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Kiadványunk, amellyel minden évben igyekszünk az Önök segítségére lenni, immár 
hetedik alkalommal jelenik meg Megoldások néven, az idén teljesen új arculattal, új 
név alatt kerül az Önök kezébe.

A tavalyi év komoly változásokat hozott az életünkben, hiszen 2016. januárjában 
tulajdonosváltás történt a vállalat életében. A teljes magyarországi hálózatot 
megvásárolta a szlovák IN Group csoport, amely Szlovákiában és Csehországban          
a Stavmat építőanyag kereskedéseket üzemelteti. Az IN Group csoport így szakmai 
befektetőként a Saint-Gobain csoport kereskedéseinek megvásárlásával  130-ra 
növelte építőanyag kereskedései számát a három országban. Magyarországon             
az IN Group csoport érkezésének évében még megtartotta a Raab Karcher nevet         
és a vállalat Raab Karcher Építőanyag Kereskedelmi Zrt. név alatt teljesítette első    
évét a csoportban.

2017. január 2-án új fejezet nyílt életünkben és korábbi nevünket elengedve, valamint  
a cégcsoport nevét felvéve STAVMAT Építőanyag Kereskedelmi Zrt. név alatt végezzük 
tevékenységünket. 

Tulajdonosunk ezzel is a csoport egységét, az azonos értékek melletti állásfoglalást 
szeretné hangsúlyozni és szigorúan szakmai alapokon kívánja üzemeltetni a vállalatot, 
nagy hangsúlyt fektetve a vásárlók szakszerű, gyors és pontos kiszolgálására. 
Törekedve a maximális vevői elégedettség elérésére. Ez az elképzelés teljes mértékben 
egybeesik azzal a szemlélettel, amelyet a vállalat jogelődjei az elmúlt 22 évben 
képviseltek Magyarországon.  A STAVMAT név a megbízhatóságot, a széleskörű 
termékválasztékot és a minőséget kell, hogy jelentse vásárlóink számára.

Az idei év újdonsága életünkben, hogy új saját márkás brand-et hoztunk létre ST Line 
név alatt. Saját márkás termékeink között máris megtalálhatóak hőszigetelő anyagok, 
hidegburkolati segédanyagok, nyílászárók, építési vegyi anyagok éppúgy, mint a 
szilikon, purhab, vagy éppen tetőfólia. Az ST Line családba tartozó termékek köre 
folyamatosan nő jelenleg is és további bővítést tervezünk az idei év során.

Folyamatosan és dinamikusan nőtt az elmúlt két évben webáruházunk, az RKshop 
forgalma is. Új nevünkhöz igazodva, online áruházunk neve is módosul, így a 
továbbiakban STshop.hu név alatt várjuk kedves vásárlóinkat. A webshopunkban 
elérhető termékek szortimentjét fokozatosan szélesítjük, törekedve arra, hogy itt is 
minőségi építőanyagokat tudjunk vásárlóink számára bemutatni. 

Egyértelmű cél számunkra,  mind az online kereskedésben,  mind az ország több, mint     
30 pontján működő szakkereskedéseinkben, hogy elégedettek legyenek vásárlóink, 
azt a minőséget és azt a szolgáltatási színvonalat kapják tőlünk folyamatosan, amelyet 
elvárnak. 

Bízunk benne, hogy ennek a kiadványnak a létrehozásával is hozzá tudunk járulni 
ahhoz, hogy  vásárlóink segítséget és ötleteket kaphassanak építési terveikhez.

A Stavmat Magyarország csapata

Kedves
Vásárlóink!

ALAPOZÁS ÉS FALAZÁS                
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és az ST Line kizárólagos forgalmazója

építkezzen profi módon
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alapozás és falazás

ÖTLETEK ÉS PRAKTIKÁK BETONOZÁSHOZ

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. megkönnyíti építkezését, 
felújítását. A megfelelő LAFARGE cementfajta kiválasztása rendkívül 
egyszerű. A Királyegyházi Cementgyár három zsákos terméke,                   
az általános felhasználásra szánt CLASSIC, a több, előnyös 
terméktulajdonságot egyesítő, mérsékelten szulfátálló PIROS RAPID, 
továbbá a prémium SZÜRKE RAPID átfogó megoldást kínálnak szinte 
minden, a lakásunk, házunk táján megjelenő építőipari kihívásra.       
Lehet szó lakóingatlanok alapjainak készítéséről, gazdasági jellegű 
épületről, vagy felújításra szoruló építményekről, műtárgyakról.

A kisebb építési területen is nélkülözhetetlen a jó minőség, hiszen  
megéri a jövőre is gondolva biztonságosan építeni, értéket létrehozni. 
Kérdéseivel bátran forduljon építőanyag kereskedőjéhez, vagy 
közvetlenül a LAFARGE szolgáltatói csapatához is, bármikor szíves 
rendelkezésére áll.

A BETONOZÁS LÉPÉSEI

Számítás: hány köbméter betonra van szüksége? 
Mérje fel, hány négyzetméter területet kell betonoznia! Ezt az eredményt szorozza      
meg a szükséges vastagság milliméterben mért összegével, majd ossza el 1000-rel.       
Így megkapja a szükséges betonmennyiséget. Mindig nagyobb közelítő mennyiséggel 
számoljon! A tömörítés és a talaj egyenetlensége miatt ezt az értéket növelni kell               
a körülmények figyelembevételével. Ha bizonytalan a mért és számított érték 
pontosságában, kérje építőiparban jártas szakember tanácsát!

Keresse fel a legközelebbi STAVMAT telephelyet, ahol a betonozáshoz szükséges 
alapanyagokat, LAFARGE cementeket megvásárolhatja, vagy keresse a LAFARGE 
termékeket az Önhöz legközelebb eső építőanyagkereskedőnél.

Készítse elő a szükséges eszközöket:
Betonkeverő, talicska, vödör, gereblye, lapát(ok), ékek, karók, vízmérték, mérőszalag, 
zollstock, kőműveskanál, burkolókanál, szintező zsinór, lehúzó léc, fa simító, fém 
simító/végső simító, takarófólia.

A talaj, illetve a szükséges munkafelület előkészítése: ásás, talajrendezés, adott esetben 
homok-, illetve kavicságy készítése.

Zsaluzat kiépítése.

Szükség esetén a szerkezet megerősítése, vasalat szerelése.

Számítás ellenőrzése, felmérés.

A beton megkeverése, bedolgozása.

A beton tömörítése, elsimítása.

Beton vizes utókezelése: a munkálatok után 7-14 napig óvni kell a betont a túl korai 
kiszáradástól, terheléstől. Zárja el, takarja le a friss betont fóliával! (A téli betonozáshoz 
kérje szakember tanácsát!) Hosszabb ideig pihentesse a zsaluzatban! Naponta többször 
locsolja a betont, amíg a teljes szilárdságot eléri! Ha a beton meleg, napfény vagy szél 
miatt túl gyorsan kiszárad, jelentősen csökken a szerkezet szilárdsága, megrepedezhet!

Körülbelül 1-2 hét után eltávolítható a zsaluzat és a letakarás megkönnyítését szolgáló 
fakeret.

ÁLTALÁNOS BETON RECEPTÚRA

A Királyegyházi Cementgyár CLASSIC, PIROS RAPID és SZÜRKE RAPID 
cementjeiből ideális betonkeveréket készíthetünk, a zsákok hátulján is 
megtalálható receptúra szerint. Ehhez a 25 kg-os kiszerelésű cement,       
4 vödörnyi homok, 5 vödörnyi kavics és 10-15 liter víz szükséges.                
A kimért alapanyagok összekeverése után 75-80 liter betonkeveréket 
kapunk, amely a szilárdulás során további gondos utókezelést (nedvesen 
tartást) igényel. Amennyiben habarcsot szeretnénk előállítani,                     
a receptúra kismértékben eltér. A 25 kg-os zsák cementhez 5 vödörnyi 
homokot és 10-15 liter (SZÜRKE RAPID cement alkalmazása esetén           
9-11 liter) vizet adagolunk, kavics használata nélkül, így 50-55 liter 
habarcsot tudunk előállítani.

útmutató a helyes betonozáshoz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

FIGYELEM!  A vödör minden esetben 10 liternyi egységet jelöl.

CLASSIC
CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R
általános cement

A CLASSIC fantázianevű LAFARGE cement termékünk 
kiválóan alkalmas helyszínen kevert betonok, alaptestek, 
aljzatbetonok készítéséhez. Speciális összetételének 
köszönhetően felhasználható kisebb mély- és vízépítési 
vasbeton szerkezetekhez, családi házak 
tartószerkezeteinek öntéséhez is. Gondos bedolgozás és
megfelelő tömörítés mellett látszó felületek kialakítására  
is ajánljuk. A gyártás során felhasznált magas minőségű
kohósalak a megszokottnál világosabb színe lehetővé teszi
az úgynevezett, „szőke" betonfelületek kialakítását.
Szilárdulási üteme Rapid tulajdonságából adódóan 
kedvezőbb, így téli betonozásoknál is kiváló.

PIROS RAPID 
CEM III/A 32,5 R-MSR 
mérsékelten szulfátálló cement

A PIROS RAPID LAFARGE cement összetételéből fakadóan 
mérsékelten szulfátálló, ezért ellenáll a természetes 
talajban, valamint a talajvíz környezetében előforduló 
agresszív kémiai hatásoknak, legfeljebb XA2 környezeti 
osztályig. Így kiválóan alkalmas gazdasági, állattartásra 
használt mezőgazdasági épületek, udvarok aljzatának 
betonozásához. Különlegessége, hogy rapid 
tulajdonságából adódóan szilárdulási üteme gyorsabb,  
így a megfelelő fagyvédelem és utókezelés mellett téli 
betonozási munkálatokhoz is megfelelő.

SZÜRKE RAPID
CEM II/A-S 42,5 R
prémium cement

Nagy kezdő-, közepes végszilárdságú SZÜRKE RAPID 
prémium cement, kifejezetten ajánlott téli viszonyok 
közötti bedolgozásra, teherviselő szerkezetek 
kialakítására. Ezt a kiemelten magas minőségű 
cementtípust nagy szilárdságú betonok készítéséhez, 
járdák, lépcsők, oszlopok, vakolatok, betonaljzatok 
javításához ajánljuk. Mérsékelt hőfejlődése, alacsony 
repedési hajlama teszi a szép világosszürke látszóbeton 
felületek alapanyagává. Gondos utókezelést igényel.
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Utólagos hőszigeteléssel ellátott védett falazatokhoz alkalmazható falazóelemek normál vagy hőszigetelő 
habarcs használatával. A nút-féderes kialakításnak köszönhetően nincs szükség függőleges habarcskitöltésre. 
A Leiertherm téglák a főfalaktól a válaszfalakig teljeskörű megoldást nyújtanak a falazatok építése során.

LEIERTHERM 25/30 11D 
AKU HANGGÁTLÓ TÉGLA

Kimondottan hanggátló 
falazatok építéséhez ajánlott.

A termék formai kialakítása 
kétféle - 25 cm illetve 30 cm 
vastag - falazat készítését teszi 
lehetővé. Kétoldali vakolattal a 
25 cm-es falazat 56 dB, a 30 cm-
es 59 dB súlyozott 
léghanggátlási értékkel 
rendelkezik. 

LEIERTHERM 25 OBJEKT TÉGLA

Elsősorban belső, 
nagyszilárdságú teherhordó, 
vagy többrétegű homlokzati 
teherhordó, térelhatároló 
falazatok építésére alkalmas. 
Nagy tömege miatt kiváló hang-
szigetelési és hőtárolási tulajdon-
ságokkal rendelkezik.

KISMÉRETŰ TÖMÖR TÉGLA

Vakolt teherhordó falazatokhoz, 
válaszfalakhoz, hanggátló falak-
hoz, pillérekhez, boltívekhez, 
orom- attika és lábazati falaza-
tokhoz használható.

Látszó falak esetén boltívekhez, 
exkluzív pincékhez, díszfalakhoz.

Leiertherm 45 N+F

Új fejlesztésű termékünknek
az egyik legkedvezőbb 
a hőszigetelő képessége, 
melyhez elegendő
a normál falazó- és vakolóhabarcs
használata. 45 cm vastag külső
teherhordó falak építésére
ajánljuk.

Leiertherm 38 N+F

Nútféderes kialakításának
köszönhetően anyagtakarékos
megoldást kínál, mert függőleges
habarcstöltésre nincs
szüksége. 38 cm vastag teherhordó
külső falak építését teszi lehetővé, 
ahol elegendő a normál falazó- és 
vakolóhabarcs használata.

Leiertherm 30 N+F

Ezt a téglát olyan esetekben
célszerű választani, amikor
a hőszigetelési követelmények
mellett, nincs lehetőség
38 cm vastagsággal rendelkező 
falazatot építeni. 30 cm vastag
teherhordó és vázkitöltő külső falak 
és belső tartófalak építésére alkalmas.

Leiertherm 25 N+F

25 cm vastag belső teherhordó
falak építésére alkalmas.
Figyelemre méltó 
anyagtakarékossági
megoldást kínál.

Leiertherm 20 N+F

Rendkívüli hanggátló
képességekkel rendelkezik.
Kiválóan alkalmas 20 cm 
vastag belső teherhordó 
falak építésére.
Anyagtakarékosságának 
köszönhetően
függőleges habarcstöltés
alkalmazására 
nincs szükség.

Leiertherm 12 N+F

Kiválóan szerelvényezhető,
12 cm vastag 
nem teherhordó
válaszfalak 
építéséhez ajánljuk.

Leiertherm 10 N+F

Helytakarékos kivitelezése
lehetővé teszi, hogy csupán 
10 cm vastag nem
teherhordó, válaszfalak
készüljenek a használatával.

SPECIÁLIS TERMÉKEKLeiertherm N+F téglák
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megoldás hőszigetelő falazatra: 
Porotherm okostéglák 
a Wienerbergertől

A tégla az energiahatékony 
építés meghatározó része, 
hiszen:

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.

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.

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

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

MITŐL OKOS A TÉGLA?

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

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

POROTHERM 30 KLÍMA PROFI 
Energetikai besorolásunk*: A
U értéke = 0,27-0,28 W/m�K
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!
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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

FALAZÓHABARCS F30

Előkevert kész cementhabarcs. 
Különböző típusú falazóelemekhez, 
M 2,5 nyomószilárdsági osztály. 
40 kg-os kiszerelésben. 

 
CEMENTESZTRICH E20

Előkevert, kész szárazbeton, 
esztrich készítésére. Kézi- és gépi 
bedolgozásra. 40 kg-os 
kiszerelésben. 

 
KÉZI ALAPVAKOLAT

Mész-cementkötésű, jó páraáteresztő 
kézi alapvakolat kül- és beltéri 
felhasználásra, anyagában simítható.

2Anyagszükséglet: 14 kg/m  
centiméterenként. 40 kg-os 
kiszerelésben.

Saját 
márkás 
termékünk
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A falazóelemek piacán az Ytong pórusbeton kiemelkedő márka, mert 
egyedüliként rendelkezik „Környezetbarát Védjegy” tanúsítvánnyal.           
A hazai független intézet tanúsítja, hogy a termékek megfelelnek az 
Európai Unióban meghatározott szigorú követelményeknek, a kitermelt 
alapanyagok, az alacsony energiaigényű, hulladékmentes előállítás,          
a kész épület energiahatékonysága tekintetében, mely igazolja                    
a vállalat környezettudatos elhivatottságát. 
Milyen szempontokat vegyünk figyelembe, ha érték számunkra                  
a környezet védelme és fontos a minőségi élettér?

Természetes alapanyagok:
Kvarchomok + Mész + Víz
A természetben is megtalálható kőzetekhez hasonlóan, az Ytong 
téglának sincs semmilyen káros környezetre gyakorolt hatása, 
nem sugároz, nincs semmilyen negatív hatása az 
ökoszisztémára.

Lakókomfort:
A természetes páraszabályozó képesség az egyik legfontosabb 
tényezője a lakótér komfortjának. Az Ytong téglából épült lakás 
állandóan kellemes lakóklímát biztosít, akár csak a régi 
vályogtégla falazatú házak.

Hőszigetelés:
A falazat hőszigetelő képessége önmagában nem minden, nem 
nyújt teljes biztonságot, - akár új építésű lakások esetén sem -     
a különböző szerkezetek találkozásánál kialakuló penészesedés 
ellen. Az Ytong tégla „a tér minden irányában” ugyanolyan jól 
hőszigetel, ellentétben az üreges vázkerámia falazóelemekkel, 
amelyek erre csak „belülről kifelé” képesek, így a hőhídak és          
a megjelenő penész kialakulásának esélye nagyobb.
Az Ytong homogén anyagszerkezetéből adódóan, akár 
kiegészítő hőszigetelés nélkül is biztosítja az alacsony 
hőveszteséget és fűtési energiaszükségletet.  Az elvárt 
hőszigetelő képesség érdekében szükséges kiegészítő 
hőszigetelés alkalmazása lényegesen megváltoztathatja a falazat 
épületfizikai tulajdonságait jó és rossz irányba egyaránt. (pl. 
páratechnikai-, akusztikai és tűzállósági tulajdonságok)

Hangszigetelés:
Tévhit, hogy az Ytong rossz hangszigetelő, mert viszonylag 
könnyebb építőanyag. Számított, mért eredményekkel bizonyít-
ható, hogy az anyagszerkezetéből fakadóan lényegesen jobb 
akusztikai teljesítménnyel rendelkezik, mint más üreges téglafal. 
A lakástulajdonos hajlamos a falazatra fogni a zajok beszűrődé-
sének okát, pedig gyakran nem veszi figyelembe az egyéb 
szerkezetek befolyásoló szerepét. (pl. ablak, ajtó)

Biztonság:
A lakás biztonsága szempontjából kiemelten fontos a nem 
éghető szerkezet. Az Ytong nem éghető anyag, ezért az ebből 
készült épületek tűzállósága rendkívül magas.

Teherbírás:
Tévhit, hogy az Ytong falba nem lehet vagy csak nehezen 
polcokat, kisebb szekrényeket rögzíteni. Az Ytong szerkezete 
maximálisan biztosítja a szükséges erősségű kötés kialakítását, 
legyen szó szög vagy műanyag dübel használatáról. A homogén 
anyagban ugyanis nagy pontossággal lehet tervezni és 
kialakítani a furatok helyét, a kifejezetten erre a célra gyártott 
műanyag dübelek alkalmazása nagy teherbírású rögzítést 
biztosít. (pl. konyha felső szekrény)

környezettudatos élettér, 
környezetbarát téglákkal

Megmunkálhatóság:
Az elemek kiváló alakíthatósága nemcsak az új építkezések 
folyamán jelent elvitathatatlan előnyöket, hanem a meglévő 
lakás újragondolása vagy korszerűsítése során is megkönnyíti a 
megvalósítást.

Az Ytong építési rendszer megoldást kínál „termikus burok” kialakítására. 
Meghatározó elemei a falazatok, hőhídmentes csomóponti elemek 
(áthidalók, falazati indítóelemek, koszorúelemek), illetve a födémelemek. 
Az Ytong termékek használatával egyrétegű energiahatékony, környezet-
barát korszerű falazatok építhetők, ezáltal a kiegészítő hőszigetelések idő 
és költség vonzata megtakarítható. 
Az Ytong Lambda 37,5 cm termék használatával a követelményekhez 
képest is magasabb hőszigetelő képességű falakat (U=0,22 W/m�K) 
tudunk építeni úgy, hogy eközben nem generálunk – esetleg nem 
átgondolt kiegészítő hőszigetelés beépítésével – páratechnikai prob-
lémákat sem. 
Az Ytong Lambda 50 cm széles elemeivel már passzívházak mutatóihoz 
közelítő (U=0,16 W/m�K) hőszigetelő képességű falazatok építhetőek 
egyetlen munkafolyamattal. Így az innovatív termék alkalmazása hosszú-
távon fenntartható és értékálló befektetést biztosít.
Az Ytong falazóelemek mellett kiegészítő elemek (koszorúelem, furatos 
elem, „U”zsaluelem, áthidalók) teszik lehetővé, hogy az épület egésze 
homogén, kiváló hőszigetelő képességű szerkezetből valósuljon meg.
Azon épületek esetében, ahol a teherhordó homlokzati falak kevésbé jól 
hőszigetelnek, a padlóvonal közelében hőhíd jelentkezik. Az ilyen 
hőhidak lerontják a szerkezet hőszigetelő képességét, hőhídmegszakítást 
kell alkalmazni az alaptest vagy a lábazati fal és a falazat között. Az Ytong 
Start elemek az ilyen jellegű problémát megoldják, használatukkal 
megszűnik a hőhíd – ezáltal elkerülhető a falazat alsó szakaszának 
penészedése – valamint a szerkezet hőelvonásának mértéke csökken.
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thermobeton

Keverési arányok
1 zsák Thermobeton
adalékanyaghoz

Cementszükséglet
(32.5) - kg 

0-4mm 
homokszükséglet

Vízszükséglet 
(32.5) - kg 

Bedolgozott beton 
térfogata, tömörödési
tényezővel

THERMOBETON P200 THERMOBETON P250 THERMOBETON P350

19-20 kg

0 kg

28-30 kg

0 kg

36-40 kg

9-10 kg

14 liter 
(+10% és -20%)

18,5 liter 
(+10% és -20%)

25 liter 
(+10% és -20%)

30,19 m 30,184 m 30,178 m

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. 

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 

3lejtésterv kivitelezhető belőle, sokszor kevesebb m  felhasználással, 
mintha táblás lejtésképzést alkalmaznánk. Terhelhetősége jóval nagyobb, 
mint a táblás lejtésképző hőszigetelő elemeké, homogén, egybefüggő 
felületet ad. Felületi keménysége cementhabarcs simítással fokozható.
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vaporex adalékszerek

légpórusképző, falszárító”
”

biztosítja a falnedvesség 
folyamatos, gyors, 
salétrommentes 
eltávozását
csökkenti a repedezési 
hajlamot és a fajlagos 
anyagköltséget

31 m  habarcs készítéséhez 
  2 liter adalék szükséges.

 1 liter adalék felhasználásával
240 m  felület vakolható 

1 cm vastagságban.

légpórusképző és
hidrofobizáló 

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

3 1 m habarcs készítéséhez           
 6-8 liter adalék szükséges.  

1 liter adalék felhasználásával 
2  10-14 m  felület vakolható           

1 cm vastagságban.

hidrofobizáló adalék
vízállóvá teszi az 
elkészült vakolatot, 
betont, műkövet 
növeli a fagyállóságot és 
az élettartamot

3 1 m habarcs készítéséhez 
6-8 liter adalék szükséges. 
1 liter adalék felhasználásával 

210-14 m  felület vakolható 
1 cm vastagságban. 

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

31 m  habarcs készítéséhez         
1,5 liter adalék szükséges.

Újdonságok: VAPOREX Kőimpregnáló és VAPOREX Fagyásgátló.

®VAPOREX  C+M ®VAPOREX  GOLDMIX ®VAPOREX  HIDRO  ®VAPOREX  MÉSZPÓTLÓ

Lakásfelújítását akár 
otthonról is intézheti, 

válogasson 
webáruházunkból!
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ICOPAL zászlóshajó bitumenes
lemezek
ICOPAL ZÁSZLÓSHAJÓ 
SPEED PROFILE® 
SBS LEMEZEK:

POLBIT EXTRA TOP 5,6 Speed Profile® SBS

POLBIT BASE 5,0 Speed Profile® SBS

EXTRADACH TOP 5,2 Speed Profile® SBS

EXTRADACH BASE 4,0 Speed Profile® SBS

ALFA TOP 5,0 Speed Profile® SBS

ELASTOBIT PV TOP 42 Speed Profile® SBS

ELASTOBIT PV 40 Speed Profile® SBS 

ELASTOBIT GG 40 Speed Profile® SBS

ICOPAL ZÁSZLÓSHAJÓ 
SPEED SYNTAN® 
SBS LEMEZEK:

EXTRA VENTILATION TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS

VENTILATION BASE 3,0 Speed SYNTAN® SBS

TERMIK TOP 5,2 Speed SYNTAN® SBS

TERMIK TOP 5,0 Speed SYNTAN® SBS

TERMIK BASE 2,5 Speed SYNTAN® SBS

ICOPAL ZÁSZLÓSHAJÓ 
SECURE FOUNDATION
SYSTEM LEMEZEK:

FOUNDATION 4,0 Speed Profile® SBS

FOUNDATION ANTIRADON 4,0 Speed Profile® SBS

GARANTÁLT ÉS ELLENŐRZÖTT TECHNIKAI PARAMÉTEREK, CSAK POZITÍV TŰRÉSSEL, NEGATÍV IRÁNYÚ ELTÉRÉS NÉLKÜL

Garantált
vastagság

Garantált
húzószilárdság

Garantált
hideghajlíthatóság

Garantált
hordozóbetét súly

megbízható vízszigetelés
megfelelő ellenállás az UV sugárzás ellen
rugalmas, repedések nélküli alakváltozás
10-50 év kiterjesztett garancia
precíziós gyártástechnológia

éghajlathoz igazított SBS modifikált bitumen
növelt szakadási és mechanikai ellenállás
fagyás-olvadás ciklusokkal szembeni ellenállás
garanciális időszakon túli hosszú élettartam
egyet jelent a minőséggel és a megbízhatósággal

Deklarált és ellenőrzött 
húzószilárdság (-0% + 20%):
pl. 1000 N/5cm (-0. 200 N) (1000 ÷ 1200 N)
Nincs negatív tűréshatár

Deklarált és ellenőrzött 
hideghajlíthatóság:
rugalmasság minimum 
-15 °C, -20 °C, -25 °C, -30 °C

Magas hőmérsékleten keramizált, 
jellegzetes kék színű felületvédő hintés a 
zárólemezeken, aminek nagyon alacsony 
a vízfelvétele. A nedvesség nem tud 
behatolni a hintőanyag szemcséi közé, 
így télen a víz a szemcsék tetején fagy 
meg. A hintőanyag tartósan védi a 
vízszigetelő bitumen réteget.

