED

DMACHPAN

XR302 S1P SRC

MOTION

A Delta Plus az egyéni munkavédelmi eszközök 
európai piacának egyik meghatározó szereplője.

Termékkínálatával az egyedi igénytől a legszokványosabb  
kérésig olyan megoldásokat nyújt, melyek a leginkább  
megfelelnek az adott tevékenységhez.  
Elsődleges szempont a biztonság, de emellett  
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy eszközei megjelenése,  
külleme és kényelmes viseletük még ismertebbé tegyék  
a felhasználók körében.
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Német minőség,  
ami Magyarországon készül!

Z300 GURULÓÁLLVÁNY

• munkamagassága 3 m-től 12,2 m-ig

• a moduláris felépítés révén könnyedén összeállítható

• megfelel az EN-1004 szabványnak

• a 3. állványcsoportba tartozik, terhelhetősége 200 kg/m2

• szerszám nélkül felépíthető és lebontható

• praktikus csőcsatlakozások és pillanatzárak

• időjárásálló, kényelmes járólapok nagy átbújó nyílásokkal

• 3,2 m-es munkamagasság felett: 
az állvány fokozatmentesen csúsztatható az alaptartón

• 7,2 m-es munkamagasság felett: 
kiegészítő, oldalirányban állítható kitámasztók

• praktikus kiegészítők

Z200 DELTA-FOKOS LÉTRÁK

• delta fokok vízszintes fellépő felülettel

• masszív vezetősín préselt alumínium profilból

• erős biztonsági heveder a létraszárak szétcsúszása ellen

• oldalirányú stabilitást növelő keresztgerenda

• csúszásbiztos műanyag talpak

ZARGES 
létrák és állványok
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A TopLine csempevágó precíziós gép a burkolók számára, áttétes  
törőszerkezettel, robusztus és hosszú élettartalmú, multifunkciós  
derékszöggel 45° és 90°-os szögbe állítható 350 mm skálával.

A vágófej egy sínen, csapágyak és görgők segítségével könnyen  
mozgatható!

Profi köszörülésű keményfém vágókerék, akár titán-nitrides bevonattal 
is. A biztos és jó törést, rugós puha gumilappal bevont oldallemezek 
bizosítják. 
Vágási magasság: 16 mm.

Profi kinyomópisztoly, ami ajánlott csempék, térkövek, tégla, dísz- 
burkolatok, stb. fugázásához. 

A szett tartalmazza a kinyomópisztolyt, a cserélhető csővet, a széles csőrt, 
a fugaméretre vágható csőrt, keverőszárat.

TopLine csempevágó,
  Profi kinyomópisztoly

Méretek: 
630 x 16mm
720 x 16mm
920 x 16mm

1250 x 16mm
1550 x 16mm
1830 x 16mm

betonkeverő

 ■ 130/150/190 liter  
bruttó űrtartalmú dob

 ■ 230 V/50 Hz

 ■ öntvény fogaskoszorú 
és kúpfogas-kerék

 ■ kör alakú kiöntő 
 

 ■ 130 L / 800 W

 ■ 150 L / 1000 W

 ■ 190 L / 1000 W





STAVMAT Budapest
ÜLLŐI ÚT-ECSERI ÚT SARKÁN

1107 Budapest, Ceglédi út 1-3.
+36 20 620-0070

STAVMAT Budaörs
M1-M7, TESCO MELLETT
2040 Budaörs, Károly király útja 145.
+36 20 620-0090

10 000 m²-en  
állunk  

rendelkezésére!
állandó raktárkészlet

több mint 15 000 termék
mennyiségi kedvezmények

szezonális ajánlatok
szakértelem és gyors kiszolgálás

hétfő-péntek: 6.30-17.00 │ szombat: 7.00-15.00



Kereskedéseink  
Magyarországon:

2660 Balassagyarmat, Vörösmarty út 1. +36 20 / 6200 145
8630 Balatonboglár, Klapka u. 10-12. +36 20 / 8496 265
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 25/b +36 20 / 6200 047
7570 Barcs, Darányi út 24. +36 20 / 8496 260
2040 Budaörs, Károly király útja 145. +36 20 / 6200 090
1107 Budapest, Ceglédi út 1-3. +36 20 / 6200 070
7200 Dombóvár, Gyár u. 7. +36 20 / 8496 280
3300 Eger, Kistályai út 8. +36 20 / 6200 123
3390 Füzesabony, Hunyadi u. 2. +36 20 / 6200 115
2100 Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 1. +36 20 / 6200 170
3200 Gyöngyös, Gyár u. 2. +36 20 / 6200 130
3000 Hatvan, Radnóti tér 11. +36 20 / 6200 140
7400 Kaposvár, Vásártéri út 4/a +36 20 / 6200 220
6000 Kecskemét, Könyves K. körút 12. +36 20 / 6200 163
8360 Keszthely, Csapás u. 17. (bejárat a Külső Zsidi út 2. felől) +36 20 / 6200 069
8700 Marcali, Sport u. 2. +36 20 / 8496 250
3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 100. +36 20 / 6200 110
3527 Miskolc, Vágóhíd u. 9. +36 20 / 6200 100
7500 Nagyatád, Taranyi úti ipartelep +36 20 / 6200 240
7030 Paks, Vasút u. 3. +36 20 / 8496 285
8500 Pápa, Kopja utca 5. +36 30 / 5004 051
7623 Pécs, Megyeri út 61. +36 30 / 4182 920
3100 Salgótarján, Baglyasi út 3. +36 20 / 6200 150
7800 Siklós, Széchenyi út 73. +36 20 / 6200 210
8600 Siófok, Marosi u. 14. +36 20 / 6200 230
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 94. +36 20 / 6200 195
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2. +36 20 / 8496 275
5000 Szolnok, Piroskai út 8. +36 20 / 6200 180
7090 Tamási, Sport u. 2. +36 20 / 8496 290
8200 Veszprém, Almádi út 19. +36 20 / 6200 200
8900 Zalaegerszeg, Sport u. 22. +36 20 / 8496 270

Központ: STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi Zrt. | 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3.