A jó minőségi hordozóbetét garantálja
a bitumenes lemez minőségét

Deklarált és ellenőrzött vastagság:
5,2 (-0, 0,2) mm,  (5.2 ÷ 5,4 mm tartomány) 
Nincs negatív tűréshatár
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ICOPAL műanyag lemezes
vízszigetelő rendszerek

MONARPLAN®
Megbízható monomer PVC vízszigetelő rendszerek

MONARFIN®
Tartós FPO vízszigetelő rendszerek

MONARGUARD®
Univerzális polimer PVC vízszigetelő rendszerek

Kereskedelmi és ipari 
létesítmények Középületek

Sport és szabadidős
létesítmények Lakóépületek

Szabadon 
fektetett, 

mechanikusan 
vagy ragasztással

rögzített

Szabadon 
fektetett, 
mechanikusan 
vagy ragasztással
rögzített

Leterhelt
tetők

Leterhelt
tetők

ZöldtetőkZöldtetők

Hasznosított
tetők

Hasznosított
tetők

Az Icopal, mint a vízszigetelő anyagok piacvezető előállítója, folyamatosan fejleszti és újítja termékeinek kínálatát, annak érdekében, hogy 
megrendelőinek a legjobb műszaki megoldásokat tudja biztosítani, függetlenül a tetők méretétől és típusától. A műanyag termékek előállítása terén    
az Icopal több mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik és már a 70-es évek elején a műanyag vízszigetelő lemezeket gyártó cégek élvonalához 
tartozott.

Az Icopal széles termékskáláján olyan magas minőségű, könnyű, rugalmas műanyag vízszigetelő lemezek szerepelnek, amelyek megfelelnek a 
legmagasabb vevői és felhasználói igényeknek is. Az Icopal arra törekszik, hogy a magas minőségű termékek széles választékával egyre jobban 
megfeleljen a piaci elvárásoknak. A Kutatási és Fejlesztési Részleg folyamatosan fejleszti a termékeket, hogy azok mindenben megfeleljenek a vevői 
követelményeknek.

40 év tapasztalat…
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megoldás vízkárokra
AZ ÉPÜLETKÁROK TÖBB, MINT 90%-ÁT A NEM MEGFELELŐEN KIALAKÍTOTT, VAGY ELÖREGEDETT VÍZSZIGETELÉSEK OKOZZÁK.

SZÁLERŐSÍTETT VÍZSZIGETELŐ 
HABARCS FALSZERKEZETEKHEZ. 

         Egy munkamenetben felhordható, 
         simítható, 
         közvetlenül burkolható, 
         páraáteresztő.

SZÁLERŐSÍTETT VÍZSZIGETELŐ 
HABARCS ALJZATOKHOZ.

         Egy munkamenetben felhordható, 
         lejtésképzéshez alkalmazható,
         közvetlenül burkolható.

KÜL- ÉS BELTÉRI 
SPECIÁLIS VAKOLAT.
        
        Kiemelkedően magas sótároló képességű,
        hidrofób
        hő, és hangszigetelő.





2.

3.

Megkönnyítjük feladatát!

Gondot okoz a szállítás
vagy csak nincs ideje?

1. Egyszerű és kényelmes!
Ha Ön éppen építkezik vagy felújít, akkor 
kiemelkedően fontos, hogy kellő körültekintéssel 
válassza ki azokat az építő- és segédanyagokat, 
amelyek otthona alapjait képezik majd. 

A hosszadalmas utánajárást és cipekedést 
felejtse el! Keresse fel webáruházunkat és 
válassza ki a kívánt termékeket! 

Nem gond! Rendeljen nálunk és mi 
házhoz szállítjuk Önnek!* 

*A házhozszállítás díjairól a www.STshop.hu oldalon talál további információt.

Lakásfelújítását akár  
otthonról is intézheti, 

válogasson 
webáruházunkból!



17www.stavmat.hu

partner

vízszigetelés, falazatok nedvesség elleni védelme

A KVK Parabit, a.s. cseh cég már évek óta foglalkozik a bitumenes 
vízszigetelő lemezek és rendszerek minél hatékonyabb és 
biztonságosabb beépítési technológiájával. Ezen folyamatok  
eredménye az öntapadós bitumenes lemezek gyártása és 
fejlesztése. 

Elsőrendű feladatként adott a vízhatlan szigetelés, valamint a 
tűzveszély és a munkakörnyezeti ártalmak erkerülése.

A vízszigetelési rendszereknél egyre nagyobb szerepet kap a 
biztonságos beépítés. Egyes munkafolyamatoknál, beépítésekenél 
különleges érzékenységgel bír a nyílt láng használata, amely 
különösen veszélyes a műanyag elemek rendszerben való  
használata esetén. Az öntapadós bitumenes lemezek használata 
majdnem teljesen kizárja a hegesztőpisztoly használatát, gyors és 
tiszta fektetést tesz lehetővé és csökkenti a szerszámok használatát, 
szállítási költségeket valamint a munkadíjakat.

A KVK Parabit, a.s. termékei, amelyeket  néven „PARAELAST FIX“
forgalamaz, sokoldalúan felhasználhatók bármely öntapadós 
vízszigetelési rendszer esetén, tetőformától függetlenül, 
biztonságosan és tisztán szigetelhető új építésnél és felújításnál 
egyaránt. Kiváló minőségüknek köszönhetően alacsonyabb 
lejtéseknél is biztonságos és megbízható vízszigetelést 
eredményeznek.

A   termékek renszerben való beépítése a „PARAELAST FIX“
lapostetők vízszigetelése esetében kiváló  és azon estekben, ahol a 
hegesztés problematikus a hideg öntapadó „FIX“  rendszer szinte 
felülmúlhatatlan.

A  termékek felhasználhatóak: „PARAELAST FIX“ 

PARAELAST FIX VB – trapézlemezre, mint párazáró lemez ajánlott,
A lemez felső oldalán levő alumínium fólia üvegszövet kasírozással 
különlegesen magas szakítószilárdságot (lépésálló) és terhelést 
biztosít.

PARAELAST FIX AL – mint általános párazáró lemez ajánlott

PARAAELAST FIX V30, G30, PE – alsólemezként ajánlott, 
többrétegű , bitumenes lemezzel szigetelt lapostető 
szerkezetekhez. Hőérzékeny hőszigetelés vagy tűzveszélyes aljzat 
esetén.

PARAELAST FIX KOMBI 46 – hidegen öntapadó zárólemez, 
egyrétegű vízszigetelési rendszereknél, hőérzékeny hőszigetelés 
vagy tűzveszélyes aljzat esetén.

RENDSZERMEGOLDÁSOK:
A   termékek rendszerben való beépítését  az „PARAELAST FIX“
épület, födémszerkezet célja, valamint a hőszigetelés kiválasztása 
nagyban befolyásolja. A  termékek skálája „PARAELAST FIX“
széleskörű és optimális, minőségi rendszerbeli megoldási 
lehetőséget nyújt, rugalmasan és egyszerűen, illeszkedve az      
Önök feltételeihez. 

További információk:  www. kvkparabit.com

KVK PARABIT, A.S. – HIDEGEN ÖNTAPADÓ BITUMENES LEMEZEK

PARAELAST FIX – termékek,
amelyek tapadnak ...
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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 betonszerkezetek felújítása nem lehetetlen,  
de gondos tervezést igényel és műszakilag a feladatra tervezett anyagokra van szükség, értelemszerűen megfelelő színvonalú kivitelezés mellett.

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, ablakkeret, osztópárkány stb.), 
vasbeton aknák fala, beton aljzatok (burkolat fogadására), 
lejtésképzés kialakítása (terasz, medence, zuhanyzó stb.), 
attikák, mellvédfalak, parapet és egyéb vasbeton panelek 
javítása. Alkalmazásával biztosítható 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

CT-MAX
 - Durva betonjavító habarcs

Beton és vasbeton szerkezetek R3 osztályú javítására alkalmas 
nagyszilárdságú durva javítóhabarcs. Lakó-, ipari- és 
középületek beton felületeinek javítására, mint: hidak, 
felüljárók, vasbeton oszlopok, zsaluzott betonszerkezetek, 
kerítések, lábazatok, homlokzati elemek (párkány, ablakkeret, 
osztópárkány stb.), vasbeton aknák fala, beton aljzatok 
(burkolat fogadására), lejtésképzés kialakítása (terasz, 
medence, zuhanyzó stb.), attikák, mellvédfalak, parapet-           
és egyéb vasbeton panelek javítása. Alkalmazásával 
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

KONTAKT CT
- Tapadóhíd betonfelületek javításához

Beton és vasbeton szerkezetek R3 osztályú javítására alkalmas 
nagy tapadószilárdságú korrózióvédő és tapadóhídja. Lakó-, 
ipari- és középületek beton és vasbeton felületeinek javítására. 
Alkalmazásával biztosítható a betonszerkezetek javításához 
alkalmazott habarcs megfelelő tapadószilárdsága és biztosítja 
a betonacélok korrózióvédelmét és megfelelő pH környezetet. 
Rétegvastagság: 1-2 mm.

Alkalmazási terület:
    tapadóhíd beton-, vasbeton és egyéb ásványi felületeken
    korrózióvédelem
    nedvszívás kiegyenlítés
    ideális pH kialakítás (acélbetét „passziválás”)

A KÉZI BETONJAVÍTÁS TERMÉKEI

Kereskedéseink
országszerte több,
mint 30 helyen
várják az
építkezőket,
felújítókat!
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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 környezetből víz jut a falakba. A vízben oldott sók is 
találhatók. A kapillárisok pórusméretétől függően 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 elszíneződését 
és a vakolatok leválását. Ez a folyamat akkor 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 magasságában) vagy az alsó szakasz  
 festése más színnel

RÉTEGRENDBEN SZEREPLŐ TERMÉKEK

EUROSAN EP - SZÁRÍTÓ VAKOLAT
Kül- és beltéri, kissé vizes, enyhén sóterhelt falazatok szárító 
vakolata. Alkalmas rések, mélyedések, fugák kitöltésére is. 
Lábazaton is alkalmazható. Könnyített vakolat, ezért 

 nagyobb vastagságban is alkalmazható.Rétegvastagság: 
 2min. 20 mm, anyagszükséglet:11 kg/m /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: 

23-5 mm, anyagszükséglet: 3-5 kg/m .

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

Termékelőnyök
    finom szemcsés, könnyen eldolgozható
    fehér színű
    jó páraáteresztő képesség
    víztaszító, hidrofób
    nagy szilárdság, jól szegezhető

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.
2Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m .

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

partner
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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 
2egyedüli, mert 320 KN / m  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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WTA minősítésű 
Profi vakolatok 
alkalmazása
felújításkor
A régi, szigetelés nélkül épített, vagy a már tönkrement szigeteléssel rendelkező 
falszerkezetek erősen nedves, sóterhelt szerkezetek. Ez a nedvesség és a só 
folyamatosan roncsolja a falszerkezetet és a rajta lévő vakolatot, sókivirágzást okoz, 
penészedést  segít  elő. 

Itt olyan vakolat típust kell alkalmazni, ami segíti a nedvesség eltávozását, a 
sókivirágzás megszüntetését. Azt, hogy egy vakolat el tudja-e látni ezt a feladatát,       
a német székhelyű WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für 

_Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege  Műemlékvédelmi- Anyag- és 
Építéstechnikai Tudomány Felügyelet) folyamatosan vizsgálja, és igazolja                        
a  megfelelőséget.

A műemlékvédelmi hivatal csak az ilyen minősítéssel rendelkező vakolatokat 
engedélyezi  a  műemléki  védettséget  élvező  épületek  felújításánál. 

A Profibaustoffe Hungária Kft. WTA minősítéssel rendelkező szárítóvakolatai meg-
felelnek ezeknek  a  magas  elvárásoknak  minden  felújítandó  épülettípus  esetében.

A Profi WTA felújító vakolatrendszer elősegíti a falazat megfelelő száradását a kiváló 
páraáteresztő képességével. A nedvességgel együtt szállított káros sókat a vakolat 
belsejében elraktározza, ezzel megakadályozza, hogy a sók újból megjelenjenek a 
vakolat felületén,  további  károsodásokat  okozva.

Eszterházy-kastély jószágkormányzói épület, Fertőd 

Az Eszterházy-kastély jószágkormányzói épületére is ez a vakolatrendszer 
került annak a mellékelt képeken is látható felújítása során.
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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. 

1.
2.

3.
4.

5.

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

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 egyszerűbb, 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…

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 epoxigyanta-
kötésű 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, diszperzió 
kötőanyagú, egykomponensű termékek, melyeket ecsettel vagy 
teddyhengerrel kell felhordani. A weber.tec 822 (Superflex 1) 
folyékonyfólia 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. réteg-
vastagságot. 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. 



24 www.stavmat.hu

partner

vízszigetelés, falazatok nedvesség elleni védelme

SIKAMUR  rendszer®

®SIKAMUR -INJECTOCREAM-100
Injektálható talajnedvesség elleni szigetelés

Az anyagot egy kinyomó pisztoly segítségével juttatjuk be     
_a kifúrt lyukakba  nincs szükség speciális injektáló eszközre. 

®Az egy munkafolyamattal beinjektált SikaMur -InjectoCream-
100 felszívódik a nedves falban, ott egy vízzáró réteget képez 
és megakadályozza a további nedvesség felszívódását.

             Hogyan érhetjük el a „szárazfal“ hatását azonnal? 

®SIKAMUR DRY
Nedves falszerkezetekhez előre kevert, falszárító vakolat 
használatával, mely elősegíti a víz elpárolgását a falszer-
kezetből, megakadályozza a sók kivirágzását, leköti a sókat        
a habarcsrétegben. Könnyen bedolgozható, nem szükséges 
különleges felület előkészítés, lezárható szilikát alapanyagú 
festéssel vagy meszeléssel.

Házilag is kivitelezhető utólagos Injektáló és Falszárító rendszer

®SIKABOND -T8 
Vízszigetelés és burkolatragasztás egy termékkel!

Repedésáthidaló bevonat akár új 
épületekhez akár felújításokhoz, 
meglévő kerámiaburkolatra is. UV-
és időjárásálló, különlegesen 
rugalmas, csúszásmentes, színes, 
vízszigetelés és végső burkolás 
egy lépésben!

®SIKAFLOOR
-400 N ELASTIC
Teraszok, erkélyek, lépcsők vízszigetelő végső bevonata!

Egykomponensű poliuretán 
gyanta szigetelést felhordhatjuk 
betonra, vagy meglévő 
lapburkolatra erkélyen, teraszon, 
konyhában, fürdőszobában, stb. 
Repedésáthidaló, gyors 
kikeményedésű, 
zsugorodásmentes, hang- és 
vízszigetelő rendszer nagy 
mozgásnak kitett felületekre is!
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hőszigeteljen velünk!
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. 
Válasszon ST Line termékeink közül!

                    EPS ragasztó

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

Kemény volt a tél? 
    Magas volt a fűtési költség? 

Készüljön fel
a jövő évi
hidegre!

Saját 
márkás 

termékünk

                   EPS 80 
expandált polisztirol 
keményhab lemez

EPS homlokzati 
hőszigetelő rendszer 
hőszigetelő eleme. 

                    XPS 
extrudált polisztirol 
hőszigetelő lapok

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

                   S-145 üvegszövet háló

Alkalmazási terület: 
külső homlokzati hőszigetelő 
rendszerek felületi kérgesítésének
lúgálló erősítő hálója. 
A beépítés módja: az EPS vagy 
kőzetgyapot lapok felületére 
10 mm-es fogas glettvassal felhúzott 
ragasztó/ágyazó rétegbe kell 
10 cm-es átfedésekkel az üvegszövet
hálót felülről lefelé és belülről kifelé 
simítva beágyazni, majd a felületet simára 
glettelni úgy, hogy az üvegszövetháló 
a glett réteg közepére kerüljön és ne 
látszódjon át. Az ágyazó vastagságának 
a 3 mm-t el kell érnie.
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FIBROSTIR - extrudált polisztirol

 A FIBROSTIR környezetbarát, nem károsítja az ózonréteget 
A Fibrotermica Kft. sárga és türkiz színű extrudált 
zárt cellás polisztirol 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 hőszigetelő, víztaszító, párazáró, magas 
nyomószilárdságú, méretstabil.

Földréteg
Védőfólia
Csapadékelvezető réteg 
Védőfólia
Fibrostir
Vízszigetelés
Védőfólia 

Külső fal
Fibrostil érdesített
Szigetelendő vasbeton

 PADLÓSZIGETELÉS  UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉS  HŐHÍDHŐSZIGETELÉS

 Kavics
 Védőfólia
 Fibrostir
 Vízszigetelés
 Védőfólia 

Beton
Acélháló
Párazáró védőfólia réteg
Fibrostir
Vízszigetelés

 Előregyártott betonelemek
 Védőfólia
 Fibrostir
 Vízszigetelés
 Védőfólia 

Külső fal
Mechanikus rögzítés
Fibrostir érdesített 
Ragasztó réteg
Üvegháló
Ragasztó simító réteg
Látszó külső vékonyvakolat

 NEM JÁRHATÓ FORDÍTOTT TETŐ JÁRHATÓ FORDÍTOTT TETŐ ZÖLD TETŐ 

Hőszigetelés
A legfontosabb jellemzője a FIBROSTIR-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
FIBROSTIR önkioltó hatású, nem „vezeti” a tüzet.

 
EN 13164

HŐVEZETÉSI 

TÉNYEZŐ 

NYOMÓSZILÁRDSÁG

NÉVLEGES ÉRTÉKE 

HOSSZÚ IDEJŰ

VÍZFELVÉTEL

TŰZVESZÉLYESSÉGI 

BESOROLÁS 

VASTAGSÁG 

MÉRTÉKEGYSÉG SZABVÁNY FIBROSTIR  SIMA FIBROSTIR ÉRDESÍTETT 

EN 12667 0,035-0,038

200-300*

20-220 20-220

200-300*

0,035-0,038W/mK

EN 12087 0,7 1,5Térfogat: %

Euroclasse E E

EN 826kPa

mm

* Vastagságtól függően

 Fibrostir MF: csaphornyos 

 Fibrostir SV: egyenes Fibrostir BT: lépcsős

f i b r o s t i r E X T R U D Á LT  P O L I S Z T I R O L
xps
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komplett hőszigetelési megoldások
A BACHL Kft. hőszigetelő anyagai teljes körű védelmet biztosítanak          
a pincétől a padlásig. Komplett hőszigetelési megoldások minden 
alkalmazási területre és minden igényre.

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 
150m�-es épület esetén a hagyományos szigete-
lésekhez képest 5 cm-rel vékonyabb Extrapor 100 
homlokzati lapok azonos hőszigetelési teljesítmény 
mellett 3m�-rel növelhetik épülő otthonát. Fel-
újításkor 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 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 hőszige-
telő rendszert biztosítanak. A külső oldalon el-
helyezett feszültségmentesítő rések megakadá-
lyozzák a szigetelőlemezben az erős napsütés vagy a 
hirtelen lehűlés hatására létrejövő feszültségek 
kialakulását a kivitelezés során. Új és régi épületek 
homlokzatának hőszigetelésére egyaránt alkalmaz-
ható, könnyen alakítható, és a hagyományos mó-
don, egyszerűen beépíthető.

BACHL Extrapor 80  -  λ = 0,031 W/mK 

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

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

BACHL Extrapor RELAX 100 -  λ = 0,029 W/mK 
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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 tető-
fedés módjától függetlenül. A szarufák fölötti hőszi-
getelésre kifejlesztett, fokozott nyomóterhelésnek 
kitehető (nyomószilárdság≥100kPa) PIR táblák felső 
oldalán csúszásmentes, vízzáróságot biztosító, 
átlapolható PP-védőfólia található. Kétoldali alufólia 
kasírozásának köszönhetően =0,022W/mK.λ

BACHL TECTA-PUR® HD-PLUS

Magastetők szarufák feletti kiegészítő hőszigetelésére 
kifejlesztett, fokozott nyomóterhelésnek kitehető 
(nyomószilárdság≥100kPa) PIR keményhab hőszigetelő 
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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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 
homlokzatának 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. 

ROCKWOOL kőzetgyapot 
hőszigetelés
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Ceresit szilikon-szilikát vakolatok

A házunk 2017-ben

Szilikon-szilikát vakolataink garantálják a tartós és esztétikus homlokzatot

CERESIT SZILIKON-SZILIKÁT VAKOLATOK
MINŐSÉG ÉVEKRE

Ellenáll az extrém időjárási körülményeknek

Alacsony vízfelvétel és kiváló páraáteresztő 
képesség

Tartós és hosszantartó szín

BioProtect formula - ellenáll a penésznek, 
gombának és algának

®A Ceresit  Col   urs of Nature  teljes 
színskálájában kapható
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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.

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

1. Alapozás
2. 1 vödörnyi (15 kg) vakolatanyaghoz szükséges 
 összetevők: 1 tasak kötőanyag, 5 tasak őrlemény
3. A kötőanyag betöltése a vödörbe
4. Az őrlemény hozzáadása a kötőanyaghoz
5. Az anyag homogénre keverése
6. Felhordáshoz szükséges eszközök
7-8. Az anyag felhordása
9. A friss, simított felület
10. A szerszámok tisztítása vízzel

FELDOLGOZÁS:
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Dörzs vakolat 2,0 mmDörzs vakolat 1,5 mm Szemcsés vakolat 2,0 mmSzemcsés vakolat 1,5 mm

A „düfa Putz” német technológiával gyártott műgyanta kötőanyagú 
szemcsés és dörzs vékonyvakolatok, kül- és beltérben egyaránt kitűnően 
alkalmazhatók. Rugalmasak, ellenállnak az ütéseknek, karcolásoknak, az 
időjárás viszontagságainak és az agresszív környezeti hatásoknak. Pára- 
és légáteresztők, ellenállnak a gombásodásnak és az algásodásnak.

A „düfa Putz” szemcsés és dörzs vékonyvakolat termékeink, ásványi 
eredetű, természetes úton bányászott ill. előállított töltőanyagokat 
tartalmaznak.

Az alapfelületet felhordás előtt „düfa Putzgrundierfarbe” színezhető 
vakolatalapozóval kell előkezelni. A vödör tartalmát jól fel kell keverni, 
majd rozsdamentes glettvassal a szemcseméret vastagságában az 
alapfelületre felhúzni. Kb. 10 perc várakozás után a felületünket műanyag 
simítóval ki lehet simítani, vagy strukturálni. Szükség esetén a vakolat 2% 
víz hozzáadásával hígítható. Szikkadási idő 4-6 óra, illetve a teljes 
száradás 4 nap, természetesen a levegő páratartamának függvényében. 
Színezés esetén, szükségszerűen, az anyagfelvitel helyszínén egy 
mintafelületet kell készíteni és a színárnyalat pontosságát annak 
megszáradása után kell megítélni, mivel a felhordási technológiából 
eredően, helyenként, csekély eltérések mutatkozhatnak.

Vékonyvakolataink száradási ideje alatt az alapfelületet nem érheti erős 
napsütés, fagy, csapóeső illetve 30°C feletti hőmérséklet! Magas 
páratartalomnál és alacsonyabb hőmérsékleten – pl. késő őszi 
időszakban – vékonyvakolataink teljes száradási ideje jelentősen – 
környezettől függően, akár több napig is – elhúzódhat, ezért kérjük, hogy 
a vakolat felhordásakor az időjárási tényezőt vegyék figyelembe! Esős, 
párás időben a vakolatot felhordani tilos. A teljesen átszáradt és 
kikeményedett vékonyvakolat felülete tiszta vízzel, puha kefével 
tisztítható.

A munkaeszközök használat után, rögtön vízzel tisztítandók.                        
A vakolatokat hűvös fagymentes helyen kell tárolni. A minőség 
megőrzési idő, eredeti bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított  
2 év. Termékeink alkalmazásánál az anyagfelvitelhez szükséges szakmai 
hozzáértést feltételezünk! Kérjük, hogy amennyiben a termékek 
alkalmazásánál kérdés merül fel, tanulmányozzák az adott termék 
műszaki információs oldalait, illetve az azokon feltüntetett 
elérhetőségeinken forduljanak hozzánk bizalommal!

DÜFA PUTZ nemesvakolatok
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Alkalmazási terület: A DÜFA PUTZ R dörzs 
vakolat R 1,5 és 2,0 műgyanta kötőanyag 
tartalmú, környezetbarát, dörzs jellegű 
vékonyvakolat. 

Alkalmazható: száraz, szilárd olaj- és 
zsírmentes alapfelületekre, a címkén  
feltüntetett termékleírás szerinti  
rétegfelépítésben.  

DÜFA PUTZ R DÖRZS VAKOLAT
1,5 MM ÉS 2,0 MM

PUTZGRUNDIERFARBE
VAKOLATALAPOZÓ

Alkalmazási terület: A DÜFA PUTZ K 
szemcsés vakolat K 1,5 és 2,0 műgyanta 
kötőanyag tartalmú, környezetbarát, szemcsés 
jellegű vékonyvakolat. 

Alkalmazható: száraz, szilárd olaj- és zsírmentes 
alapfelületekre, a címkén feltüntetett 
termékleírás szerinti rétegfelépítésben.

DÜFA PUTZ K SZEMCSÉS VAKOLAT 
1,5 MM ÉS 2,0 MM

Keresse a STAVMAT kereskedésekben! 

Alkalmazási terület: A PUTZGRUNDIER-
FARBE oldószermentes vakolatalapozó. 

Alkalmazható: száraz, szilárd olaj- és 
zsírmentes alapfelületekre, a címkén 
feltüntetett termékleírás szerinti 
rétegfelépítésben.

Merjen színesben álmodni!

Vakolatok: dörzs- ill. szemcsés, 1,5/2 mm szemcsenagyságú 
műgyanta alapú nemesvakolat. Kül- és beltérre alkalmas, 
páraáteresztő, időjárásálló, oldószermentes, strapabíró. 
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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 technológiája a felületi nedvesség 
egyedülálló szabályozásának 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 taszítóképességnek 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.                 

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.

A gombásodás, illetve az algásodás megakadályozása 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. 

látható tisztaság, 
hosszantartó
szépség
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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 elváltozások keletkezhetnek, ami akár rövid idő alatt a hőszigetelő rendszer hatékonyságának csökkenését, de akár teljes tönkremenetelét is 
eredményezheti.
A szigetelő rendszerek élei könnyen megsérülhetnek, a homlokzati síkokról a víz visszafolyhat a vízszintes felületekre (pl. ablakkáva, erkélylemez), a 
dübelek nélkül, ill. a nem jól megválasztott dűbelekkel a polisztirol hőszigetelések hőtágulása miatt kialakulhat a „matrac effektus”, a nyílászárók és a 
hőszigetelő rendszer találkozásánál repedések keletkezhetnek. Mindezen problémák elkerüléséhez kínálnak megoldást, nyújtanak segítséget a 
Thermomaster homlokzati hőszigetelő rendszerek részét képező termékek. 

DÜBELEK:

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

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

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

Thermomaster dübel 
telepítése (helyesen 

1-1,5 mm-t 
a hőszigetelésbe 

süllyesztve)

Thermomaster PVC hálós élvédő

Thermomaster PVC-B hálós balkonprofil

Thermomaster lábazati indító profil

PROFILOK:

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

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

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

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

VÉDI  A  HOMLOKZATOT  A  SZENNYEZŐDÉSEKTŐL  ÉS  
A  KIFAKULÁSTÓL

Az állandó környezeti hatások, mint a napsugarak, az UV sugárzás,           
az eső, a szél és a hőmérsékletingadozások idővel minden homlokzatot 
kifakítanak. Általában már öt év után a homlokzaton láthatóvá válnak      
a kifakulás és az elszennyeződés jelei. Ahhoz, hogy egy épület 
reprezentatív megjelenését tartósan meg tudjuk őrizni, időszakosan 
különböző felújítási munkálatokat - mint pl. a tisztítás - kell elvégezni, 
vagy akár új bevonat felvitele is szükségessé válhat. Ez az idő múlásával 
jelentős költségekkel járhat.

HOMLOKZATOK  VÉDELME  ÉVTIZEDEKIG  TARTÓ  
SZÍNEKKEL

Hogy a homlokzat szépségének megőrzése ne kerüljön 
többletráfordítással, a Profibaustoffe cégcsoport kifejlesztette a kiváló 
színtartóssági tulajdonságokkal rendelkező Anti-Aging színező vakolatot. 
A speciálisan kiválasztott és egymáshoz hangolt alapanyagok biztosítják, 
hogy a vakolat ellenálljon a környezeti hatásoknak, és így késlelteti a 
homlokzat idősödési folyamatát sok éven keresztül.

A Profibaustoffe Hungária Kft. Anti-Aging színező vakolata ellenáll az UV 
sugárzásnak és ezáltal gátolja a festék halványulását, tehát a homlokzat 
kifakulását. Továbbá csökkenti a homlokzat szennyeződését, így az 
épület reprezentatív külső megjelenése tovább tart.

AZ ELLENŐRZÖTT MINŐSÉG GARANTÁLJA A BIZTOS 
VÉDELMET

A Profi Anti-Aging színezővakolat ásványi kötőanyagú, feldolgozásra 
kész, paszta állagú fedővakolat. Többféle szemcsenagyságban és felületi 
struktúrában megtalálható, amely széleskörű felületi kialakítási 
szabadságot biztosít.

Mivel a Profibaustoffe Hungária Kft. Anti-Aging színező vakolatának 
védelmi mechanizmusa nem a felület lebontási folyamatán alapul (finom 
krétásodás), semmiféle egészségügyi veszélyt nem jelent, mégis meg-
bízhatóan védi a homlokzatot a környezet káros hatásaitól.

AZ ANTI-AGING ÉS A HAGYOMÁNYOS SZÍNEZŐ SZÍNVÁLTOZÁSA
91
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Anti-Aging
színező

Hagyományos
színező

öregedésálló
nemesvakolatok

Két független német minősítő központ vizsgálata is igazolta                       
az Anti-Aging színező vakolat működésének hatékonyságát a 
szennyeződéssel és a kifakulással szemben.

MIT  JELENT  A  PROFI  ANTI-AGING  A  HOMLOKZATON?

A környezeti hatások miatt minden homlokzat az évek múlásával 
szennyeződik és kifakul. A Profi Anti-Aging vakolat célja az, hogy                 
a lehető legkisebbre csökkentse az UV sugárzás, a szennyeződés,                
a szél, a hőmérsékletingadozások, a nedvesség káros hatásait, ezzel 
lehető legtovább megakadályozza a homlokzat öregedésére utaló       
jelek megjelenését. A Profi Anti-Aging színező vakolat alkalmazásával 
hosszútávon megtarthatjuk a ragyogó színeket és ezzel a homlokzat 
reprezentatív megjelenését.
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CREATON síkpala:
megújult anyag 

modern 
technológiával

A hagyományos vagy modern épületek homlokzatburkolataként, 
vagy tetőmegoldásaként változatos, szemet gyönyörködtető, de 
mindenképpen kifejezetten mai, modern látványt kínál a CREATON 
síkpala alkalmazása. Sőt, a leginkább trendi megoldás a tetőre át-
forduló homlokzat, amellyel nem csupán esztétikus, de energetika-
ilag  is  előnyös  épületburok  alakítható  ki.

A CREATON síkpalát mind a szakemberek, mind a megrendelők elő-
szeretettel választják visszafogott építészeti koncepciójú épületekre, 
legyen szó családi házról vagy középületről. 
Az a pala azonban már közel nem az a rossz hírű azbesztet is tartalmazó 
anyag, amellyel a pala tetőfedő- és burkoló anyagokat évtizedeken át 
azonosították. A környezetbarát, modern szálcement alapanyagú 
CREATON síkpala széppé és egyben értékállóvá teszi az épületet, legyen  
szó alacsony energiaigényű épületről, vagy éppen passzívházról. 
A mai modern síkpala hosszú élettartama, tartós minősége és rendhagyó 
megjelenése különleges hangulatot kölcsönöz az épületnek. További 
fontos jellemzője, hogy könnyű, rugalmas és elegánsan vékony anyagról 
van szó, ahogy azt egy elegáns építészeti megoldáshoz használt kedvelt 
anyagtól  elvárjuk.
A gondosan összeválogatott alapanyagok könnyeddé, víz-, fagy- és 
tűzállóvá, valamint törhetetlenné teszik a terméket. Magyarországon a 
CREATON síkpala tetőfedő anyagok mintegy 35 méretben és 30 féle 
színben érhetőek el, sima és rusztikus felülettel, de egyedi gyártással ma 
már akár a szivárvány minden színében rendelhetőek. 

A szálcement síkpala alapanyagainak és gyártástechnológiájának köszön-
hetően környezeti hatásokkal, savakkal, lúgokkal, UV sugárzással szemben 
igen ellenálló, valamint fagyálló, tűzálló és törhetetlen. Ezek miatt hosszú 
élettartama  alatt  nem  igényel  karbantartást  sem.
A műszakilag tökéletes, így hosszútávon tartós tető építéséhez szükséges 
kiegészítő elemeket a gyártó kínálja: legyen szó tetőáttörések átvezető 
elemeiről, hófogásról, tetőbiztonsági kiegészítőkről, vagy szellőző- és 
bevilágító vagy kibúvó elemekről. 
A pala kis súlya gazdasági előnyt jelent szállításkor, tároláskor. Beépítése 
egyszerű: gépigénye csekély, kivitelezése azonban feltétlenül hozzáértést 
igényel. A szakszerű kivitelezés azonban maximálisan viharállóvá teszi a 
tetőt vagy a homlokzatot.
A CREATON síkpaláira 30 évre, míg azok rendellenes színelváltozásaira        
10  évre  vállal garanciát.

www.creaton.hu
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homlokzatfesték
A homlokzatfestékek választásakor figyelembe kell 
vennünk, hogy megfelelő minőségű anyagot válasszunk, 
annak érdekében, hogy hosszú távon esztétikus meg-
jelenést és megfelelő védelmet biztosítson. 

MŰGYANTA ALAPÚ, KÜLTÉRI DISZPERZIÓS 

HOMLOKZATFESTÉK ALKALMAZHATÓ 

HOMLOKZATI DÍSZEK BEVONATAKÉNT IS.

JELLEMZŐI:

      JÓ FEDŐKÉPESSÉGŰ

      PÁRAÁTERESZTŐ

      BEVONATA UV ÁLLÓ

      JÓL SZÍNEZHETŐ

      IDŐJÁRÁSÁLLÓ

      VÍZLEPERGETŐ

      KÖRNYEZETKÍMÉLŐ
2      KIADÓSSÁGA 7 M /L

A TRENDFASSADE 80
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kiegészítők

www.soudal.hu

T-REX CSALÁD

A T-REX használatra kész, egykomponensű, szálerősített, 
nagy erejű szerelőragasztó, extrém nagy kezdeti és 
magas végső ragasztóerővel. Kifejezetten porózus 
felületekre alkalmas.

FIX ALL CSALÁD

Innovatív, rugalmas, ragasztó-tömítő anyagok a Soudal saját 
®technológiájával (SMX ) a legtöbb felülethez (még vizes 

felületen is). Nem reagálnak fémekkel, nem hagynak foltot, 
ellenállnak a vegyi anyagoknak. Festhetőek vízbázisú 
festékekkel is. Kiválóan ellenállnak a gombának, ami lehetővé 
teszi szaniter és egyéb vízzel terhelt helységben való 
használatra. Ellenállnak az UV sugárzásnak és a hőmérsékleti 
változásoknak. Ideális anyagok külső felhasználásra. Flexibilisek, 
ezért alkalmazhatók a vibráló felületekhez is.

T-REX KÉK (TRANSZPARENS)

Nehéz elemek ragasztására az 
építés és az ipar területén. 
Falborítások, panelek, 
szegőlécek ragasztására fából 
és PVC-ből, szigetelő, dekor-  és 
akusztikus lapok, 
kábelcsatornák rögzítésére, 
rostbeton, beton, forgácslapok, 
MDF lemezek, PU-hab vagy 
polisztirol elemek, stb. Beton és 
fa konstrukciók ragasztására. 
Ablakpárkányok valamint 
takarólécek ragasztására 
PUkeményhabból vagy 
polisztirolból.

T-REX PIROS (NAGY KEZDETI 
RAGASZTÓERŐ)

Nehéz elemek ragasztására az 
építés és az ipar területén. 
Falborítások, panelek, szegőlécek 
ragasztására fából és PVC-ből, 
szigetelő, dekor- és akusztikus 
lapok, kábelcsatornák, 
rögzítésére, rostbeton, beton, 
forgácslapok, MDF lemezek, PU-
hab vagy polisztirol elemek, stb. 
Beton és fa konstrukciók 
ragasztására. Ablakpárkányok 
valamint takarólécek ragasztására 
PU keményhabból vagy 
polisztirolból. Kerámiacsempék 
javításához. Természetes kövek 
ragasztásához.

T-REX LILA (OLDÓSZERES)

Nehéz elemek ragasztására 
az építés és az ipar területén. 
Falborítások, panelek, 
szegőlécek ragasztására 
fából és PVC-ből, 
kábelcsatornák, rögzítésére 
rostbeton, beton, 
forgácslapok, MDF lemezek, 
stb. Beton és fa konstrukciók 
ragasztására. 
Ablakpárkányok valamint 
takarólécek ragasztására 
PVC, Alu, stb.

FIX ALL CLASSIC

Magas rugalmasságú 
ragasztó-tömítő anyag SMX 
hybridpolymer bázissal, 
belső és külső 
felhasználásra, akár nedves 
felületeken is.

FIX ALL HIGH TACK

Szuperellenálló, rugalmas 
SMX hybridpolymer bázisú 
ragasztó-tömítőanyag, 
extrém magas kezdeti 
tapadóerővel. Ragaszt 
nedves felületeken is!

FIX ALL CRYSTAL

Kristálytiszta, SMX 
hybridpolymer bázisú, 
rugalmas ragasztó-tömítő 
anyag, belső és külső 
használatra. Ragaszt 
nedves felületeken is.

FIX ALL TURBO

Szupergyors, rugalmas 
SMX hybridpolymer 
bázisú ragasztóanyag, 
magas ragasztóerővel 
már az összeillesztést 
követő 20. perctől. 
Alkalmazható nedves 
felületen is.

Egy komponensű
szerelőhab 
nagyon jó 
kiadóssággal 
és rövid kötési 
Idővel, 
Géniusz Gun 
pisztollyal. 

Jellemzők:
Kiváló tapadás fa és 
fatartalmú anyagokkal, PVC, 
alumínium és egyéb más 
fémekkel, betonnal, téglával, 
mázas anyagokkal,
Magas hő és hangszigetelő 
képesség,
Nagyon jó kiadósság,
Rövid kötési idő,
Alacsony tágulású formula, 
óvva a sérülékeny anyagokat.

Felhasználás:
Tömítésre ablak és 
ajtókereteket fa, alumínium, 
PVC-ből,
Hangszigetelő kitöltésre, 
üreges vázszerkezetekhez,
Hőszigetelő anyagként 
központi fűtés, gépészeti 
vezetékekhez, fürdő és 
zuhanyzó szerelvényekhez,
Építéshez és tömítéshez, 
párkány, küszöb, redőny, 
lépcső esetén,
Hő és hangszigetelő, fal, 
padló, födém és tető 
hézagokhoz, stb.
Kitöltésre fal és 
födémáttörésekhez, stb.

Rendelhető kiszerelés: 
300 ml, 750 ml

PURHAB
GENIUS 
300 ML/750 ML:

*A házhozszállítás díjairól a www.STshop.hu oldalon talál további információt.

2.

3.

Megkönnyítjük feladatát!

Gondot okoz a szállítás
vagy csak nincs ideje?

1. Egyszerű és kényelmes!
Ha Ön éppen építkezik vagy felújít, akkor 
kiemelkedően fontos, hogy kellő körültekintéssel 
válassza ki azokat az építő- és segédanyagokat, 
amelyek otthona alapjait képezik majd. 

A hosszadalmas utánajárást és cipekedést 
felejtse el! Keresse fel webáruházunkat és 
válassza ki a kívánt termékeket! 

Nem gond! Rendeljen nálunk és mi 
házhoz szállítjuk Önnek!* 



42 www.stavmat.huhomlokzatképzés, utólagos hőszigetelések

partner

CATNIC vakolóprofilok

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 (pl.: ásványgyapot) 
rögzítésére 8x80-as mérettől 8x300-as méretig

ÁTLAGOS MÉRT KIHÚZÓ ÉRTÉKEK:

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

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

dübel

A minőséget szavatoljuk egyrészről a Catnic termékekbe bevésett jellel, másrészről az EN 13658-1:2005 és EN13658-2:2005 terméktulajdonságok 
garantálásáról szóló szabványnak megfelelő CE jellel az európai irányelvek értelmében.

A CATNIC MINŐSÉGI VAKOLÓPROFILOK GYORS SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK A VAKOLÁS SORÁN ADÓDÓ PROBLÉMÁKRA. 
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LÁSSUK, MELYEK AZ IDEI ÉV TETŐCSERÉP 
TRENDJEI, MIBŐL VÁLOGATHATUNK!

Sok ezer éves hagyománnyal rendelkezik, de mégis nagyon mai, nagyon 
modern. Ez a kerámia tetőcserép, amely árnyalatával és formai sok-
színűségével az elmúlt években egyre divatosabb, felújított vagy újonnan 
épített, ám a mai kor igényeinek mindenben megfelelő parasztházak  
hangulatát  idéző  otthonok  kedvelt  tetőfedő  anyaga.
Ezek az amolyan klasszikus értelemben „ház formájú házak”, amelyeket  
akár romantikusnak is nevezhetnénk, olyan tetővel, amilyet a gyerekek 
rajzolnak  első  házrajzaikon.

És nem szolgálhatna rá a kerámia tetőcserép a legsokoldalúbb tetőfedő 
anyag címre, ha a manapság kedvelt másik trendet előnyben részesítők, a 
minimalista, egyenes vonalakkal megalkotott házak tulajdonosai ne 
találnának a stílusukhoz passzoló, egyenes vonalú, barna, szürke és fekete 
árnyalatokban, kisebb és nagyobb méretben is rendelkezésre álló 
cserepeket.

A tetőcserepek formai kialakítása tehát lehet egyenes vonalú, kissé vagy 
erősebben hullámos, lekerekített, de ez a formanyelv csak tudat alatt, 
szinte észrevétlenül hat ránk. 
Válasszunk a kerámia tetőcserepek közül, a színek és formák sokféle-
ségéből, ahogy azt ízlésünk diktálja, ám nézzük, melyik milyen további 
előnyöket tartogat még számunkra!

Vendégségbe érkezve az egyik első 
benyomásként az épület külső 

látványával szembesülünk, amelynek 
nem elhanyagolható részét képezi a tető: 
annak is a színe, a cserepek észrevétlenül 
ható formája, és a homlokzattal meglévő 

vagy hiányzó harmóniája. 
Hullámosak vagy egyenes vonalúak, 

kicsik vagy mega méretűek,  
a natúrvöröstől a barnán át a feketéig. 

tető – szín – trend

A TARTÓS TETŐ NEM LEGENDA

A természetes natúrvörös, és az engóbozott téglavörös, rézvörös, barna, 
palaszürke, fekete, és tarkára égetett színű cserepek utólagos kezelés, 
kémiai anyagok felhasználása nélkül készülnek, és maximális színtartást 
biztosítanak. Az engóbozott tetőcserepek fő jellemzője a normál csere-
peknél még jobb, kiemelkedő felületi színtartósságuk, és a külső környezet 
hatásaival szembeni ellenállóképességük – de persze az 50 év garancia 
egyetlen CREATON kerámia tetőcserép esetén sem csupán reklámszlogen.

Bármilyen stílusú, akár alacsony hajlásszögű, mediterrán hatású vagy 
tetőtér- beépített lakóépület tetőkialakításához látványos és gazdaságos 
megoldást kínál a CREATON a XXI. századi technológiával előállított, mega 
méretű BALANCE és RAPIDO tetőcserép családjaival. E két modell esetén az 
eddig is gazdag színskálát egészítette ki a mai trendeket követő homlokzati 
színekkel harmonizáló, a nedves föld természetes színéhez közel álló, 
sötétebb barnás árnyalat és a divatos palaszürke. 
És aki mégis a hagyományos vonalvezetés mellett marad, az a hódfarkú és 
hornyolt cserepek vágási formáinak, felületi kialakításának és színvilágának 
változatosságában barangolva hozhatja meg a döntést. 
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HULLÁMOS VAGY EGYENES, 
SIMA VAGY BARÁZDÁLT…

A kerámia tetőcserepek felületei között válogatva a lehetőségek széles tárháza 
nyílik meg előttünk. A cserepek egy része évtizedek óta hullámos, míg a több 
ezer éves, hagyományos tetőcserepek, a kisméretű, döntően hódfarkú 
változatok, korábban inkább sima felületűek voltak. Mára azonban a színek 
mellett itt is a felületi kialakítások sora vár ránk. A klasszikus formavilágba tartozó 
hódfarkú cserepekkel is a legváltozatosabb tetőlátvány hozható létre, mindez a 
színek mellett a különböző vágással elért formáknak és felületi kidolgozásnak 
köszönhető. 
Az egyik legkedveltebb modell, a nagyméretű DOMINO tetőcserép is formájával 
hódít: sík felületével, egyenes vágásával, modern formatervezésével a mini-
malista stílust kedvelők kedvencévé vált. A CREATON választék egyik újabb 
eleme is ezt az irányt erősíti: a hornyolt cserepek között gyorsan vált kedveltté      
a sima felületű, egyenes vágású és sokszor szintén sötét árnyalataival a tetőre 
kerülő RÓNA. 

VÖRÖS ÉS FEKETE

Ez nem csak az irodalom dilemmája, hanem a tetőfelújítás vagy tetőfedés előtt 
állóké is. A tető színe alapvetően határozza meg az épület külsejét, hangulatát. 
Egy mediterrán stílusú családi háznál és egy modern, high-tech megoldásokkal 
bíró épületnél meghökkentő volna ugyanazt a cserépszínt fölfedezni, hiszen az 
épület egyéb jegyei roppant eltérőek. Ugyanakkor - szinte párhuzamosan - két 
igen eltérő stílus térhódításának is tanúi lehetünk.
Az elmúlt évek mediterrán színvilága után napjainkban a minimalista stílushoz 
illeszkedő palaszürke és barnás árnyalatok trendje hódít. A sík felületű és 
egyenes vágású DOMINO tetőcserép desingjához kiválóan illeszkedik e 
cseréptípus szinte legkeresettebb színe a matt fekete engóbozott, míg a 
BALANCE és RAPIDO barnás és palaszürke színei is ebbe a trendbe tartoznak.      
A szürke-fekete és földszínek között a hagyományos cserépformák kedvelői is 
megtalálják a szívükhöz közel állót: a hódfarkú választékában megjelent matt 
fekete engóbozott szín szinte azonnal a toplista élére ugrott.

Bővebb információ a termékválasztékról: www.creaton.hu
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A pörkölt sem csak hús,
a tető is több mint cserép.
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BRAMAC tetőrendszerek 
az Ön igényei szerint
BRAMAC MINŐSÉG A LEGAPRÓBB KIEGÉSZÍTŐKIG

Minden tetőhöz szükségesek az alábbi tetőtartozékok. Ha együtt vásárolja az eredeti 
Bramac rendszerelemeket a tetőcseréppel, akkor a teljes tetőre vállalunk rendszergaranciát.

Közel vízszintes,
szélcsatornában tesztelt
tetőrendszer, ami 2016-ban
elnyerte a Construma díjat.

További szín-, forma- és anyagválasztékért látogasson el a tobbmintcserep.hu
weboldalra. Készítse el személyre szabott tetőjét és kérjen ingyenes ajánlatot körzeti
Tanácsadóinktól pár kattintással!
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ANYAGSZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁS:
Mennyi tetőcserépre van szüksége pontosan új tetője 
megépítéséhez vagy a régi felújításához? Milyen 
kiegészítő termékek kellenek? Milyen tuning és 
rendszerelemeket válasszon? Ne törje ezen a fejét!  
A TONDACH ingyenesen segít, kiszámolja Önnek a 
szükséges mennyiséget, személyre szabott 
szaktanácsadást nyújt Önnek. 

A mennyiségszámításhoz feltétlenül szükséges műszaki 
rajzok: alaprajz; homlokzati rajzok; metszetrajzok. 

Megújult a TONDACH 
kerámia tetőcserepek 
termékválasztéka

TETŐ LÁTVÁNYTERVEZŐ PROGRAM 
A háztető felújítását vagy új tető építtetését tervezi? Szeretné látni, hogy hogyan nézne 
ki az új tető TONDACH® tetőcseréppel? A TONDACH® új „Tető látványtervező” 
szolgáltatása segíthet Önnek a tetőcserép kiválasztásában. Az online programmal 
lehetősége nyílik arra, hogy saját szemével lássa, hogy a különböző formájú és színű 
tetőcserepekből épített tető hogyan mutatna egy az Ön házához hasonló mintaházon. 
Válasszon ki egy mintaházat, ami stílusában, méretében és formájában a leginkább 
hasonlít az Ön otthonához, majd válasszon egy tetőcserepet a fedéshez az Önnek 
tetsző színben. Csak néhány kattintás, és máris megnézheti, hogy hogyan mutat a 
valóságban az Ön választása. Az eredményt kinyomtathatja, elmentheti vagy azonnal el 
is küldheti e-mailen. Próbálja ki Ön is új szolgáltatásunkat, melyet a www.tondach.hu 
weboldalon érhet el.

Gondolkozzon rendszerben! – válassza kerámia és nem kerámia kiegészítőinket, tuning 
elemeinket! További részletek, termékek és referenciák a www.tondach.hu weboldalon.

Ingyenes szolgáltatásink – Önre tervezve!

  Van olyan szépség,
ami időtálló!

A Protect line termékcsalád tetőcserepei 
különleges szépségükkel kitűnnek a 
környezetükből. Arról, hogy ez a szépség 
időtálló maradjon, cserepeink speciális, 
FusionProtect felülete gondoskodik. 
A szín és a külső védelem a több mint 
ezer Celsius fokon végbemenő gyártási 
folyamat során fúzionál, vagyis eggyé 
válik a kerámiával. A Color line 
termékekhez képest megnövelt      
ásványi anyag tartalom eredménye a 
keményebb, simább, ellenállóbb felület. 
A FusionProtect tetőcserepek 
hatékonyan ellenállnak a Nap UV 
sugárzásának, a saveróziónak és a 
mohásodásnak is, 
így a tető szép marad egy életen át.   
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Anyaga:     szarufák fölötti hőszigetelő tábla poliuretán keményhabból (PUR/PIR), mindkét oldalán alumínium vagy  
    ásványi flíz  fedőréteggel. Felső felületén páraáteresztő alátétfólia öntapadó ragasztósávval.

Felhasználási terület:   szarufák fölötti hőszigetelés magastetőkhöz (DIN 4108-10)

Éghetőség:    E éghetőségi osztály (B2) az EN 13501-1 szerint.

Hab hőállósága:    hosszú idejű terhelés: -30°C - +90 °C, rövid idejű terhelés: 250 °C

Hővezető képesség λ W/(m·k):   AL: 0,023, MV: 0,027<120mm, 0,026 120mm, SP: 0,029≥

Vastagság mm-ben:   AL és MV: 80*, 100*, 120, 140, 160, 180, 200, 220*, 240*. SP: 50*   (* csak rendelésre)

Táblaméret:    2,40 m x 1,24 m
    AL és MV: horony/csap 2-2 cm (SP: horony/ csap 1-1 cm)

új építéshez és felújításhoz
DELTA- MAXX POLAR AL/MV/SP

A hosszútávon működőképes magastető hőszigetelő rendszere.

DELTA- MAXX POLAR SP vagy MV
Szarufák között is hőszigetelt tetőkhöz. 

DELTA- MAXX POLAR AL 
Szarufák felett hőszigetelt tetőkhöz.

Csúcsteljesíményű hőszigetelő lap 
poliuretán kemény habból.

Hatékony és energetikailag jövőbe mutató, 
hosszútávú megoldás magastetőkhöz.

Három féle kivitelben érhető el: 50 mm 
vastag felújító táblaként (SP), illetve 80-240 
mm vastagságban alumínium kasírozással 
(AL), illetve ásványi flíz kasírozással (MV).

Már kis vastagságban is kiváló 
hőszigetelő értékkel.

Speciálisan kifejlesztett, páraáteresztő, 
fedőfóliával.    

Különlegesen robosztus, 
csúszásmentes felület az idő és 
költséghatékony beépítés érdekében.

Az öntapadó, integrált ragasztószalagok      
már a beépítés során védelmet biztosítanak. 

A fedés tömegéből, valamint a hó- és 
szélhatásokból adódó terheléseket 
biztonságosan elviseli.

A rendszerhez kifejlesztett kiegészítők 
biztosítják a könnyű beépíthetőséget.

A LEGFONTOSABBAK RÖVIDEN:
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A betoncserép napjainkban a legelterjedtebb tetőfedő anyag, hiszen 
erős, szép, tartós és gazdaságos fedés készíthető belőle, mely változatos 
formákkal, harmonikusan illeszthető az egyes építészeti megoldásokhoz. 
A cserép védelmi funkcióján túl, esztétikai szempontból is fontos, hiszen 
az épület „koronája”, erőteljesen meghatározza annak karakterét.

FORMAVILÁG

Az egyedi formavilágnak köszönhetően 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 
forrósodhatnak át a nyári hőségben. A Leier tetőfedő rendszerekkel a 
szaruzat hajlásszögétől függően változtatható léctávolsággal, nagy 
rugalmassággal tervezhet 17°-os hajlásszög felett. A hálós fedéskép miatt 
a tető rendezett összhatást kölcsönöz. A nagy felületű cserepekből 
gyorsan és gazdaságosan építhet. A felületen kialakított vízvetők 
védelmet biztosítanak a vízfelkúszással szemben.

MINŐSÉG

Magyarországon gyártott európai minőségű termék.
Minden paraméterében megfelel a harmonizált európai szabványoknak, 
miáltal büszkén viseli a CE-jelet. Legyen tomboló szél, zivatar, jégeső 
vagy hóvihar, a héjazat nagy szilárdsága és tömege megvédi a tetőt az 
elemek pusztításától, stabilan ellenáll az egyre gyakoribbá váló 
szélsőséges időjárásnak. A betoncserepek szilárdsága és ezzel együtt 
vízzáró képessége, valamint fagyállósága az idő előrehaladtával 
folyamatosan növekszik. Az egyes könnyebb tetőfedő anyagokkal 
szemben a Leier betoncseréppel épített tető fokozott hangszigetelő és 
hőtároló képességgel is rendelkezik. A különleges betonösszetételnek,    
a különleges bedolgozási és utókezelési technológiának köszönhetően   
a Leier betoncserepek nyomószilárdsága a rendszeres külső és belső 
ellenőrzéseken mindig kiemelkedő.

A betoncserepek a speciális gyártástechnológia és a szigorú minőségi 
kritériumok miatt garantáltan méretpontosak. Nincs vetemedés,                
a cserepek tökéletesen illeszkednek egymáshoz, így egyszerűen, gyorsan, 
biztonságosan és olcsón építhető kiváló minőségű tetőhéjazat.
Az alapanyagok kiváló minőségének és az elemek formai kialakításának 
köszönhetően a Leier tetőfedő rendszerrel készült tető nagy nedvesség 
és hőmérséklet ingadozás hatására sem változtatja térfogatát vagy 
tömegét.

A speciális betonösszetétel, a különleges bedolgozási technológia és a 
többszöri felületkezeléssel ellátott kiemelkedő vízzáró tulajdonságokkal 
rendelkező betoncserép családot kínálunk Önnek, melyek szakszerű 
beépítésével tökéletesen szigetelő héjazat készíthető.

A Leier betoncserepek vízfelvétele elhanyagolható, így tartós csapadék 
esetén sem növekszik meg a héjazat súlya, így ezt a tető 
tartószerkezeteinek méretezésekor figyelmen kívül lehet hagyni.

a Leier betoncserepekről

KÜLÖNLEGES FELÜLETKEZELÉS

Basic, classic és extra kategóriás cserepeink a PajzsPlusz bevonatolási 
technológiának köszönhetően zárt, víztaszító felülettel rendelkeznek, 
amely révén kiváló a vízelvezető képességük, nehezen telepszik meg 
rajtuk a por és a moha, évtizedeken keresztül könnyen tisztíthatók 
maradnak.

A luxus minőség és a magas fény jellemzi a felső kategóriás Lux bevonatú 
cserepeket. A különleges tulajdonságokkal rendelkező két különböző 
festékrétegnek köszönheti a Lux bevonatos termék a kiemelkedő 
tulajdonságait. Az alapréteg biztos tapadást, egyenletes felületet biztosít 
a speciális magas fényű rétegnek, mely a terméket különösen ellenállóvá 
teszi szinte minden környezeti hatással szemben. A bevonatrendszer 
különlegessége a ragyogó fény, valamint, hogy évek múltán is könnyen 
tisztítható, és az új tető érzését kelti. A változatos színek jól 
harmonizálnak a Leier cégcsoport egyéb díszburkolati elemeivel. 

KOMPLETT RENDSZER

A nagyszámú kiegészítőnek köszönhetően minden igényt kielégítő tető 
építhető, és számtalan variációs lehetőség nyílik Ön előtt, hogy a 
héjazatot otthona díszévé tegye.

A rendszeresen frissülő termékpaletta számos lehetőséget biztosít az 
épület és környezetének stílusához illő tetőfelületek kialakításához és 
egyéni elképzelések megvalósításához. Kínálatunkban megtalálhatók       
a hagyományos színek mellett a legújabb trendekhez illeszkedő színek, 
színkombinációk. Legyen szó lakó-,  szociális-, mezőgazdasági-, ipari-, 
vagy irodaépületről, kis kerti pavilonról, vagy teljes épületegyüttesek 
fedéséről, nálunk biztos megtalálja az elképzeléseihez legjobban 
illeszkedő cserépszínt és formát. 

KÖRNYEZETBARÁT GYÁRTÁS ÉS TERMÉK

Természetes alapanyagokból, víz, cement, homok és vasoxid alapú 
színezőanyagok arányos keverékéből készül. A gyártás során kizárólag 
környezetbarát anyagokat használunk. A régi betoncserepek nem 
jelentenek környezeti kockázatot, újrahasznosíthatók.
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tetőfólia

3 CLASSIC PÁRAÁTERESZTŐ TETŐFÓLIA

3 rétegű, beige színű páraáteresztő tetőfólia (2 réteg PP flíz között, páraáteresztő, vízzáró 
membrán).

Egyszeresen (a fólia és a tetőfedés között) átszellőztetett magastető szerkezetekben, a héjalás alá 
bejutó nedvesség és porhó elleni másodlagos védelemként alkalmazható, közvetlenül a 
hőszigetelésre fektethető alátétréteg.

2Egységtömeg: 135 g/m
Sd-érték: 0,05 m
Vízzáróság: W1
Hőmérséklet-állóság: (-)24°C - (+)70°C
Lefedési idő: maximum 2 hét

Saját 
márkás 
termékünk
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MASTERPLAST tetőfóliák

1 2

Napjaink építtetői igényeinek megfelelő tetők kialakításánál már nem 
elég egy tartós és szép fedést választani, hanem a tető teljeskörű beázás 
mentességét, viharállóságát, átszellőztetését, 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. tetőfóliákat, 
szellőzőelemeket, rögzítő- és tömítőanyagokat és hóvágókat használ-
hatunk. A fedés alá beépített tetőfóliák szerepe az, hogy a fedés illeszté-
seinél 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 alap-
anyagú 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 
(páraáteresztő) 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 tetőhajlás-
szögnél 15) cm-es átfedésben kell fektetni. A fóliát az eresznél szegély-
lemezről vagy tekercses formában, többféle színben kapható alumínium 
cseppentőlemezekről 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 
átszellőzetéshez az adott szaruköz legalacsonyabb pontján (azaz az 

5

6

3 4

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 

2mérete legalább 200 cm  legyen folyóméterenként, a gerincszellőzés 
2pedig oldalanként minimum 50 cm -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.
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Val d'Orcia-ban, Toszkána 
tartományban a világon egyedülálló 
termékek születnek 1925 óta, 
egyszerűen vízből és agyagból, a 
környezet maximális tiszteletben 
tartásával.  
A Cottosenese 2015-ben ünnepelte 
90 éves elköteleződését a kiváló 
minőségű égetett agyag 
tetőcserepek gyártásában, melyekkel 
meghódította nemcsak a hazai, de a 
távolabbi külföldi piacokat is. Alapos 
kutatás, az alapanyagok gondos 
fejlesztése, a gyártósorok 
fejlesztésére fordított beruházások, a 
folyamatos minőségi ellenőrzés és az 
azt követő minőségi tanúsítás 
garantálják a termékek magas 
minőségét. A gyártó jellemzői a gyors 
kiszolgálás és megbízhatóság, és 
törekvése, hogy megkülönböztesse 
magát termékkínálatával és 
szolgáltatásai hatékonyságával.

Az Edil Casa Építő Kft. több, mint tíz 
éves értékesítési tapasztalattal 
rendelkezik a mediterrán stílusú 
főként olasz építőanyagok 
forgalmazásában. Kínálatában 
megtalálhatók az égetett kerámia 
tetőcserepek, téglák, fal- és 
padlóburkolatok.
Folyamatosan bővítjük a 
termékkínálatunkat az ügyfelek és a 
piaci igényeinek megfelelően.

tetőcserepek Toszkánából
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kéményrendszerek megválasztása

A helyes kéményrendszer megválasztása összetett feladat. A tervezett 
épület, az alkalmazandó tüzelőberendezés(ek), valamint az egyedi 
igények ismeretében meg kell határozni:

 az alkalmazandó kéményrendszer típusát,
 a kialakítandó kéménykürtők számát,
 a kialakítandó kéménykürtők kürtőátmérőjét,
 a kéménytesten belüli szellőzőkürtő szükségességét.

KÉMÉNYRENDSZER TÍPUSA

Az alkalmazandó kéményrendszer típusát minden esetben a tervezett 
tüzelőberendezés típusának függvényében határozzuk meg. A hétféle 
LEIER kéményrendszer közül bármely tüzelőberendezéshez megtalálható 
a legmegfelelőbb, korszerű és biztonságos égéstermék-elvezető 
rendszer.

KÉMÉNYKÜRTŐK SZÁMA

A tervezés során előre meg kell határoznunk az épület fűtésének és 
melegvízellátásának biztosításához szükséges tüzelőberendezések 
számát és típusát. Minden eltérő tüzelőanyag-felhasználású 
tüzelőberendezéshez külön kéménykürtőt kell létesíteni.

A kétkürtős kéménytest előnyösen alkalmazható abban az esetben, ha 
két különböző tüzelőberendezés lesz működtetve és elhelyezkedésüket 
tekintve ezek egy kéménytesthez közvetlenül csatlakoztathatók. Az 
elsődleges tüzelőberendezéshez kapcsolódó kéményrendszer mellett 
minden esetben szükség van egy tartalékkéményre is.

Ez több szempontból is előnyös. Már az épület tervezése során gondolni 
kell arra, hogy az elsődleges tüzelőberendezés mellett létezzen egy            
- a vezetékes energiaellátástól független - olyan tüzelőberendezés, amely 
legalább az épület fűtését önállóan biztosítani képes (pl. központi fűtéses 
kandalló). Így az épület és főleg a benne lakók nincsenek teljes 
mértékben kiszolgáltatva a vezetékes energiahordozóknak (lásd az 
utóbbi időszak gázszolgáltatási anomáliáit).

A vezetékes energiahálózattól való függetlenség lehetőségének megléte 
a jövőben egyre fontosabbá válik.

Természetesen a tartalékkémény megépítése nem teszi kötelezővé egy 
másodlagos tüzelőberendezés létesítését. Ez „csak” az előfeltétele.
Az építést követően bármikor (akár évekkel később is) csatlakoztatható a 
másodlagos tüzelőberendezés (kandalló, cserépkályha), azonban 
kéménytest utólag nehezen létesíthető az épületben. Ezért is fontos a 
kialakítandó kéménykürtők számára vonatkozóan az előrelátó tervezés.

Az égéstermékelvezető kürtő és            
a szellőzőkürtő jól elhatárolt, 
egymástól független rendszert 
képeznek. A kéményfejen a 
szellőzőnyílás a kéménytest oldalán 
helyezkedik el, így a kéménykürtőből 
eleve magasabban kiömlő és 
egyébként is felfelé áramló 
égéstermék még kedvezőtlen 
szélviszonyok esetén sem juthat a 
szellőzőjáratba. Égési levegő 
beszívására alkalmas ventilátorral 
ellátott tüzelőberendezés esetén 
alkalmas a szellőző készülék 
levegőellátásának biztosítására.

SZELLŐZŐKÜRTŐ SZÜKSÉGESSÉGE

Az épület tervezés során célszerű megvizsgálni, hogy ismerve a 
kéménytest tervezett helyét, kapcsolódik-e a kéményhez olyan helyiség 
vagy berendezés (pl. páraelszívó), amely külön szellőzőkürtős szellőzést 
igényel. Ilyen esetekben ugyanis a szellőzővel ellátott kéményrendszert 
ajánlott választani, így nincs szükség külön szellőzőkürtő létesítésére.       
A tervezés fázisában a tervezett épület elrendezését lehetőleg úgy kell 
kialakítani, hogy a szellőztetendő helyiség és a tervezett kéménytest 
közvetlen kapcsolata biztosított legyen. Ez jelentős költségmegtakarítást 
eredményezhet.

A szellőztetés mellett a kéménytestben lévő szellőzőkürtő más célból is 
hasznosítható. Az épületben függőlegesen vezetett technológiai 
vezetékek (TV, riasztó- és egyéb kábelek) elhelyezésére kiválóan alkalmas. 
Ezek akár az épület elkészültét követően, utólag is beépíthetők, bontási 
munkák nélkül. 



56 www.stavmat.hu

partner

tető, kémény, ereszcsatorna

SCHIEDEL kéményrendszerek
Egyre fontosabb a fogyó és dráguló energiával való takarékoskodás:       
az építőanyagok gondos kiválasztásával elérhető a fűtési költségek 
csökkentése. Egyik fontos építőelem a kémény. Egy modern 
fűtőberendezés és egy pontosan méretezetett Schiedel kémény együtt 
egy korszerű fűtési rendszert alkot. Pontosan ez az, amire a ma épülő  
háznak a jövőben is szüksége van!

SCHIEDEL ABSOLUT KÉMÉNYRENDSZER 
AZ ENERGIAHATÉKONY  FŰTÉSÉRT

Kondenzációs kazánokhoz és bármely más tüzelőberendezéshez,                 
a hőhídmentes építést szolgáló alkatrészekkel a legmodernebb jó 
hőszigetelésű és passzívházakhoz is alkalmas. Az ABSOLUT 
kéményrendszer egyszerre felel meg a fűtéstechnika hármas 
követelményének: nedves üzemben való működés és a koromégés 
(kéménytűz) hatásainak ellenáll, ill. bármilyen tüzelőanyagot 
használhatunk. W3G minősítéssel rendelkezik.

Rendszerelőnyök

 Minden tüzelőanyaghoz alkalmas.

 Bármilyen tüzelőberendezéshez illeszthető, lehetővé teszi      
a későbbi tüzelőanyagváltást is.

 Hőszigetelt konstrukció; opcionális hőhídmentességet bizto- 
sító rendszeralkatrészekkel a passzívházakhoz is alkalmazható.

 Hőcserélő elvnek megfelelő rendszer: a speciális, bordás   
felületű kerámiacső megnövelt felületén melegíti az égési  
levegőt, a hőszigetelt köpenytégla megakadályozza a  
hőveszteséget.

 Kívülről biztosítja a fűtéshez szükséges levegőt a kandallók   
ill. cserépkályhák számára.

 Az izosztatikus eljárással készülő műszaki kerámiacső:  
tömör és ellenálló. Az 1,33 méter hosszú csövek gyors építést 
tesznek lehetővé.

 W3G minősítéssel rendelkezik.

 Az 1 méteres kész kéményláb a kéménytalp összes szükséges 
alkatrészét tartalmazza.

 Széles méretválasztékban, kombinált és szellőzőkürtős 
kivitelben is!

 30 év teljes körű garanciával.
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SCHIEDEL UNI PLUS 
HŐSZIGETELT KÉMÉNYRENDSZER
A HAGYOMÁNYOS FŰTÉSI MÓDOKHOZ

Az UNI Plus tradicionális kéményrendszer: sokoldalú és 
biztonságos. Hőszigetelt, samott bélésű kéményrendszer, amely 
minden nyitott égésterű készülék füstgázának elvezetésére alkalmas.

Rendszerelőnyök

 Minden tüzelőanyaghoz alkalmas: szén, fa, pellet  
faapríték, gáz, olaj esetében is.

 Bármilyen, nyílt égésterű tüzelőberendezéshez   
illeszthető.

 Hőszigetelt kéményrendszer

 A köpenytéglák sarokfuratai megerősítő készlet  
beépítését teszik lehetővé.

 Kerámia bélés a kéménytalptól a torkolatig.

 Választható fejkialakítások: különböző burkolattípushoz  
méretben illeszkedő fedlapok vagy a vörös színű 
betonelemekből álló UNI kéményfej, amely egy ütemben 
építhető a kéménnyel.

 Széles méretválaszték, kombinált és szellőzőkürtős  
kivitelben is!

 30 év teljes körű garanciával.
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BAKONYTHERM
kéményrendszerek

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.

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.

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.

A Bakonytherm kéményrendszerek építésével, 
hosszú élettartamú, megbízható kémények 
szolgálják a család biztonságát, köpenyelem 
idomunk KERÁMIA:

Kéményünk béléscsöve SAMOTT:

Kéményünk kitorkolása (torkolati kúp)
samottból készül:

Bakonytherm Klasszik kémény alkalmas: 

Bakonytherm Plusz Kémeny alkalmas:

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

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.

magas füstgáz hőmérsékletű fűtő
berendezésekhez,
tartalék kéményekhez (épületen belül építve),
vegyes tüzelésű kazánokhoz,
kandallókhoz.

vegyes tüzelésű kazánokhoz,
nyílt égésterű gázkandallókhoz,
olajkazánokhoz,
pellet és faelgázosító kazánokhoz,
cserépkályhákhoz, kandallókhoz.
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A népszerű CREATON kerámia tetőcserép és a környezetbarát 
szálcement pala mellett 2017-től a cég választékában a beton 
tetőfedő anyagok is megtalálhatóak. A CREATON magas minőségű, új 
beton tetőfedő anyag választéka minden igényt kielégítve teszi 
teljessé az eddigi kínálatot.

Nemzetközi és magyar gyárakból származó széles cserépválaszték, 
Magyarország legjobb minőségű agyagállománya, két európai színvonalú 
gyár Lentiben, széleskörű szakmai támogatás az ország bármely pontján és 
folyamatos műszaki fejlesztések – ezt kínálja a CREATON, 2017-től a beton-
cseréphez is!
Az elmúlt években szinte minden magyarországi tetőfedő megismer-
kedett a cég legváltozatosabb tervezői és felhasználói igényeket kielégítő 
termékválasztékával: szálcement homlokzatburkolataival, különlegesen 
elegáns és modern palafedéseivel és persze méltán népszerű kerámia tető-
cserepeivel. 

VÍZBIZTOS ÉS TARTÓS TETŐ BETONBÓL
A kerámia tetőcserepeiről ismert CREATON a beton tetőfedő anyagok 
esetén is kizárólag a tőle megszokott magas minőségi kategóriába tartozó 
termékeket kínálja.
Az esztétikai és műszaki okokból lekerekített alsó peremmel rendelkező 
cserepek minden tervezői elképzelés és fogyasztói igény esetén megoldást 

okínálnak, hiszen már 10 -os hajlásszögű tetőn is alkalmazhatóak.
A beton cserepek további műszaki előnyei közé tartozik amellett, hogy 
kedvező az árfekvése és egyszerű vele a kivitelezés, hogy fokozottan 
vízbiztos tető építését teszi lehetővé, amiről az egyedülálló borda-
kialakítása gondoskodik. A tetőcserép felületén megjelenő kettős vízborda 
kiemelkedő védelmet nyújt az esővíz ellen. A cserepek teherbíró képes-
sége 30%-kal nagyobb a DIN Plus szabványban előírtnál.
A beton tetőfedő anyag környezeti terhelése igen csekély, amely ma már 
természetes elvárás minden magára adó építőanyag gyártó cég esetén.       
A kerámia cserepekhez hasonlóan a CREATON beton tetőfedő anyagok 
100%-ig újrahasznosíthatóak.

BETONCSERÉP MATT ÉS SELYMES FELÜLETEKKEL
A CREATON új betoncserepei selymesen matt színekben készülnek, kétféle 
minőségi felülettel. Különböző esztétikai élményt nyújt a beton tetőcserép 
család négy különböző formájú változata, a dinamikusan hullámzó 
GÖTEBORG, az időállóan klasszikus formájú HEIDELBERG, a síkfelületű 
KAPSTADT, illetve az egyedülálló formájú és attraktív VERONA. Gyártásuk  
öt különböző színben - klasszikus vörös, sötétvörös, sötétbarna, sötét-
szürke, fekete -, illetve kétféle felülettel történik.
A CREATON beton választékának két felülete az ún. a DuraTop Pro és Planar 
fantázianevekre hallgat. A tavaszi szezonra piacra kerülő DuraTop Pro 
felület ultrafinom, extrán ragyogó felületű, amely minden terméktípusban 
és színben elérhető. A Planar felületű betoncserép finom és sima kialakí-
tású, selymesen fényes és matt színű anyag, amely hosszú időn át megóvja 
a tetőt a szennyeződések megtapadásától. 
A CREATON a betoncserepekhez a kiegészítők széles választékát kínálja, 
ahogyan a jól bevált kerámia tetőcserepeknél is. 
Így az építkezni és felújítani készülők - a kerámia cserép és síkpala után -        
a beton választékban is teljes rendszerrel, valamint tartós és környezet-
barát, esztétikus tetőfedő megoldással találkozhatnak.

www.creaton.hu

CREATON: betonban is otthon
KERÁMIA ÉS SÍKPALA UTÁN

 BETON A VÁLASZTÉKBAN

HEIDELBERG

VERONA

KAPSTADT

GÖTEBORG
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kályha és kandalló javítás
HA A KANDALLÓJÁBA, KÁLYHÁJÁBA 

GYÁRILAG BEÉPÍTETT LAPOK CSERÉRE SZORULNAK…

…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.

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.

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.

ENERGIAHATÉKONY 
KÖRNYEZETBARÁT FŰTÉS
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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.

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 alkalmazható, 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.

A LÉGKAMRÁS LEMEZ JELLEMZŐI:

Az anyag legfőbb tulajdonságai: kétoldalon UV védett, 
mely jól ellenáll a külső mechanikai hatásoknak. Hosszú 
élettartamú 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
A GUTTATEC TOP® bitumenes zsindelyek fő alkotóeleme az erős 
üvegfátyol hordozóréteg két oldalára felvitt kiváló minőségű bitumen. 
Az üvegfátyol megtartja és rögzíti a bitumenmasszát, ezenkívül       
növeli a zsindelyek alaktartósságát 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 időjárásálló rögzítés jön létre. 
Összetételük következtében maximális védelmet nyújtanak az eső, hó, 
fagy, a hőség és az UV-sugárzás ellen.
Alkalmazási terület: Tetőfedés (pl. kerti házakhoz, szerszámtárolókhoz, 
szélfogókhoz, álló tetőablakokhoz és erkélyekhez és természetesen az 
Ön ötleteihez is...)

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
 Fektetése egyszerű, mert könnyen hajlíthatók és vághatók
 Nagyon magas minőség téglány zsindely 10,9kg/m� a hódfarkú  
 pedig 10,5kg/m�
 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 tetőhajlás
 figyelembevételével egész egyszerűen a legújabb trendeknek   
 megfelelően, a kívánt zsindelyszínekben és formákban 
 fedhetjük be.

TETŐFEDŐ ZSINDELY 15 ÉV GARANCIÁVAL!
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KIS SÚLY, NAGY HATÁS: 
A PREFA ALUMÍNIUMTETŐVEL IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍT MEG.

ideális a felújításokhoz!

A PREFA termékeit az örökkévalóságnak tervezték. A kiemelkedően tartós, ám 
pehelykönnyű alapanyagnak, az alumíniumnak köszönhetően fedéseink alkalmasak mind 
az új, mind a régi épületek burkolására - legyen szó tetőről vagy homlokzatról. A rejtett 
rögzítési rendszernek köszönhetően a fedések kiemelkedően viharállóak.

Gondolkodjon rendszerben! A PREFA termékeihez szükséges összes kiegészítő terméket 
megtalálja termékválasztékunkban, így élvezheti a rendszergarancia előnyeit - méghozzá 
kerek 40 éven keresztül! Tető, homlokzat, vízelvezetés - komplett rendszerben,                      
40 év garanciával.

Zavarja a kopogó eső? A PREFA fedések esetében, az FD.TEC sávnak köszönhetően többé 
nem kell felébrednie a hangos tető miatt. A frekvenciacsökkentésnek köszönhetően a 
PREFA tető nem lesz hangosabb a hagyományosabb tetőfedéseknél.

Önnek sincs ideje évente festegetni az épületszerkezeteket? A PREFA innovatív P.10 
bevonatával erre garantáltan nem is lesz szükség! Legyen szó akár falburkolatról, akár 
tetőről, a P.10 bevonat tartósságot biztosít Önnek - és ezt 40 évig garantáljuk is!

100% Alumínium. 40 Év garancia.
* A színgarancia a bevonat felületére vonatkozik, annak lepattogzására és felhólyagosodására, a garanciajegyben foglalt feltételek szerint.

További információk: www.prefa.com/Garancia.

TETŐ 
VÍZELVEZETÉSI
RENDSZER

A PREFA
KOMPLETT
RENDSZERE
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HABITO 
építőlemez

Rigips HABITO 
- A fal újragondolva

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, ahol egy rendszerben 
találkozik a biztonság, a tervezői szabadság, a kreativitás, 
valamint a gyors és tiszta kivitelezés. A Habito lapok 
felülete keményebb, ezért kevéssé sérülékeny.

A Habito építőlemez használatával nagyon egyszerű a 
tárgyak falra történő rögzítése. Legyen szó 
konyhaszekrényről, tévéről vagy képekről, nem szükséges 
ütvefúró és egyéb gépek használata. A Habito építőlemez 
fokozott teherbíró képességének köszönhetően a tárgyak 
rögzítése egyszerűen csavarozással megoldható.

MAGYAR TERMÉK NAGY TEHERBÍRÁS

ÜTÉSÁLLÓSÁG

FELÜLETI 
KEMÉNYSÉG

KIVÁLÓ 
LÉGHANGGÁTLÁS

NEM ÉGHETŐ

EGÉSZSÉGRE
ÁRTALMATLAN

A Habito építőlemez fokozott teherbíró képességének 
köszönhetően a tárgyak rögzítése egyszerű és gyors:

polcok, lapos képernyők és szekrények rögzítése   
egyszerűen csavarozással megoldhatók,
a tárgyak falra történő szerelésénél nincs fúrás, 
nincs zaj és nem keletkezik építési törmelék.

Bővebb információ: http://www.rigips.hu/habito/
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Festés előtt hogyan javítsuk
a felületet?

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.

GIPSZKARTON, 
MINT SZÁRAZVAKOLAT
    
    gyors szerelhetőség
    tökéletesen sima felület
    lapok ragasztása Rifix gipsszel

AJÁNLOTT TERMÉKEK

RIMANO PLUS A

Extra fehér univerzális 
glett. Tökéletesen sima
és fehér végfelület.

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

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

RIMANO 6-30 RIMANO 3-6
Gipszes vastagvakolat
Durva felületek
simítására akár 30 mm
vastagságban.

Gipszes vékonyvakolat
Egyenetlen felületek
simítására.

GIPSZES GLETTEK, VAKOLATOK - RIMANO TERMÉKCSALÁD

RIFIX
Ragasztógipsz gipsz-
kartonok ragasztásához. 
Gipszpogácsák formá-
jában alkalmazzuk. 
A felület alapozása 
szükséges.

SUPER 
A Super hézagoló anyag 
gipszkarton lapok 
hézagolására szolgál. 
Elő- és utóhézagoláshoz
is használható 
hézagerősítő szalaggal.
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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.

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

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:

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

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

Magyar termék

Tűzgátló

Emelt hanggátlású 
gipszkarton, mely jobb 
hanggátlást biztosít,
ugyanolyan vastagságú
szerkezetekkel
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Rw = 54 dB

Rw = 55 dB

10/50 N+F

20 N+F

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…

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

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 tégla-
gyártás 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 TÉGLAGYÁRTÁSBAN MEGSZERZETT 70 ÉV TAPASZTALATÁRA ALAPOZOTT 
BAKONYTHERM TERMÉKCSALÁD ÚJABB TAGJA A  „ZAJSTOPP” HANGGÁTLÓ TÉGLA.

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

Leghatékonyabb hanggátló tégla rendszer a piacon
Alkalmazásával jelentős, eladható nettó területet 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!

2Legkisebb fajlagos költségek - legolcsóbb hanggátló lakáselválasztó falazati ár m -ként
2Könnyebb kezelhetőség és építés (16 kg/db, 8 db/m )

Kisebb súlya miatt könnyebben és olcsóbban szállítható, ill. több szállítható egyszerre! 
2(7.5 m /raklap, 1 tonna/raklap)

Kisebb helyet foglal az építkezésen
2Csökkenti az építmény súlyát, így csökkentve a statikai problémákat (csak 128 kg/m )

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

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

Teherhordó fal készíthető belőle
Véshető az épületgépészeti vezetékek számára
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a felfedezett régi-új klasszikus

Napjaink új építésű lakóházai esetén többféle szerkezeti konstrukció 
közül választhatunk. Minden rendszernek – pl. könnyűszerkezetes 
monolit stb. – megvan a maga épületfizikai sajátossága. Ez a falazati 
rendszerekről is elmondható, ahol szintén eltérő anyagokat találunk 
olyan tulajdonságokkal, mint nyomószilárdság, hőszigetelés, 
hangszigetelés, akusztika, stb…. És ha letesszük a voksunkat az egyik 
fontos épületfizikai tulajdonság mellett előfordulhat, hogy lemondunk 
más, ámbár szükséges jellemzőről.  

A Silka elemekkel épített falazatok sokrétű elvárásokat teljesítenek. Ilyen 
a magas nyomószilárdság, amely karcsú falszerkezet építését teszi 
lehetővé, mely különösen előnyös a helyiségméretek szempontjából.      
A nagy testsűrűségből adódóan a falazat kiváló hőkapacitással 
rendelkezik - azaz hőtároló tömegként funkciónál - ami különösen fontos 
a nyári túlmelegedés elleni védekezésben. Szintén a testsűrűségnek 
köszönhetően fokozott akusztikai igények esetén is megfelelő 
teljesítménnyel rendelkezik, amely növeli a lakókomfortot, akár épületen 
belüli, akár környezeti zajterhelésről van szó. A fózolt élű termékek 
alkalmazásával vakolatlan (látszó felületű) válaszfalak is készíthetőek.

Természetes alapanyagok:
Kvarchomok + Mész + Víz
A természetben is megtalálható kőzetekhez hasonlóan, a Silka 
téglának sincs semmilyen káros környezetre gyakorolt hatása. 
Ezen alapanyagok szinte korlátlan mennyiségben megtalálhatók 
a természetben, kitermelése minimális mértékben befolyásolja   
a környezetünk alakulását. 
Hangszigetelés:
A falazott szerkezetek közül a Silka falazóelemmel készült fal        
a legjobb hanggátló. A legszigorúbb előírásokat is teljesítik, 
számított, mért eredményekkel bizonyítható, hogy nagy töme-
géből adódóan kiválóan hangszigetel. Hosszú évek beépítési 
tapasztalatai alapján a lehető legjobb választás társasházaknál 
közlekedő és lakáselválasztó falszerkezetek valamint nagy 
forgalmú környéken homlokzati falak zajcsökkentéséhez.
Biztonság:
Az otthonunk és értékeink biztonsága szempontjából kiemelten 
fontos a nem éghető, tűzálló szerkezet.
Hőtechnika:
A nagy súlyú, tömör falazat, ugyan nem a legjobb hőszigetelő 
képességű szerkezet, ellenben ez a tulajdonsága kivételes 
előnyöket jelent a nyári túlmelegedéssel szemben. Hőtároló 
képessége jelentős mértékben kiegyenlíti a nappali és éjszakai 
hőmérsékletkülönbségeket.
Tradicionális építőanyag:
A környezetbarát falazóelem napjainkban ismét fénykorát éli.      
A mészhomoktégla társasházaknál elsősorban az akusztikai 
tulajdonsága miatt tölt be jelentős szerepet, de budapesti 
beépítése több mint 100 éves múltra tekint vissza.
Megmunkálás:
A méretpontos Silka elemek rendkívül gyors és gazdaságos 
alkalmazást tesznek lehetővé. A vékonyágyazatú 
falazóhabarccsal történő építkezés takarékos anyagfelhasználást 
biztosít. A kész felület pontos felülete miatt vékonyabb rétegű 
vakolat is alkalmazható. Az elemek nútféderes és 
megfogóhornyos kialakítása egyedülálló építéstechnikai 
előnyöket biztosít a felhasználó számára. Nútféderes elemek 
beépítése esetén az állóhézagok illesztése habarcs kitöltés nélkül 
is készülhet. A megfogóhorony praktikus és kényelmesebb 
anyagmozgatást biztosít.

TERMÉKJELLEMZŐK:

TÍPUS/JEL

HML 300 NF+GT 33,3x20x30 16 58

(dB)2(N/mm )(cm)Silka

56

56

52

45

42

-

17

19

19

13

21

13

25x20x25

33,3x20x20

33,3x20x15

33,3x20x10

33,3x20x10

25x6,5x12

HM 250 NF+GT

HM 200 NF+GT

HM 150 NF+GT

HML 100 NF+GT

HMLF 100 NF+GT

V-120

MÉRET HxMxSZ
NYOMÓ-
SZILÁRDSÁG
KÖZÉPÉRTÉKE

LÉGHANG-
GÁTLÁSI SZÁM 
(RW)
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multipor = stabil, időtálló, 
biztonságos homlokzati hőszigetelés

Termékadatok - Multipor ásványi hőszigetelő lapok, Multipor ásványi könnyűhabarcs, Multifix ragasztóhabarcs

TERMÉK

TESTSŰRŰSÉG

600 X 500 X 50 90 db/rakat 23,33 db/m

2
3,33 db/m

23,33 db/m

23,33 db/m

2
3,33 db/m

2
3,33 db/m

23,33 db/m

23,33 db/m

5C° ÉS 25C°KÖZÖTT: 1,5 ÓRA

A1, NEM ÉGHETŐ A2, NEM ÉGHETŐ A2, NEM ÉGHETŐ

5C° ÉS 25C°KÖZÖTT: 2 ÓRA

8L / 20 KG 7L / 25 KG

2
3 kg / m  / RÉTEG

2
5 KG / m  / RÉTEG

20 KG / ZSÁK
40 ZSÁK / RAKLAP

25 KG / ZSÁK
48 ZSÁK / RAKLAP

60 db/rakat

48 db/rakat

36 db/rakat

30 db/rakat

24 db/rakat

18 db/rakat

18 db/rakat

600 X 500 X 75

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

NYOMÓSZILÁRDSÁG

HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ

PÁRADIFFÚZIÓS ELLENÁLLÁS

TŰZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS

MÉRETEK/KISZERELÉS

KIADÓSSÁG

KEVERŐVÍZ SZÜKSÉGLET

BEDOLGOZHATÓSÁG

MULTIPOR HŐSZIGETELŐ LAPOK
MULTIPOR ÁSVÁNYI 
KÖNNYŰHABARCS

MULTIFIX
RAGASZTÓHABARCS

3115 kg/m

350 kPa

λ = 0,042 W/mK

μ = 3 μ Ł�10 μ Ł�10

λ = 0,18 W/mK λ = 0,45 W/mK

2CS II: 1,5-5,0 N/mm 2CS II: 1,5-5,0 N/mm

3~770 kg/m 3~1400 kg/m

ł

Tűzvédelem: Multipor lapok tisztán ásványi eredetűek, ezért 
nem éghető, tűzállósági osztályba való besorolása A1 (nem 
éghető), tehát a Multipor Hőszigetelő Rendszer választása 
tűzvédelmi szempontból biztonságos megoldást nyújt.          
Egy esetleges tűz esetén a lehető legmagasabb szinten óvja 
meg a homlokzatot, így a teljes épületet.

Páraáteresztő: A hőszigetelő lap a kiváló hőszigetelés mellett 
az ásványi építőanyagok jó páraáteresztő képességével bír, így 
gondoskodik a falazat természetes légállapotáról, ezzel bizto-
sítva a kellemes beltéri lakókomfortot. 

Stabil és alaktartó: A izotróp és homogén ásványi 
szerkezetből adódóan stabil és alaktartó, így sokrétű 
felhasználást tesz lehetővé.

UV álló: Az ásványi alapanyagoknak köszönhetően a 
nap sugarai hosszútávon sem károsítják a hőszigetelés 
szerkezetét.

Impregnált: A hőszigetelő lap vízfelvételének korlá-
tozása érdekében a termék felülete vízlepergető 
impregnálást kap. A védőbevonat korlátozza az építő-
anyag vízfelvételét, ezáltal a kivitelezés során bekövet-
kező záporok nem tesznek kárt a már felragasztott 
hőszigetelésben.

Megmunkálhatóság: A Multipor lapok könnyen, 
gyorsan megmunkálhatóak, ezáltal a felhasználás 
során szükséges vágások egyedi alakítások 
egyszerűen kivitelezhetőek. Az elkészült hőszigetelés 
felülete könnyedén csiszolható, így az esetlegesen 
előforduló felületi egyenetlenségek gyorsan 
korrigálhatóak.

Környezetbarát: A természetes alapanyagok, (mész, 
homok és víz) az alacsony előállítási energia-
szükséglet, a kikerülő melléktermék nélküli gyártás és 
felhasználás mind a természeti környezet terhelésének 
csökkentését jelenti. A tömör ásványi szerkezete 
rendkívül hosszú élettartamú építőanyaggá teszi.           
A Multipor viseli a „Környezetbarát Termék” védjegyet, 
mely tanúsítja, hogy megfelel a vonatkozó feltétel-
rendszernek.

Kártevőálló: Tömör szerkezete miatt a külső homlok-
zati hőszigetelésben a madarak nem tesznek kárt,           
a bogarak és rágcsálók nem költöznek bele.

Multipor külső oldali hőszigetelő rendszer azon túl, hogy 
nagymértékben javítja a szerkezetek hőszigetelő képességét 
számos további előnnyel rendelkezik.

Rétegek

1.     Homlokzati fal (szükség esetén 

         felület kiegyenlítéssel)

2.     Multifix ragasztóhabarcs

3.     Multipor hőszigetelő lap

4.     Beütő vagy becsavaró szeges tárcsás dübel

5.     Multifix ragasztóhabarcs ágyazó réteg

6.     Üvegszövet háló

7.     Multifix ragasztóhabarcs fedőréteg

8.     Homlokzati ásványi vakolat (alapozó réteggel)

9.     Hálós élvédő profil

10.  Lábazati indító profil

11.  Vízorrprofil

12.  Ablakpárkány

13.  Ablak káva hőszigetelés

14.  Légzárást biztosító profil

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 javítható.  
Az új építésű, alacsony energiaigényű, illetve passzívházak külső falszerkezetének fontos 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.
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szigeteljünk megszakítatlanul: 
az URSA TERRA előnyei
Elengedhetetlenül szükséges, hogy gyakorlatilag az egész épületet felületfolytonosan és 
megszakítatlanul körbeszigeteljük pincepadlótól egészen a magastetőig, hogy a téli fűtési 
idényben a hőveszteség majd a lehető legminimálisabb legyen. A szigetelés helyétől 
függően különböző minőségű és teljesítményű hőszigetelő anyagokra van szükség.

Az URSA TERRA és az URSA DF csoportba tartozó ásványgyapot termékek komfortot, 
valamint kiváló beltéri levegő minőséget biztosítanak 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 TERRA PLUS 70Ph, URSA TERRA 74Ph, URSA TERRA 78Ph és URSA DF 37 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. Mindegyik kitűnő választás különféle magastető vagy padlás ill. zárófödém szigeteléséhez.

GYÁRTÓI JAVASATOK 
BEÉPÍTETT TETŐTEREK 
SZIGETELÉSÉHEZ:
Az URSA TERRA ásványgyapot lapok és az URSA DF 37 tekercses ásványgyapotok kiválóan 
alkalmazhatók mindenféle szerkezeti rétegrend kialakításban, 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 
szigetelőanyag 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 páraáteresztő 
tetőfóliát kell beépíteni a tetőfedő anyag alá, és fontos, hogy a fedési átszellőztetett légrést 
se felejtsük el kialakítani.

A szarufa alatti ásványgyapot hőszigetelés esetében az anyagot fém vagy fa segéd 
vázszerkezet közé helyezzük el, majd erre a vázra pára- és légzáró fóliát is be kell építeni         
a felületfolytonosság és légtömörség biztosításával, hogy valóban optimális eredményt 
érjünk el.

*az URSA különleges szigetelési megoldásáról bővebb információért kérje szakembereink segítségét!

URSA TERRA PLUS 70Ph

Kiváló hőszigetelési, akusztikai és 
tűzvédelmi paraméterekkel rendelkező 
csupasz táblás ásványgyapot termékek 
magastető és padlásfödém 
szigeteléséhez.

Kiváló hőszigetelési, akusztikai és 
tűzvédelmi paraméterekkel rendelkező 
csupasz táblás ásványgyapot termékek 
magastető és padlásfödém 
szigeteléséhez.

Kiváló hőtechnikai, akusztikai és 
tűzvédelmi paraméterekkel rendelkező 
csupasz tekercses ásványgyapot termékek 
magastető és padlásfödém szigetelésére. 
Ajánlott beépítési összvastagság 25-30 cm 
(függ a komplett szerkezet kialakításától).

URSA TERRA 74Ph 
URSA TERRA 78Ph

URSA DF 37
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URSA TERRA 74Ph URSA TERRA 78Ph

Kiváló hőszigetelési, akusztikai és 
tűzvédelmi paraméterekkel rendelkező 
csupasz táblás ásványgyapot termékek 
szerelt gipszkarton válaszfalak 
profilvázai közé beépíthető szigetelésre. 
Ajánlott a teljes profilvastagság 
kitöltése a szálas szigetelőanyaggal.

Kiváló akusztikai és tűzvédelmi 
paraméterekkel rendelkező csupasz 
tekercses ásványgyapot termékek 
szerelt gipszkarton válaszfalak 
profilvázai közé beépíthető szigetelésre. 
Ajánlott a teljes profilvastagság 
kitöltése a szálas szigetelőanyaggal.

Kiváló hőtechnikai, akusztikai és 
tűzvédelmi paraméterekkel rendelkező 
csupasz tekercses ásványgyapot 
termékek. Padlásfödém szigeteléshez a 
leggazdaságosabb megoldás, 20-30 cm 
vastagságban beépítve.

Kiváló hőszigetelési, akusztikai és 
tűzvédelmi paraméterekkel rendelkező 
csupasz táblás ásványgyapot termékek 
szerelt gipszkarton válaszfalak profilvázai 
közé beépíthető szigetelésre. Ajánlott a 
teljes profilvastagság kitöltése a szálas 
szigetelőanyaggal.

URSA TERRA TWF1

URSA DF 39

SZÖKIK A MELEG A PADLÁSFÖDÉMEN ÁT?

Akadályozzuk meg! A legegyszerűbb, legköltséghatékonyabb és legjobb végeredményt adó 
módszer, amikor egy felállított pallóvázat rögzítünk a födémszerkezetre, és annak közeit töltjük ki 
a szálas hőszigetelő anyaggal. 

Az URSA DF 39 ásványgyapot termék arra lett kifejlesztve, hogy kielégítse a modern kornak 
megfelelő építőipari és szigetelési igényeket és egyben megfelelő energetikai teljesítményt is 
nyújtson. 

Ahhoz, hogy raktározás céljára is használhassuk majd padlásterünket, illetve biztosítsuk pl. a 
kéménytisztítás miatti megközelíthetőségét, érdemes ezen felül a födémet szilárdabb járható, de 
páraáteresztő felületi burkolattal is ellátni.

Szigeteljen és élvezze a csendet!
Az URSA TWF1 szálas szigetelőanyagok 
valamint az URSA TERRA ásványgyapot 
termékcsalád hangszigetelési teljesítményét 
jellemző áramlási ellenállásuk, és 
hangelnyelő képességük egyaránt úgy lett 
optimalizálva, hogy velük megteremthessük 
az épületekben elérhető legmagasabb fokú 
akusztikai komfortot.

A kiváló hangelnyelő ásványgyapotok mind  
a szimpla, mind pedig a dupla vázkialakítású 
szerelt jellegű gipszkarton válaszfal 
szerkezetekben is kitűnő akusztikai 
szigetelést biztosítanak. Az installálás során   
a teljes bordaköz kitöltése javasolt                     
a szigetelőanyaggal. 

Mivel az anyag magas rugalmasságának 
köszönhetően tökéletesen befeszül a fém 
bordavázak közé és maradéktalanul kitölti      
a rendelkezésre álló teret – hosszú távon 
fogja biztosítani a megfelelő léghanggátlást.

Az URSA TWF1 vagy az URSA TERRA termékek melletti döntéssel egyszerre valósul meg a hosszú távon komfortos épület, valamint az 
energiatakarékosság fogalma is. Az ár-érték arányt tekintve is optimális költségű szigetelőanyag valóra váltja mind a tervezők és kivitelezők 
épületenergetikai, mind a lakók kényelmes otthonnal kapcsolatos álmait.
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tetőtér hőszigetelés utólag
Az ISOVER minden építkező számára egy 
komplex megoldást fejlesztett ki, amellyel a 
tetőtérbeépítések biztonságosan meg-
valósíthatók. A szarufák közötti tér teljes kitöl-
tésére az ISOVER UNIROL PLUS üveggyapot filc 
ajánlott. A második, kiegészítő hőszigetelés a 
szarufa belső síkján, arra merőlegesen, 
gondoskodik kényelmes belső lakóérzetről a 
nyári rekkenő hőségben és a téli csikorgó 
fagyban is. Ezzel a második réteg hőszigete-
léssel a szarufákat is szigeteljük (megszűnik a 
hőhídhatás), így a szerkezet hőszigetelő 
képessége jelentősen nő. A második réteg 
hőszigetelésként az ISOVER AKUPLAT 
üveggyapot lemezt ajánljuk. A belső oldalon 
alkalmazott VARIO KM DUPLEX klímafólia 
megvédi a tetőszerkezetet a nedvesség okozta 
károsodásoktól. A feladata az, hogy meg-

AZ AJÁNLOTT RÉTEGREND:
Tetőfedés

TYVEK SOLID páraáteresztő, vízzáró réteg

15 cm UNIROL PLUS vagy UNIROL PROFI 
hőszigetelés

5 cm AKUPLAT vagy MULTIMAX 30 
hőszigetelés

VARIO KM DUPLEX páragazdálkodó réteg 
tömített átlapolásokkal, csatlakozásokkal

Gipszkarton burkolat

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

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

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

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

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

SZERELT VÁLASZFALAK:

A SZERELT VÁLASZFALAK ELŐNYEI:

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

Kis tömege révén a válaszfal súlya nem 
terheli a födémet.

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

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

TALAJON FEKVŐ PADLÓ

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

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

PINCEFÖDÉM

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

PADLÁSFÖDÉM

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

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

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

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

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

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

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

EMELETKÖZI FÖDÉM

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

MEGOLDÁS

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!  

Az éklemez-párok gyárilag háromszög
alakúra vannak vágva.

A kőzetgyapot éklemezek 
átlómenti eltolásával...

…bármilyen járatos 
szarufatávolság beállítható.
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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 száraz-
építésnél 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 homlok-
zatain 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 alkalma-
zásokhoz 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 alap-
szerkezetet alkotnak az épület külső szigetelése alá. Ásványgyapottal és 
polisztirollappal is burkolható. Vakolható, illetve táblás anyagokkal is elhelyez-
hetőek, mint pl. alumínium panelek.-

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.

NIDA  HYDRO  LEMEZ  A  CEMENTLEMEZ  ALTERNATÍVÁJA 

NIDA Hydro gipszkarton a cement (kötésű)-lemez nagyszerű alternatívája. Kisebb    
2a súlya  csak 10,8 kg m -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 glett

NIDA Hydro lap

NIDA Hydro C4 lemezcsavarok

NIDA üvegszálas szalag

NIDA CD mennyezet profil*

Külső vakolat

NIDA UD fali profil*

* A profilok kiválasztása a környezet agresszivitásától függ. /légkör nedvesség 
(Lásd a PN-EN ISO 12944-2 szabványt)

ÖSSZEFOGLALÁS
 NIDA Hydro a gipszkarton rendszer, mely az épületek külső felületén . Fő előnyei: ellenáll a víz és változó időjárási viszonyok hatásának (eső, átszellőztetet homlokzati falburkolatként, ereszburkolatként is alkalmazható

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.
2    A súly szintén a NIDA Hydro lemezek előnye  könnyebb a cementlemeznél (súlya csak 10,8 kg/m 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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CLIMAPOR szigetelőanyagok

FUNKCIONÁLIS
DEKORLÉC

A CLIMAPOR szigetelőtapéták és szigetelőlapok a lakóterek belső szigetelésére szolgálnak, 
segítenek az energiaköltségek csökkentésében és ezáltal a kellemes lakókörnyezet 
kialakításában. Elfedik a falak kisebb repedéseit és apró egyenetlenségeit, védenek az 
átnedvesedésüktől, és tapétázási alapként is szolgálhatnak. Hőszigetelő hatásuk messze 
felülmúlja a szokásos építőanyagokét, ráadásul a szigetelők vékonyságának (3,4,6,7 mm) 
köszönhetően a szigetelés után megmaradnak a tágas terek, egyben mégis szigetelő           
funkciót is ellát.

®Termékeink új korszakba léptek: Neopor  alapanyag hozzáadásával termékeink akár                  
20%-kal is növelhetik a termék szigetelőhatását, mindemellett felhasználásuk továbbra                  
is igen egyszerű maradt.

ÁR ÉS HATÁSFOK

4mm EPS Neopor® szigetelőhatása 
megegyezik: kb. 88mm-es tégla,  
kb. 125mm mészkő, kb. 188mm 
normál beton

SZIGETELŐLAPOK

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

MENNYEZETI 
SZIGETELŐLAP

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

ABLAK- ÉS 
REDŐNYTOK-
SZIGETELÉS

   Érezhetően 
csökkenti a huzatot 
és a hőveszteséget.
   Igény szerint 
méretre vágható és 
egyszerűen 
felragasztható.

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

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.
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TISZTA,
RAGYOGÓ

SZÍNEK

Kiszerelés: 2,5 l / 5 l

Foltálló, matt
latex beltéri falfesték

A Dulux EasyCare az első, forradalmi víztaszító tulajdonságú 
beltéri falfesték. A festék egyedülálló összetételének 
köszönhetően a falról lepereg a víz, és a legtöbb folyékony 
szennyeződés, amelyek így nem hatolhatnak mélyen a 
bevonatba.
Rendkívül ellenálló felületet hoz létre, amelyről gyerekjáték 
a kosz eltávolítása.

A TÜV által bevizsgálva MSZ EN 7783-2 páraáteresztő 
képességre, valamint az MSZ EN ISO 11998 alapján 
dörzsállóságra és felülfertőtleníthetőségre.

A 10× ellenállóbb Dulux EasyCare túlteljesíti az MSZ EN 13300:2001 szabvány legmagasabb osztályainak követelményeit. A nedves 
dörzsállóság szerint I. osztályba sorolható festékek 200 dörzsciklus utáni rétegvastagság vesztesége nem haladhatja meg az 5 μm-t.              
A Dulux EasyCare rétegvastagság vesztesége 200 dörzsciklus után csupán 1,3 mikron; 2000 dörzsciklus után is csak 5,8 mikron volt              
az ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI osztályának vizsgálata alapján.



közép-európai építőanyag kereskedő hálózat

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

www.stavmat.hu

STAVMAT ÉPÍTŐANYAG KERESKEDELEM - minőségi építőanyagok
és az ST Line kizárólagos forgalmazója

építkezzen profi módon
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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!

2Példaként nézzünk egy 80 m -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              

2a nyitás-zárás miatt kb. 16m -et vesznek el a hasznos alapterületből.

2 2EZ PONTOSAN AZT JELENTI, HOGY A 80 M -ES INGATLANBAN, MINDÖSSZE 64 M -EN ÉL.

VÁLASSZON FRONTLEMEZELT, VAGY FENYŐ TOLÓAJTÓT, HAGYOMÁNYOS, 
VAGY MODERN MEGJELENÉST A  KÍNÁLATÁBÓL!DELTA TOLÓAJTÓ

TOLÓAJTÓINKKAL
KISZÉLESÍTJÜK

ÉLETTERÉT.

Felejtse el a falbontást, a piszkos építkezést, a 

rengeteg törmeléket. Tolóajtó megoldásainkkal

  EGYSZERŰEN,
   GYORSAN és

  KEDVEZŐ ÁRON 
kivitelezheti régóta dédelgetett álmait.
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AJÁNDÉK +20% lakóterület bővítés az Ön otthonában.

fenyő és HDF
ajtók

TÖMÖR FENYŐ BELTÉRI AJTÓK

2 kazettás és 8 kazettás változatban. Natúr kivitelű, tömör lucfenyő 
ajtólap, 12 cm-es natúr fenyőtokkal. Elzett zárral, kilincs és küszöb nélkül. 
Jobbos és balos, valamint üvegezhető kivitelben is. Egyedi méretek 
gyártása is, 2 hetes szállítási határidővel.

TÖMÖR BOROVI FENYŐ BEJÁRATI AJTÓK

Natúr kivitelű, tömör borovi fenyő ajtólap, keményfa küszöbbel.   
5 pontos zárral, zárbetét és kilincs nélkül. Gumitömítéssel. Jobbos 
és balos, valamint üvegezhető kivitelben is. Egyedi méretek 
gyártása is, 2 hetes szállítási határidővel.

Típusai: Halszálkás, Éva, BK1, BK12, Hamburg, Napsugár

CRAFTMASTER BELTÉRI AJTÓK

Fehér, alapmázolt ajtólap, 5 cm-es tokkal. Elzett zárral, kilincs és küszöb 
nélkül. Jobbos és balos, valamint üvegezhető kivitelben is.
Típusai: Classic, Carmell, Olympos, Effes

NAPSUGÁR CLASSIC

ZEBRA

OLYMPOS

KAZETTÁS
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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

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.



2.

3.

Megkönnyítjük feladatát!

Gondot okoz a szállítás
vagy csak nincs ideje?

1. Egyszerű és kényelmes!
Ha Ön éppen építkezik vagy felújít, akkor 
kiemelkedően fontos, hogy kellő körültekintéssel 
válassza ki azokat az építő- és segédanyagokat, 
amelyek otthona alapjait képezik majd. 

A hosszadalmas utánajárást és cipekedést 
felejtse el! Keresse fel webáruházunkat és 
válassza ki a kívánt termékeket! 

Nem gond! Rendeljen nálunk és mi 
házhoz szállítjuk Önnek!* 

*A házhozszállítás díjairól a www.STshop.hu oldalon talál további információt.
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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
U = 0,64

komplett padláslépcsőt
tekintve

KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉS - 
ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

A CLICK FIX PADLÁSFELJÁRÓ 
LÉTRA KÖNNYEN ÉS 
GYORSAN BEÉPÍTHETŐ

KIS SÚLYÚ, BEÉPÍTÉSÉHEZ
EGY SZEMÉLY IS 
ELEGENDŐ

ClickFix® ajtólap hőhíd mentes

Hagyományos ajtólaphőhídak

®ClickFIX  26 gold

U = 1,35

®ClickFIX  36 gold

U = 0,99
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tetőtéri ablakok

A 25 éves FAKRO széles 
termékválasztékának köszönhetően 
egyedi igények szerint alakítható a 
tetőtér.

Az innovatív, energiatakarékos és 
biztonságos tetőtéri ablakok 
megfelelnek a legszigorúbb 
követelményeknek. Kínálatunkban 
megtalálhatók billenő, magasított 
forgástengelyű, felnyíló-billenő, 
oldalra nyíló, duet, térdfal- és 
tetőerkély ablakok, normál és 
hőszigetelő tetőkibúvók, árnyékolók, 
fénycsatornák, felülvilágító ablakok, 
padlásfeljáró lépcsők és elektromos 
távvezérlő rendszerek.

Tetőtéri ablakokra 10, fénycsatornákra 
7, padlásfeljáró lépcsőkre 3, 
kiegészítőkre 2 év garanciát 
biztosítunk.

ENERGIATAKARÉKOS

BIZTONSÁGOS

TARTÓS

INNOVATÍV

ESZTÉTIKUS
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helytakarékos padlásfeljáró
lépcsők

Minden típus hőszigetelt kivitelben készül összecsukható vagy feltolható fa 
létraszárral, illetve összecsukható vagy ollós szerkezetű fém létraszárral.                       
A kínálatban megtalálható az extra hőszigetelő és kétfajta tűzgátló típus is.

Használaton kívül, összecsukott állapotban a mennyezet síkjába illeszkednek, 
használatuk kényelmes és biztonságos, beépítésük egyszerű.

A nem beépített padlásterek 
megközelítése jellegükből, 
funkciójukból adódóan 
általában nincs megoldva 
állandó lépcsővel. Azonban 
akár az ott tárolt dolgok,   
akár különböző karbantartási 
munkák és a tetőre való 
kijutás miatt biztosítani kell    
a megfelelő közlekedést.    
Erre a problémára nyújt 
megoldást a FAKRO 
egyedülállóan széles 
padlásfeljáró lépcső 
választéka. A különböző 
típusok közös jellemzője           
a kompromisszumok nélküli 
minőség, a tetszetős kivitel    
és a három év garancia.

TARTÓS

BIZTONSÁGOS

KÉNYELMES

PRAKTIKUS

ESZTÉTIKUS
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miért éppen
helopal

A gyártó úgy kísérletezte ki a termék anyagát, hogy az felvehesse a versenyt a legpazarabb természetes kövekkel,           
a gránittal és a márvánnyal is, kinézetre és tartósságra egyaránt. Finom márványlisztet használt fel a keverék 
legfontosabb összetevőjeként. Arra azonban vigyázott a technológia során, hogy ezen az anyagon ne legyenek olyan 
apró, szemmel szinte nem is érzékelhető repedések, mint amilyeneket a természetes köveken mindig megtalálhatunk. 
Így a nedvesség nem juthat be a párkány anyagába, és nem tehet kárt benne. 

A Helopal ablakkönyöklő tehát egy speciálisan feldolgozott természetes kő, amelyet aztán tetszés szerinti mintázattal, 
színnel lehet ellátni, és végső formája is pontosan szabályozható. Ennek köszönhetően jöhetett létre az a különleges 
forma is, amelyet természetes kövekből nem lehet előállítani, s ez a profilos ablakkönyöklő.

Sok egyéb jó tulajdonsága mellett a Helopal ablakpárkány a háziasszony számára sem okoz sok gondot. Kellemes 
tapintású felületét nagyon könnyű tisztán tartani, nem foltosodik, nem mattul, sok éven keresztül megtartja eredeti 
minőségi jellemzőit.

HELOPAL CLASSIC
Öntöttmárványból 
beltérbe és kültérbe. 
Többféle márvány 
színben, fényes és 
strukturált felülettel.

HELOPAL EXKLUSIV 
Öntöttmárványból 
beltérbe és kültérbe. 
Többféle márvány és 
gránit színben, fényes
és matt felülettel.

HELOPAL PURITAMO 
Öntöttmárványból 
beltérbe és kültérbe.
Többféle színben, 
matt felülettel.

HELOLIT 
Víztaszító pozdorjából 
beltérbe. Fehér, carrara
és bükk színben, 
ellenálló felülettel.

TREND 
Víztaszító pozdorjából 
beltérbe. Fehér, 
márvány és venge 
színben, ellenálló 
felülettel.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

HELOPAL KICSIT MÁSKÉNT

A kereskedésekben és nyílászáró szaküzletekben   
található sokféle könyöklőtípus közül kézenfekvő 
választás a Helopal ablakkönyöklő. Miért? Mert külső 
megjelenésében és fizikai tulajdonságaiban egyaránt          
a legjobb minőséget képviseli. 

ALUMÍNIUM 
Extrudált alumínium könyöklő 
kültérre. Fehér és antracitszürke
színben, porfestett felülettel.

Úszómedencék szegélyezésére, 
uszodák falborítására kiválóan alkalmas
a Helopal.

Beltéri és kültéri 
lépcsőfelület is 
készülhet belőle.

Konyhai falborításként 
és munkalapként 
is megállja a helyét.

Mosdópultként 
fürdőszobánk dísze
lehet a Helopal.

KERESSE A HELOPAL AKCIÓS TERMÉKEIT A KERESKEDÉSEINKBEN!
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ajtó és ablak kilincsek

Bochemit favédőszerek

Sába
esőtetős postaláda

Vaslemezből készült, 
festett kivitelű postaláda, 
fekete és antracit színben. 
Elöl bedobós és elöl nyílós 
kivitel (levél csak szemből 
dobható bele) hátsó 
oldalán 4 csavarral 
rögzíthető.
Befoglaló méretei:          
365 mm x 370 mm, 
mélysége: 105 mm, 
levélnyílás mérete:          
220 mm.

Cala bronz alu rozettás 
NZ/CZ ajtókilincs

Alu ajtókilincs antik bronz 
hatású kivitelben. Ezt a típust 
azért ajánljuk mindenkinek, 
mert könnyedén, mérés nélkül 
minden típusú zárhoz 
felszerelhető. A rögzítési 
pontokat antik bronz 
díszítőelem fedi, így nagyon 
esztétikus. A kilincsekbe plusz 
rögzítő imbusz csavar kerül, 
ezáltal még masszívabbá téve 
az ajtókilincset. Ajtócímke 
átmérő: 50 mm, kilincs méret: 
112 mm. A termék sildes 
típusban is elérhető, 55NZ/CZ    
és 90 NZ/CZ méretben.

Rozsdamentes rozettás 
kilincs 
Alex NZ/CZ

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. Közintéz-
ményekbe, irodaházakba 
ajánljuk. Elérhető normál- és 
cilinderzáras kivitelben. 
Ajtócímke átmérő:  51 mm. 
Kilincs méret: 138 mm, cső 
átmérő 20 mm.

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 színben. 
A kilincsvas: 7 mm, sild 
hossza: 65 mm, szélessége: 
30 mm, magassága: 12 mm. 
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.

www.kilincsesvasalat.hu

TERMÉKEK:

A Bochemit faimpregnáló anyag a piacon az egyik leggazdaságosabb 
termék, mivel vízzel hígítandó tömény koncentrátum, így igen kedvező 
ár-érték arányt kapunk.

A BOCHEMIT termékcsaládban olyan favédőszereket talál, amelyek 
megoldást nyújtanak a penész, rovar, gomba okozta problémákra,       
és az időjárás viszontagságaira. Továbbá égéskésleltetésre alkalmas 
terméket is tartalmaz portfóliónk. A BOCHEMIT termékek vízzel 
hígítható koncentrátumok. Színes és színtelen változatban is 
elérhetőek. 1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg és 500 kg-os kiszerelésben kerültek 
forgalomba. Felhasználási módok: festés, szórás, áztatás, 
vákuumnyomásos impregnáció.

 A BOCHEMIT faimpregnálás növeli az UV-vel,                       
a természetes kártevőkkel, gombával, és penésszel 
szembeni ellenállást. 

 Javítja az építési faanyagok funkcióját.

 Az építési és szerkezeti fa végső minőségét emeli.
 
 A BOCHEMIT faanyagvédőszer kompatibilis a  
 falazúrokkal és a festékekkel.
 
 A faanyagvédőszerrel történő impregnálás a fa felszívó 

képességét csökkenti, aminek köszönhetően a fedő 
esztétikai réteghez kevesebb  anyag szükséges.

 
 A BOCHEMIT hozzáadott értéket ad az építési  

anyagnak, minőségibbé teszi az építkezést.

www.bochemit.eu

OKOS MEGOLDÁS: 
A faimpregnáló kiválasztásakor a legfontosabb, hogy ne hasonlítsunk kg-t kg-hoz vagy litert 

2literhez, hanem azt figyeljük, hogy mekkora a kiadóssága a terméknek, azaz hány m -re elég               
a megvásárlandó termék.

BOCHEMIT 
Optimal forte - 

Tömény, vízben 
oldható folyékony 
koncentrátum 
penész, rovar, gomba 
és termeszek elleni 
megelőző 
favédelemre.              
50 m /kg2 

BOCHEMIT 
penész elleni szer 
500 ml - 

Penész megszünte-
tése. A készítmény 
hatásos a mikrosz-
kopikus szálas 
gombák, zuzmók, 
élesztő gombák és 
baktériumok ellen. 
Gomba- és baktérium-
ölő hatása van.

BOCHEMIT 
Antiflash - 

Égéskésleltető 
hatású, rovar- és 
gombaölő 
koncentrátum 
megelőző 
favédelemre.            

2165 ill. 20 m  /5kg 
(égésre)

BOCHEMIT        
Plus I szórófejes 
kiszerelésben is - 

Megszüntető hatás 
rovarok ellen. Már 
megtámadott fára. 
Továbbá megelőző 
védelmet nyújt 
fakárosító penész    
és gomba ellen.            

233 m /kg

BOCHEMIT       
QB Hobby - 

Barkácsolóknak 
kisebb fafelületek 
megelőző kezelésére
penész, rovar, gomba 

2ellen. 12,5 m  /kg
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OSB és QSB lapok

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. 

22500x1250 mm-es táblaméretben, 3,125 m /tábla.

Nagy ellenállású egyrétegű faforgácslap, amelyben az egyenletesen magas 
sűrűséget és kiváló szerkezetet a különlegesen válogatott forgácsok biztosítják. 
Műgyanta kötőanyagú. Lemezek nedves környezetben is felhasználhatóak.    

2 2500 x 1250 mm-es táblaméretben, 3,125 m /tábla.

NATÚR OSB LAP

CSISZOLATLAN QSB LAP

AZ OSB ÉS QSB LAPOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
JELLEMZŐK

EN 323

EN 310

EN 310

EN 310

EN 310

EN 319

EN 317

EN 322

Átlagos sűrűség

Hajlítószilárdság (hosszirányú)

Hajlítószilárdság (keresztirányú)

Rugalmassági modulusz (hosszirányú)

Rugalmassági modulusz (keresztirányú)

Lapsíkra merőleges szakítószilárdság

Vastagsági dagadás áztatás során

Nedvességtartalom

2kg/m
2N/mm
2N/mm
2N/mm
2N/mm
2N/mm

%

%

630

20

11

3500

1400

0,34

15

630

20

10

3500

1400

0,32

15

5-12

630

18

9

3500

1400

0,3

15

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

OSB

720

16

16

2400

2400

0,45

10

6-10

770

18

18

2550

2550

0,45

11

710

14

14

2150

2150

0,4

10

750

16

16

2400

2400

0,45

10

700

14

14

2150

2150

0,4

10

12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 25 mm

QSB
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TEXAS

20 x 60 cm

ZGD 62031 ZGD 62030ZGD 62032

ZGD 62035 ZGD 62034 ZGD 62033
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ALBERO

ZPD 53005 ZPD 53003 ZPD 53004ZPD 53006

ZPD 53009 ZBD 53011 ZVD 53009

20 x 50 cm

MOKKA F-53001  ZBD 53005  ZBD 53006

BARRIQUE F-53021
szett

BÖGRE F-53001 ZBD 53003 ZBD 53004

20 x 50 cm
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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 
burkolatok, 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 

elegáns homlokzati kőburkolatok

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 
sarokelemek használata, mert a teljes kőhatás elérése ezt megköveteli.  
Felragasztás után a termék impregnálható. Opcionális lehetőségként        
a saját márkás Fabro protect impregnálót ajánljuk.

FOREST

DUNA
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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, manu-
faktúrális 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.

Manu falburkolatok
             - a természet legyártva

La Venta

Dockland

Oxford

Alta
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Concrete bone 280 x 850 mm, Concrete decor lamas noce 280 x 850 mm, Concrete noce 447 x 447 mm.



97www.stavmat.hu

partner

burkolatok, szaniter

CONCRETE 200 x 500 mm

bone

bone

bone noce riviera bone

noce

lamas noce

louver noce

isole brown

louver grey

isole grey

noce

mosaico noce mosaico grey

pearl

pearl

pearl riviera pearl

grey

grey

lamas grey decor venere

grey

CONCRETE 280 x 850 mm

CONCRETE 447 x 447 mm
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Varázsoljon egy kis természetet a 
fürdőszobájába! A Deep By Jika termékcsalád 
a kellemes érzések keltésére épít, amelyet a 
fafelület érintése, a fehér szín nem tolakodó 
árnyalata, a kimunkált friss kőris és az 
aranyszínű tölgy látványa idéz fel bennünk.       
A mosdó szekrénykéjének hangsúlyos 
kerekítése a fürdőszobában egy erdő közepén 
található hatalmas egyedi darab érzetét 
sugallja. A Deep by Jika mosdókagylói 
fürdőszobájában nemcsak akkor vonzzák        
a tekintetet, ha bútorokkal kombinálja őket, 
hanem akkor is, ha szifonnal, szifontakaróval, 
vagy mosdólábbal látja el. Lekerekített élei jól 
illeszkednek új WCcsészéinkhez és 
bidéinkhez. A kerámia termékek tökéletes 
összhangban vannak az új Deep by Jika 
csaptelepeinkkel. A mosdót kihangsúlyozza    
a magasított, masszív csaptelep; az alacsony 
csaptelepes változat ideális választás a kisebb 
mosdók esetében.

fürdőszoba
család

zuhanyajtók
CUBITO PURE

A Jika bemutatja új, innovatív termékét, ami könnyedén megoldja az 
olyan falfülkék problémáját, amelyek túl nagyok lennének egy 
zuhanyfülkéhez. A Cubito pure család zuhanyajtói 1950 mm magassággal 
készülnek, különböző szélességgel, háromféle kivitelben: forgócsapos, 
összehajtható és csúszó ajtó.

A CUBITO család toldó profilja egy egyszerű és meglehetősen ötletes 
megoldás, ami igazán nagy segítség. Szinte láthatatlanul képes 
„megnövelni” a zuhanyajtó méretét, és megbízhatóan zárja az egész 
rendelkezésre álló teret.

Az ajtó megoldást úgy kell kiválasztani, hogy illeszkedjen                              
az Ön fürdőszobája alaprajzához.

ELŐNYÖK:

meghosszabbított öt éves garancia idő,

illeszthetőek a Jika zuhanytálcákhoz (Ravenna, Olymp, Sofia),

szilárd profilok ezüst színben,

speciális üveg, JIKA perla GLASS kikészítéssel,

a fémrészek anyaga eloxált alumínium.
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fürdőszoba bútorok a GUIDO-tól

BAROKK

Prémium 

PIERO 
(MEDIUM VENETIAN WALNUT)

„Klasszikus bútorok 
új köntösben”, antikolt 

dió színű bútor.

A „BAROKK” névre hallgató bútorcsalád meg-
alkotására felkérés volt a piacon talált üres 

szegmens betöltésére. A hagyományoktól eltérő 
elegáns megjelenésű fronttal készült bútorcsalád 

szép formavilággal rendelkező 
porcelánmosdóval, antikolt elemekkel (fogó, láb, 
spotlámpa) különlegesség a fürdőszoba bútorok 
világában. Méretrendszere: 66-, 76-, 86-, 106 cm 

szélességben, valamint kiegészítő elemekkel.

A GUIDO termékei között nagy sikert aratott            
a prémium kategóriás bútor, mely a modern 

stílust képviseli. Körültekintően választott 
anyagok teszik egyedivé, felhasználóbaráttá.

TREND 85
TREND a lelke mindennek. Ez a nem 
mindennapi formavilág széles körben vált 
kedveltté megrendelőink körében.
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innovatív RAVAK megoldások
CITY KÁD EGYSZERŰEN ELEGÁNS 

TÁGAS
Kényelmes, nagyméretű, nem hivalkodó. Ötvözi mindazt, 
amire egy kényelmes, városi stílusú fürdőszobában 
szüksége lehet.  180 x 80 cm-es méretben.

TERMÉSZETESEN MAGABIZTOS
Egyediségét nem kürtöli világgá, ellentétben elkerülhetetlenül és magabiztosan 
vonzza a tekintetet a City kád. A mértékletességet, a természetességet és 
a visszafogott eleganciát soha nem lehet megunni.
A kád telepítésénél előlapként falazott burkolt felületet javaslunk kialakítani, előlapot 
nem forgalmazunk hozzá. A kádhoz 800 mm hosszú le- és túlfolyó szükséges!

2017 – TOVÁBBI RAVAK ÚJDONSÁGOK

Moon mosdók – Öt pultra ültethető mosdó 
variáció, melyek geometriai alakja kör
A legtermészetesebb megoldás minden modern 
fürdőszobába. A Moon mosdók túlfolyóval nem 
rendelkeznek, ezért csak hagyományos fix lefolyóval 
szerelhetők. A valódi fa furnérból készülő 
mosdópultok speciálisan impregnáltak a 
nedvességgel szemben, ezáltal nedves 
környezetben is helytállnak.

Uni Chrome RimOff perem nélküli WC –                        
Az Uni Chrome WC RimOff csészék megfelelnek               
a legmagasabb higiénia elvárásoknak. Minden 
használat után tökéletes az öblítés. Nincsenek 
elérhetetlen helyek a baktériumok számára, így a WC 
csésze tisztántartása tökéletesen kivitelezhető. A WC    
és a fal közötti szigetelés a csomagolás része.                            
A legolcsóbb rejtett felfogatású WC a magyar piacon.

Blix BLDZ2 
zuhanyajtó  

Blix BLDP3 
zuhanyajtó  

Markáns és 
elegáns fogantyú

Blix BLDZ2 és BLDP3 zuhanyajtók –                                     
A Blix zuhanykabinok és -ajtók a magas minőség               
és a kedvező ár legjavát képviselik.
Lelkiismeretes kidolgozás, modern külső és rengeteg 
gyakorlati előny. Csúszkarendszere rendkívül csendes       
- az alsó rész SilentRun mechanizmussal van felszerelve. 
Egyszerű tisztítás - A tolóajtó alsó részénél lévő 
csúszkamechanizmus enyhe nyomására kibillenthető.
A BLDZ2 zuhanyajtó modern harmonika rendszerének 
köszönhetően maximális belépőt tesz lehetővé                    
és BLPSZ fix oldalfallal bővíthető.
A BLDP3 zuhanyajtó a 90 cm-es típusnál is kényelmes, 
széles belépővel, valamint praktikus tolóajtó rendszerrel, 
ami nem foglal helyet a fürdőszobában. Fix oldalfallal 
nem kombinálható.
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Egy jó konyhai csaptelep a sütés-főzés során igazi kuktaként tud a 
„kezünk alá” dolgozni. Hogy milyen a „jó” konyhai csaptelep, azt egyrészt 
az egyéni igények, másrészt a külső körülmények határozzák meg.

A KLUDI termékek magas minőséget képviselnek, a gyártó által 
biztosított szolgáltatások (közvetlen elérhetőség, garancia, szerviz) pedig 
csak tovább növelik az előnyök sorát.

A design és a funkciók tekintetében széles a választék: a hagyományos 
formavilágtól a minimalista stílusig; az alapvető funkcióktól a leemelhető 
kifolyós, szenzoros kivitelig számos megjelenés és termékjellemző közül 
választhatjuk ki a konyhánk stílusának illetve szokásainknak leginkább 
megfelelő darabot.

Vannak azonban olyan tényezők, melyeket nem tudunk befolyásolni,    
így kompromisszumokra kényszerülünk. Vagy mégsem?

KLUDI bajonettzáras konyhai csaptelepek – egy jó döntés

Ha a konyhai csaptelep valamilyen oknál fogva az ablak elé kerül, az 
megnehezíti az ablaküveg tisztítását, az ablak kinyitását. A KLUDI erre       
a helyzetre kínál a megoldást a bajonettzáras konyhai csaptelepekkel. 
Ezek lényege, hogy a csaptest egyetlen mozdulattal elfektethető, így                  
– a fogadócsonk magassága miatt – mindössze 3 centiméternyi helyre 
van szükség a konyhapult és az ablakszárny alsó éle között.

Ez a funkció több KLUDI konyhai csaptelepcsaládnál is megtalálható.

KLUDI konyhai csaptelepek   
                               – SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK AZ ÖN KONYHÁJÁBA

KLUDI multicsatlakozós konyhai 
csaptelepek – kényelmes megoldás

Mosó- vagy mosogatógép 
beszerelésekor a gépet – 
értelemszerűen – a vízhálózathoz is 
csatlakoztatni kell. Mivel a gyártók 
figyelmeztetnek, hogy használaton 
kívül ne hagyjuk nyomás alatt a 
készüléket, szükség van egy csapra a 
víz elzárásához. A KLUDI emiatt alkotta 
meg multicsatlakozós konyhai 
csaptelepeit: a csaptesten található 
apró kar segítségével elzárhatjuk a 
konyhapult alá szerelt mosó- vagy 
mosogatógép vízellátását.

Ez a funkció több KLUDI konyhai 
csaptelepcsaládnál is megtalálható.

KLUDI konyhai csaptelepek nyílt rendszerű vízmelegítőkhöz

Ha a konyhai csaptelep meleg víz ellátásáról nyíltrendszerű vízmelegítő 
(nyíltrendszerű „kisbojler”) gondoskodik, sokan gondolják úgy, hogy le 
kell mondaniuk a modern megjelenésű csaptelepről, és csak a régimódi, 
kétgombos kivitel jöhet szóba. A KLUDI ezért számtalan 
termékcsaládjában gyárt nyílt rendszerű vízmelegítőről üzemeltethető 
változatot; sőt, még a kihúzható kifolyós, bajonettzáras, vagy 
multicsatlakozós kivitelről sem kell lemondani!

Ez a funkció több KLUDI konyhai csaptelepcsaládnál is megtalálható.
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fürdőszobai vízelvezetés
PRAKTIKUM ÉS DESIGN A FÜRDŐSZOBÁBAN

ACO Magyarország - 20 éve Magyarországon

Modern, diszkrét, de látványos megoldás, az ACO SOLID Résfolyóka
 Rozsdamentes acéltest - a higiéniáért és megbízhatóságért 
 Egyszerű beépíthetőség
 Akadálymentes felületkialakítás
 Bármilyen burkolathoz beépíthető - padlólap, fa, természetes kő
 Könnyen tisztítható, szétszedhető bűzzár 

20 mm           Rés felsőrész - szinte láthatatlan vízelvezetés
55 mm           Minimális beépítési magasság - új építéshez vagy felújításokhoz
0,8 l/s             Akár esőztető zuhany extrém vízmennyiségű vízelvezetéséhez 
1500 mm     Széles méretválaszték: 700 mm-1500 mm

Tegye élménnyé a zuhanyozást az ACO SOLID Résfolyókával és az Exclusive család többi elemével.

AZ ACO COMFORT ZUHANYFOLYÓKÁK ELŐNYEI:

kiemelkedő esztétikai élmény
egységes padlószint, megújult térérzet, harmónia, elegancia
maratott rozsdamentes acéltest
hosszú élettartam
magas értékű vízelvezető képesség
könnyű beépíthetőség új illetve felújított fürdőszoba esetén is
burkolat alatti szigeteléshez szigetelőgalléros változat
kétféle beépítési magasság
variálható rácsválaszték
könnyű tisztíthatóság és kivehető bűzzár
akadálymentességet igénylő terekben is alkalmazható
sorzuhanyzós beépítés esetén is higiénikus kialakítás

SOLID exluzivitás fürdőszobájában

Ötletes, modern, látványos épített zuhanyzó kialakítása a cél?
A megoldás: Aco Comfort zuhanyfolyókák!
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exluzív hideg- és 
melegburkolati profilok

A ROZSDAMENTES ACÉL PROFILOK komplexitása, szépsége                       
a hosszútávon gondolkodóknak ideális, tartósságával minden más 
alapanyagú profilnál időtállóbb választást jelent. Ellenáll a sérüléseknek, 
kémiai, mechanikai, időjárás okozta igénybevételnek, és profi 
felületkezelése miatt biztonsági és higiéniai szempontoknak egyaránt 
megfelel. 

A VIARPROFIL termékcsaládok gyorsan, könnyen, kreatív módon nyújtanak 
megoldást a burkolások során.Teljes körű hideg- és melegburkolati 
profilkínálatunkból most három modern és keresett típust ajánlunk.

A VI-QUADRATUS / Q SZÖGLETES PROFILOK megjelenése illeszkedik    
a lapos, szögletes stílushoz. Szimmetrikus, azaz a profilból beépítés után 
mindkét oldalról ugyanakkora felület látszódik. Dekorcsíkként vagy 
lábazati élként egyaránt használható, ezért nevezzük még univerzális 
szögletes profilnak is. Az univerzális felhasználhatóságot tovább segíti az 
igényes felületű polírozott és szálcsiszolt kínálat.

A VI-CORATIV / DEKOR PROFILOK harmonikusan illeszkednek a belső 
tér burkolataihoz, fürdőszoba kellékeihez. Esztétikus megjelenésük 
modern optikai hatást biztosít, kiváltható vagy helyettesíthető velük         
a csempedíszcsík. A profil 7mm magassága lehetővé teszi a vékonyabb 
anyagvastagságú csempeburkolat felületével egy síkban történő 
fektetést.

ROZSDAMENTES ACÉLBÓL FAL- ÉS PADLÓBURKOLATOT LEZÁRÓ SZÖGLETES ÉS ÍVES, BURKOLATVÁLTÓ ÉS LÉPCSŐ PROFILOKAT KÍNÁLUNK!

Szín:  natúr alumínium, S-ezüst, T-titán eloxált alumínium, 
             BG-polírozott arany, BC-polírozott króm, 
             BT-polírozott titán  eloxált alumínium,
             HBC-szálcsiszolt króm, HBT-szálcsiszolt titán eloxált alumínium.

Magasság: 8 - 10 - 12,5 mm

Szín: natúr alumínium, S-ezüst, T-titán eloxált alumínium,
            BG-polírozott arany, BC-polírozott króm, 
            BT-polírozott titán eloxált alumínium,
            HBC-szálcsiszolt króm, HBT-szálcsiszolt titán eloxált alumínium.

Szélesség: 5 -10 -15 - 25 mm

A dekoratív, modern ízlésvilágú selyemfényű hatás kitűnően érvényesül 
hideg- és melegburkolatok mellett egyaránt. A rozsdamentes acél 
profilok látványigényes és ellenálló, minőségüket hosszú ideig megőrző 
beépítések során javasoltak.
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BLANCO mosogatók és csaptelepek – kitűnő megmunkálás, első osztályú 
anyagok és egyedülálló design. A BLANCO 1925 óta gyárt kiváló 
minőségű termékeket háztartási célokra. Mára a BLANCO mosogatók, 
csaptelepek és hulladékgyűjtő rendszerek a világ közel 100 országában 
képviselik a minőséget, funkcionalitást és a professzionalizmust a 
legmagasabb színvonalon.

A KONYHA ÉKKÖVE.
A BLANCO SILGRANIT mosogatói a szép színek eleganciájával és vonzó 
formáikkal hódítanak.
A SILGRANIT 80%-ban természetes gránitőrleményt tartalmaz. Ez az 
őrlemény akril és színezékek hozzáadásával éri el felülmúlhatatlan 
tulajdonságait.

A LEGJOBB – MÉG JOBBAN
A SILGRANIT® PuraDur® megjelölés a BLANCO legújabb tulajdonságokkal 
rendelkező mosogató-alapanyagát jelöli, amely a folyamatos 
fejlesztéseknek köszönhetően optimális egyensúlyt garantál a 
tisztíthatóság, az ellenállóképesség, valamint a kellemes megjelenés és 
tapintás között.

ANYAGJELLEMZŐK 
A selymes, természetesen kőszerű megjelenés és tapintás a különlegesen 
finom pórusú felületnek köszönhető.

EGYEDÜLÁLLÓ SZÍNHŰSÉG
Tíz tetszetős és tartós szín, tökéletesen egyenletes és állandó 
minőségben, kiváló összhangban a BLANCO csaptelepeivel. 

TARTÓS ÉS KÖNNYEN ÁPOLHATÓ
A SILGRANIT® PuraDur® alapanyag ellenállóképessége és tisztíthatósága 
jelentősen felülmúlja a legtöbb jelenleg elérhető versenytársát. 

Tízféle tetszetős SILGRANIT szín, valamennyi színárnyalatban egyenletes 
felületminőség, tökéletes összhangban a BLANCO csaptelepekkel

SZABADALMAZTATOTT HIGIÉNIAI VÉDELEM
Az egyedülálló és szabadalmaztatott anyagösszetételnek köszönhetően 
a SILGRANIT® PuraDur® felülete antibakteriális hatású. Ez a Hygiene+Plus 
védelem megkönnyíti az ápolást és védi az Ön egészségét. 

Független laboratóriumok vizsgálatai igazolják, hogy a Hygiene+Plus 
védelem 98%-kal csökkenti a baktériumok szaporodását.

Válasszon egyet a számos vonzó modell közül, és bízzon a magas 
minőségben, amelyet Németország vezető konyhai csaptelep szállítója 
garantál.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

K ÖNNYEN TISZTÍTHATÓ, VÍZLEPERGETŐ 
K ARCÁLLÓ
H ŐÁLLÓ 280 °C-IG
T ÖRÉSÁLLÓ
H IGIÉNIKUS
É LELMISZERBARÁT
S AVÁLLÓ
F ÉNYÁLLÓ

A SILGRANIT MOSOGATÓK KIEMELKEDŐ TULAJDONSÁGAI:

EGYEDÜLÁLLÓ NÉMET MINŐSÉG

www.blanco.hu
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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 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 szellőztetünk, 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 
alapszellőztetéséről 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 kerámiablokkon 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 eléréséhez 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.

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

MARLEY INTELLIGENS SZELLŐZTETÉS

A Marley frisslevegős hőcserélő minden teljesítmény fokozaton 
kifejezetten 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 lakberendezési stílushoz. A készülék külső oldali 
részének UV álló peremkialakítása 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

MEnV180 frisslevegős 
hőcserélő ventilátor



www.stavmat.hu106 burkolatok, szaniter

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.

Saját 
márkás 

termékünk

FLEXIBILIS 
CSEMPE- ÉS 
JÁRÓLAPRAGASZTÓ
C2TE

Gres és kerámia lapokhoz. 
Alkalmazható padló- 
és falfűtés esetén is.

építkezzen profi módon
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Henkel ragasztástechnikai
megoldások

CS 25 PENÉSZÁLLÓ SZANITER SZILIKON

Rendkívül rugalmas tömítőanyag, időjárás- és UV-álló
• Kül- és beltérben használható
• Gombásodásálló és vízlepergető
• Nem reped, nem zsugorodik
• 32 színben a 4 őselem varázslatával

CM 16 S1 – FLEXIBILIS BURKOLATRAGASZTÓ GRES LAPOKHOZ

Vékonyágyas ragasztóhabarcs kerámia és kőporcelán ragasztására
• Kül-és beltérben, fedett teraszra, vízterhelésnek kitett felületekre is
• Stabil, vagy enyhén deformálódó nedvszívó- és tömör felületre
• Padlófűtés esetén és nagy igénybevételre
• Mázas burkolólapok, vékony természetes kőlapok 
  és kőporcelán ragasztására (max. 80x80 cm lapokhoz)

CM 29 – MULTI XPRESS

Gyorskötésű flexibilis burkolatragasztó, folyékonyágyasként is alkalmazható.
• Kül- és beltérben, lépcsőházakban és vízterhelésnek kitett
   felületekre is
• Stabil, vagy enyhén deformálódó nedvszívó- és tömör felületre
• Padlófűtés esetén és nagy igénybevételre
• 3 óra múlva fugázható
• Mázas lap, kőporcelán (gres) lap ragasztására, valamint
   elszíneződésre nem hajlamos természetes kő rögzítésére

CM 12 – FLEXIBILIS BURKOLATRAGASZTÓ

Folyékonyágyas burkolatragasztó nagyméretű lapok ragasztásához beltérben
• Kül- és beltérben, vízterhelésnek kitett felületekre is
• Stabil, vagy enyhén deformálódó nedvszívó- és tömör felületre
• Padlófűtés esetén és nagy igénybevételre
• Nagyméretű greslap ragasztásához is (80x80 cm-ig) 

80

 
cm

30 mm

CE 40 SILICA ACTIVE

Flexibilis, víztaszító fugázó, ideális gres lapokhoz 8 mm-ig
• Gyors tisztíthatóság – kifejezetten greslapoknál
• Megnövelt repedés és karcolás elleni védelem
• Kiemelkedően stabil színek és egyenletes felület
• Penészedés és gombásodás elleni védelem
• 32 színben a 4 őselem varázslatával



www.stavmat.hu

partner

108 burkolatok, szaniter

MEGFELELŐ RAGASZTÓT 
a megfelelő burkolólapokhoz

MENNYIVEL DRÁGÁBB EGY EMELT MINŐSÉGŰ RAGASZTÓ?
2Egy igazán jó minőségű ragasztó és az alacsonyabb árfekvésű alapragasztó közötti árkülönbség kb. 600 Ft/m ! Érdemes utánaszámolni, hisz ez az összeg 

2  elenyésző a burkolólap 5-10.000 Ft/m -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!

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

Régen elsősorban kisméretű, nedvszívó lapokat használtak, ezek 
felhasználási területe mára azonban leszűkült a beltéri, kisebb 
igénybevételnek kitett helyekre (pl. konyhapult fölötti csempeburkolat). 
Ezek ragasztásához 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 egyszerűbb ragasztó ugyanis nem tud beszívódni a zárt pórusokba 
és nem tudja létrehozni a szükséges erős kémiai kötést. A nagyobb 
igénybevételeknek 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 
lapméretig 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.

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.)
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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 fogadófelület, a később rákerülő 
burkolólap minőségét és a használat módját illetve              
a kivitelezés körülményeit, lehetőségeit.

MEDENCÉK 
BURKOLÁSA

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:

VIZES HELYISÉGEK 
BURKOLÁSA

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

VÍZSZIGETELÉSI TERMÉKEK HIDEGBURKOLATOK KIALAKÍTÁSÁHOZ

AQUASTOP
KENHETŐ SZIGETELÉS

Egykomponensű, cementbázisú, beltéri 
kenhető szigetelés. Alkalmazható 
fürdőszobák, zuhanyzók, pincék és egyéb 
nagyobb vízterheléssel rendelkező 
helyiségek aljzatainak, falainak üzemi          
víz- és talajpára elleni szigetelésére.                
A szigetelőanyagot 2-3 rétegben 
alkalmazzuk.

AQUASTOP FLEX M

Pincék külső, illetve belső falainak, fürdő-
szobák padlófelületeinek és oldalfalainak, 
zuhanyzók és egyéb nagyobb vízterheléssel 
rendelkező helyiségek falainak, aljzatainak 
üzemi víz elleni szigetelésére alkalmazható. 
Az Aquastop Flex M rugalmas kenhető 
vízszigeteléssel bevont felületek hideg-
burkolattal láthatók el. 

    hidegburkolattal ellátható 
    üzemi víz elleni szigetelésre 
    legalább 2 rétegben alkalmazandó 
    felújításhoz és új építéshez is

AQUASTOP FLEX

Cementbázisú, egykomponensű, szálerősített, 
rugalmas kenhető szigetelés. Alkalmazható 
pincék külső, illetve belső falainak, 
fürdőszobák, zuhanyzók, egyéb nagyobb 
vízterheléssel rendelkező helyiségek 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, mészcement- 
és gipszes vakolatok, gipszkarton falak, 
cement- és anhidritesztrich aljzatok üzemi    
víz elleni szigetelésére. 
Az Aquastop Plus kenhető vízszigeteléssel 
bevont felületek közvetlenül hidegburko-
lattal láthatók el.

Üvegmozaik

1

2 CT-Max, CT-Mix / Estrich ZE 30 + Haftfest

3 Kontakt CT alapozás, CT-Mix felületkiegyenlítés, Rendo

4 Aquastop Flex

5

6 Flex Siluette

7 Flex Siluette

8 ProCol / SilverCol Siluette

9 Silicon BUW / Multisil NUW**

Aquastop Band hajlaterősítő szalag+ Aquastop Flex

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

Kontakt ZE / Kontakt CT

ProfiFlex

ProfiFlex/S1 Flex/

S2 Flex

Aljzatelőkészítés

Alapozás

Függőleges alap-felület előkészítés

Vízszigetelés 1. réteg

Vízszigetelés 2. réteg

Csemperagasztás függőleges felületre

Csemperagasztás vízszintes felületre

Fugázás

Rugalmas réskitöltés

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  *** Aquastop/Aquastop Flex M/

Aquastop Flex/Aquastop Plus****
Aquastop Flex

4 Vízszigetelés 2. réteg

Vízszigetelés 1. réteg

5 Csemperagasztás Flex W Siluette A+B

6 Fugázás ProCol / SilverCol Siluette A komponens

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

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

Flex/Flex M/ProfiFlex

S1 Flex/S2 Flex
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ragasztó a MAMUT erejével

MAMUT GLUE (High tack) 

Rendkívül tartós ragasztó kötés, magas kezdeti tapadóerővel. 
Mamuterővel ragaszt fel nehéz tárgyakat az alapzatra, mechanikus 
rögzítés nélkül. Kikeményedés után magas tapadóerő (22 kg/cm�). 
Speciálisan módosított MS-polimer, amely a kikeményedés után 
festhető, szilárd és rugalmas kötést hoz létre. A termék neutrális,    
tükrök rögzítéséhez is alkalmas. Alkalmazható bárhol az építő-                 
és gépiparban, otthon vagy a kertben, illetve vízálló kötésekhez.

Ablak-
párkányokhoz

Nehéz tárgyak
rögzítésére

Tükrökhöz

Szegélyekhez

LépcsőkhözKüszöbökhöz

MAMUT GLUE CRYSTAL

Minden transzparens rögzítéshez karbantartásnál, javításnál, építésnél 
és szerelésnél otthon és a kertben. Kiváló megoldás üvegrendszerek, 
vízálló kötések, autóalkatrészek, lakókocsik, autóbuszok, utánfutók, 
vasúti kocsik, bádogelemek, homlokzati elemek ragasztásához.      
Beton, kő, tégla, fa, fém, üveg és bizonyos típusú műanyagok 
ragasztására is alkalmas. Használható számos építési anyag 
ragasztására, mint a rozsdamentes acél, acél, alumínium, eloxált 
alumínium, cink, különböző ötvözetek, PU, PVC, PC, EPC, XPS, PUR,   
üveg, tükör, zománc, kerámia, stb.

Kikeményedés 
utáni szilárdság

22 kg/cm�

Oldószermentes

Nedvszívó és nem 
nedszívó aljzatra

Festhető

Szegek és csavarok
helyettesítője
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alapozók és segédanyagok
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

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 alapanyaga      
a vizesbázisú műanyag diszperzió, amely meghatározza tulajdonságait. 
Funkcióját tekintve általános filmképző és mélyalapozót, valamint 

Speciális feladatnak tekinthető a vizes helységek 
gipszkarton felületeinek hidegburkolást 
megelőző előkészítése, melyet mélyalapozó 
felhasználásával lehet elvégezni. A mélyalapozó 
különleges diszperziós összetétele következtében 
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 bevonhatók, 
ezáltal lezárva a víz szerkezetbe történő bejutását.

1.    fogadófelület
2.    hajlaterősítő szalag 

5.    szerelvény átvezetés 
6.    szerelvény átvezetés 

A vizes bázisú, oldószermentes műanyag diszperzió szerkezete Az alapozók felhordásának módjai

Az előkészítési folyamathoz szükséges alapozó kiválasztását segíti a következő táblázat:

Gipszkarton felület burkolása

Használati vízterhelésnek kitett felületi rétegrendi kialakítása Mixtura termékekkel.
3.    pozitív sarok 
4.    negatív sarok

7.    kenhető szigetelés 
8.    burkolat

tapadóhidat különböztetünk meg. Az általános filmképző alapozó 
feladata az alapfelület nedvszívásának fékezése (kiegyenlítése),                   
a mélyalapozóé az alapfelület felső rétegeinek megszilárdítása,              
míg a tapadóhídé  a  fogadófelület  érdességének  növelése.
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hidegburkolati rendszer

Sika  SealTape-S®
Vízszigetelő szalag perem- 
és hézagszigetelés céljára
nedvességnek kitett 
burkolatok alatt.

VÍZSZIGETELÉS

RAGASZTÁS FUGÁZÁS TÖMÍTÉS

SikaCeram -225®
C2TE S1 besorolású, alacsony
porképződésű, hosszú nyitott
idejű, készre kevert flexibilis
kerámia ragasztó kül- és beltéri
használatra.

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.

SikaCeram  LatexGrout®
Speciális latex adalékszer 
a cementbázisú fugázóanyag
teljesítményének,rugalmasságának
és vízzel szembeni ellenállásának
növelésére (S1 osztály).

+Sikaflex -11 FC®
Egykomponensű, légnedvességre
kötő, rugalmas poliuretán kötőanyagú
hézagtömítő ragasztóanyag függőleges
és vízszintes hézagoknál, válaszfalak
csatlakozási hézagaihoz, fém- és
faszerkezetekhez.

1

3

2

4 5+

1
1

2
2

3

4
5

SikaTop® Seal-107
Kétkomponensű, cement 
kötőanyagú, víz-, nedvesség- és 
pára elleni kenhető szigetelés. 
Alkalmazható fürdőszobák, 
konyhák, alagsorok, pincék, fedett 
erkélyek és teraszok valamint 
ivóvíztartályok és támfalak 
szigetelésére.

Sika® Sanisil®
Egykomponensű, 
oldószermentes és 
gombaálló szilikon 
tömítőanyag 
szaniterek 
tömítésére.

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

A habarcsot 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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Egykomponensű, légnedvességre 
kötő, rugalmas poliuretán 
kötőanyagú hézagtömítő- és 
sokoldalúan felhasználható 
ragasztóanyag. Bel- és kültéri 
felhasználásra egyaránt alkalmas. 

flexibilis és rugalmas
jó időjárás- és öregedésálló
jó mechanikai ellenállás

Egykomponensű, akril bázisú tömítő-
anyag, kültéri és beltéri csekély 
mozgásnak kitett hézagok tömítésére 
alkalmas. Alapfelület lehet: beton, könnyű-
beton, gipsz, szálerősítésű cement, tégla, 
gipszkarton, alumínium, UPVC, fa, stb.

csekély szag
könnyen alkalmazható
hosszú élettartam

Átlátszó, egykomponensű, oldószermentes, 
univerzális ragasztó- és tömítőanyag. A 
legtöbb felületen alkalmazható, mint fém, 
üveg, beton, gipsz, gipszkarton, fa, festett 
zománc, poliészter és műanyag.

csekély zsugorodás kikeményedéskor 
különösen alkalmas lakásfelújítás 
esetén 
nedves betonfelületen is alkalmazható 

SIKA  BLACKSEAL BT® SIKASIL - C®SIKA MAXTACK®

+SIKAFLEX - 11 FC  ® SIKAFLEX  CRYSTAL CLEAR® SIKACRYL - S®

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 egykomponensű, 
oldószermentes, gyorskötő, rugalmas 
parkettaragasztó.

Tömör- és többrétegű parketták, padlók 
(minden típus), mozaik parketták, ipari
parketták, lamella parkettákhoz, fapanelek 
(lakóterekben) valamint laminált padlók 
ragasztásához.

SIKABOND® T-2 SIKABOND®-52 PARQUET SIKA® MULTISEAL®

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

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 

Egykomponensű, semlegesen 
térhálósodó, szilikon tömítőanyag, 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

A Sika® Multiseal® egy öntapadó, modifikált bitumenes 
szigetelőszalag, 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
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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. 

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. 

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

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, lakkozható,    
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.

2Csomagban vásárolható, 3,565 m /csomag.

otthonunk közkedvelt 
melegburkolati megoldása: 
                       A LAMINÁLT PADLÓ
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A KK Kavics Beton Kft. már több mint 20 éve a hazai építőipari piacon működő magyar betontermék gyártó cég.               
A beton térkövek nem csak önmagukban természetes termékek, de valódi itthoni alapanyagokból is készülnek. 
Különböző kavics és homok frakciókból, hazai cementet, mint kötőanyagot és választékos színeket felhasználva    
alakítják őket különböző formákká. Felületté alakítva különböző terheléseket bírnak.

AQUINCUMBERLIN ANDEZIT, MELÍROZOTT

 a térkő világa

FUGASZILÁRDÍTÓ

Egy- vagy több szemcseméretű homok 
megszilárdítására, egykomponensű  
polimer bázisú kötőanyag. 
A homokszerkezet pórustartalma a 
tömörítés mellett is majdnem teljesen 
megmarad.  Ezáltal adott  a megszilárdult 
keverék jó vízáteresztő képessége.

FUGA HOMOK

Betonburkolókövek, természetes kövek és 
klinker burkolatok fugázásához, osztályozott, 
tört szemcséjű szárított homok. A tört 
szemcséknek köszönhetően jó kötési 
tulajdonságokkal rendelkezik, nem süllyed 
bele a zúzalék ágyba. 25 kg-os kiszerelésben 
és 1000 kg-os Bigbag-ben kapható.

ÁGYAZÓHOMOK

A tartósan működő burkolat egyik 
legfontosabb része az ágyazat. 
Az MSZ EN 933-as szabvány szerint állítjuk 
össze tört anyagból a speciális KK ágyazó 
homokot. 1000 kg-os Bigbag-ben vagy 
ömlesztett formában kapható.
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Különösen fontos a térkő felületek fektetésénél a fugák kialakítása. 
Ennek 3 lényeges szerepét kell kiemelni:

KIEGYENLÍTŐ FUNKCIÓ, KÖVEK KÁROSODÁSÁNAK ELKERÜLÉSE
ÖKOLÓGIAI SZEMPONT
ESZTÉTIKAI FUNKCIÓ, FELÜLET KARAKTERÉNEK KIEMELÉSE

A beton burkolóköveket 3-5 mm-es fugával kell lerakni. Az előírt 
hézagszélességet a burkolat széleinél, a kapcsolódó szerkezetek (szegély, 
kerítés- vagy épület lábazat, közmű fedlap, stb.) mentén is be kell tartani.

A kövek közötti teljesen kitöltött és előírt méretű hézag megakadályozza       
a kövek összefeszülését és károsodását. A beton burkolókövekből készült 
burkolatok általában rugalmas burkolatok, ezért terhelés hatására szemmel 
nem látható rugalmas alakváltozások jönnek létre, ami hézag nélküli, vagy 
kitöltetlen hézag esetén a kövek egymáshoz érését, összefeszülését 
eredményezik, ami a kövek nagy szilárdsága miatt a találkozási pontokon 
kagylós kitöréseket eredményez. 

A beton burkolókövekből készült burkolatot nem kell dilatációs hézagokkal 
ellátni, mivel a szakszerűen lerakott burkolat hézagai a 
hőmérsékletváltozásból adódó méretváltozásokat károsodás nélkül 
felveszik. Hézag nélküli burkolás esetén ez nem biztosított, ezért a kövek 
összefeszülnek és károsodnak.

A fugákat a burkolat élettartama alatt teljesen kitöltött állapotban kell 
fenntartani. Ezt gazdaságosan és hatékonyan min. 3 mm-es hézag esetén 
lehet végrehajtani.

A fuga nagymértékben hozzájárul a felület vízelvezetéséhez és így 
környezetvédelmi funkciót is betölt, mert a rákerülő víz visszaszivárog             
a természetbe.

Különböző fugázó anyagok használatával a felület karakterét tehetjük még 
hangsúlyosabbá. Pl.: szürke fugázó homok, fekete fényes granulátum.

                         - a fuga szerepe
                       nem lényegtelen…

COLONIA

BUDAPEST

NEM ÍGY...

FUGASZÉLESSÉG=TÁVTARTÓ MÉRETE TÁVTARÓ ÉS A KŐ EGYMÁSNAK FESZÜL

TÁVTARÓ ÉS A KŐ NEM FESZÜL 

EGYMÁSNAK 

DIN 18318 SZABVÁNY SZERINTI 

FUGAMÉRET

HANEM ÍGY!

< 3 mm

3-5 mm

Az erő nem csak a kőben,
hanem a fugában is rejlik 
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térkövezés pofonegyszerűen, 
gyorsan és pontosan

N+F rendszer 
térkő kínálatunk
FORUM   8 cm

MERCATO   6 cm

PIAZZA   10x20x6 cm,
  20x20x6 cm,
  30x20x6 cm

PIAZZA   10x20x8 cm

ROLLO zökkenőmentes 10x20x6 cm,
  20x20x6 cm,
  30x20x6 cm

TAVERNA   6 cm

TEATRUM   6 cm

FORUM

TAVERNA

PIAZZA

Az érték- és időtállóság kérdése nem csak házépítéskor merülhet fel, 
hanem a dekoratív és funkcionális felületformálást illetően is. Minőségi 
térkövek használatával olyan térburkolatot alakíthatunk ki, amelyek a 
jövőben is megfelelnek az elvárásoknak. A Leier a tartós térkövezés olyan 
alternatíváját kínálja, ami a nútféderes kialakításának köszönhetően a 
mechanikai és esztétikai követelményeknek is eleget tesz.

A minőségi és professzionális termékek használata a térburkolóanyagok 
esetében sem elhanyagolható szempont, hiszen ez jelenti az időtállóság 
és értékteremtés kulcsát. Ennek érdekében a Leier folyamatos 
fejlesztéseken dolgozik, amelynek eredményeként már 2009-ben 
bevezette a magyar piacra a Leier Kaiserstein termékcsalád részeként, a 
cégcsoport saját fejlesztésű N+F, azaz nútféderes kapcsolódási rendszerű 
„Palomino” térkövét. Az innovatív, fésűs távtartó szerkezet 
megalkotásának célja a letisztult, egyenes vonalvezetésű díszburkolatok 
egyes elemeinek emelt szintű együttdolgozása volt, a hosszú élettartam 
érdekében.

Az elmúlt évek bíztató eredményei révén a Leier folyamatosan, több 
termékénél is alkalmazta az N+F távtartó elemeket, egyúttal az ilyen 
díszburkolatokat az N+F rendszertermék kategóriába sorolta. Az eljárás 
lényege, hogy a térkövek oldalán található besűrített, fésűs rendbe 
állított, lefele szélesedő és fokozatosan vastagodó, csonkolt kúp formájú 
távtartók közötti fugában lefele, egyre kevesebb a hely a fugázó homok 
számára, amely a beiszapolással így teljes keresztmetszetében ellepi, 
kitölti azt.

A rendszermegoldás egyik előnye, hogy az a beépítést követően 
teherelosztó tárcsaként is funkcionál. Ennek egyik feltétele, hogy a 
burkolatot a járművek indulásakor, fékezésekor, kanyarodásakor érő 
vízszintes erőhatások oldalirányú nyomással terjedve kerüljenek 
elosztásra, amelyet a Leier a fugahomok stabilizálásával oldott meg.         
A vízszintes erőhatások nem csak nyomás, de húzás útján is együtt-
dolgozásra késztetik az egyes burkolóköveket, amit az elemek az N+F 
rendszer távtartóinál egymásnak adnak át, csaknem az ipari burkolat 
kötését biztosítva a díszburkolatnál.

Az N+F kialakításnak a kivitelezés során is jelentős szerep jut. 
Meredekebb térkövezés esetében gyakori gond, hogy vibráció miatt a 
burkolókövek a lejtő aljának irányába elmozdulnak, lecsúsznak az 
ágyazaton. Gyakorlati tapasztalatok alapján az N+F rendszertermékeknél 
ez a jelenség ismeretlen, így a garázslejárók, vagy meredek kaptatók is 
ideálisan kialakíthatóak.

A nútféderes kültéri burkolatok praktikussága kéz a kézben jár az 
esztétikummal. Mivel a távtartók a burkolókő keresztmetszetének felső  
7-8 mm-es részén már nem jelennek meg, azok a fugázott burkolatnál 
rejtve maradnak, hullámtörő tulajdonságuk révén pedig megvédik a 
burkolatot a nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás során.   
Az Európai Megfelelőségi jelöléssel ellátott termékek fagy- és 
olvasztósóállók, csúszásmentesek, a speciális KAISER-Clean 
felületvédelem pedig rendkívüli ellenálló képességet szavatol. A kézzel 
válogatott, méretpontos térkövek ellenállóak az UV-sugárzással, a 
mohával, az algákkal, a medencetisztító szerekkel, illetve a fűfélék és 
falevelek festékanyagaival szemben, de a zsírok, olajok és a vörösbor sem 
képes behatolni azok belsejébe, ezáltal felületük foltmentes marad. 
Tisztításuk egyszerű, a szennyeződések eltávolítása enyhén lúgos vízzel, 
tavasszal és késő ősszel ajánlott. A cégcsoport az N+F térburkoló 
termékek széles skáláját kínálja vevői számára a legújabb trendeknek, 
igényeknek megfelelő színárnyalatokban, méretekben és textúrákban.    
A nútféderes illesztésnek köszönhetően a térburkolat gyorsan és 
egyszerűen lerakható, így kisebb felület esetében szakember segítsége 
nélkül is megépíthető, esetleges felszedés esetén pedig károsodás nélkül 
újra felhasználható.
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teljeskörű megoldások 
a térburkolásban és kertépítésben
Az ABeton-Viacolor Térkő Zrt. a térburkolatok és kertépítési termékek széles kínálatát nyújtja vásárlóinak. Kínálatunkban 
mindenki megtalálja az elképzeléseinek megfelelő burkolatanyagot az exkluzív térkövektől a kiegészítő elemekig.

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.

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.

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.

ETONB
TÉRKő ZRT.
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Barabás Téglakő® - a jövő története

A TÉGLAKŐ® SZÉP
Amikor a téglakövet megalkottuk, az motivált bennünket, hogy 
vásárlóink stílusigényére, kényelmére, a kiváló ár-érték arányra      
és a tartósságra megadjuk a Barabás termékválaszt.                            
Ez az anyagában színezett Barabás TÉGLAKŐ®.

Ahogyan egy pontban benne van a kör, a gömb lehetősége,        
úgy egy téglában benne van egy egész tér, forma. A tégla kézreeső 
arányai szinte vonzásban tartják az emberi kreativitást,                    
úgy motiválnak, mint egy tiszta, fehér papír. Meglátjuk, azonnal 
megszeretjük, mert alkotásra ösztönöz.

Az utóbbi évtized egyik legnagyobb építőanyag ipari áttörése, 
technikai innovációja a TÉGLAKŐ®, mely pont olyan motiváló,     
mint a tégla, de épp annyira tartós, örök, mint a kő. A kő erejét,        
a tégla szépségét, nagyszerűségét kölcsönözi az innovatív     
Barabás TÉGLAKŐ®, mely gazdag felhasználási lehetőségével 
méltán lett mára az egyik legnépszerűbb választás a hazai térkő 
piacon. A kreativitás szabadsága rejlik benne, mert tényleg szinte 
bármi építhető belőle, dekorálható vele. Utaktól a pihenőtereken  
át a szökőkútig, minden alkotásnál felhasználható funkciótól 
függően építési vagy dekorációs céllal.

A TÉGLAKŐ® JÓ

Sárga-piros Antracit-barna Barna Vörös-barnaGrafitPiros
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A TÉGLAKŐ® A JÖVŐ TÖRTÉNETE
A Barabás TÉGLAKŐ® negyedik dimenziója az idő,        
az időtállóság, ami egyrészt az anyag alapvető és 
evidens tulajdonságából fakad: nagy szilárdság, 
fagyállóság, rendkívüli ellenálló képesség. Másrészt 
azonban az antikolt téglajellegből adódóan patinás 
kort idéző, stílust ad vele kertjének azonnal, legyen 
szó filagóriáról, csobogóról, ágyásszegélyről, kerti 
tűzrakóról, virágtartóról. Mivel a hagyományos tégla 
hangulatát idézi, de tulajdonságait tekintve 
szilárdabb, tartósabb és kedvezőbb az ára, akár 
kerítést is építhet belőle. Nem csak azért, mert 
pénztárcabarát megoldás, hanem leginkább azért, 
mert végtelen kreativitást engedő, stílusos választás   
a téglakőkerítés.
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vízelvezető rendszerek 
a ház körül és a kertben

A 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 nyom-
vályúk, 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

személygépkocsi terhelhetőség
könnyű beépíthetőség és stabil 
rögzíthetőség
gazdag elemválaszték, sarok 
és kereszt csatlakozási lehetőség
optimális hidraulikai felépítés 
öntisztuló rendszerek
elmozdulásmentes elemcsat-
lakozások, 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

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.

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

A megoldás: ACO Euroline és Supermini 
polimerbeton folyókák horganyzott ráccsal, 
különböző magasságokban.

AZ ACO VÍZELVEZETŐ 
RENDSZEREK ELŐNYEI:

A VÍZELVEZETŐ RENDSZEREKHEZ 
FELTÉTLEN JAVASOLT KIEGÉSZÍTŐK:

HEXALINE 2.0 FOLYÓKÁK: Hexaline 
tartozék készlet, merőleges folyóka-
szakasz esetén - Hexaline csatlakozó elem. 
POLIMERBETON FOLYÓKÁK: homloklap 
illetve csőcsonkos homloklap.
GYEPRÁCS: gyeprács szegély.

JÁRDÁK, GARÁZSOK VÍZELVEZETÉSÉNEK MEGOLDÁSA A CÉL?

HEXALINE 2.0 FOLYÓKÁK

®ACO SELF  PRO 
KAVICSSTABILIZÁLÓ RENDSZER

ACO Euroline folyóka 
horganyzott ráccsal

ACO Euroline folyóka 
öntöttvas ráccsal

ACO Supermini folyóka 
horganyzott ráccsal

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

HEXALINE 2.0 folyóka horganyzott 
acél ráccsal,
1,0 m

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

A MEGOLDÁS: 
ACO SELF GYEPRÁCS
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Terraplast geotex -

Mindennapjaink során gyakran találkozhatunk 
nyomvályús utakkal, megsüllyedt járdákkal, nem 
megfelelően működő lapostetőkkel és az építményeink 
körül nem megfelelő vízelvezetéssel. 

Ezen problémák elkerülésére és megoldására ajánljuk a különböző felületsúlyú 
és mechanikai tulajdonságú Terraplast Geotex megnevezésű geotextília 
termékeinket, melyek a magas- és mélyépítési munkák számos területén, 
rendkívül sokoldalúan, szűrő, védő és elválasztó rétegként vagy ezek kombiná-
ciójaként kerülhetnek alkalmazásra. 

Felhasználási területei: szűrőelválasztó rétegként út és vasútépítésben; föld-
munkák, talajmegtartó szerkezetek kivitelezésekor, szivárgó rendszerekben, 
eróziót megakadályozó talajmunkák esetén; víztározók, védőgátak és 
csatornák, illetve hulladéklerakók építésekor, továbbá védőelválasztó 
rétegeként vízszigetelések mechanikai védelmeként lapos- és zöldtetőkben, 
burkolatok védő takarásaként.

A Terraplast Geotex alkalmas továbbá kertépítésben a kavicsréteg vagy fenyő-
kéreg alatt a felgazosodás megakadályozására, ill. járdák, kocsibeállók és utak 
szerkezeténél megakadályozza a kavicsréteg talajba történő süllyedését, 
ezáltal a nyomvályúsodás kialakulását. 

Az alkalmazott termék típusa a termék mechanikai tulajdonságai és az adott 
felhasználási terület függvényében kerül megválasztásra.

Anyaguk: 100% polipropilén alapanyagú, nem szőtt, tűnemezelt 
szálszerkezetű, hőkezelt felületű geotextília.

2Egységtömeg: 85-1200 g/m , tekercsméret az egységtömegtől függően:
1 m; 1,5 m; 5 m széles - 10 m; 50 m; 100 m hosszú.

„A sokoldalú, többfunkciós termék” 
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mikrobordázott teraszburkoló

wpc teraszburkoló

Medencékhez, teraszoknak, kerti sétányokhoz ideális megoldás azok számára, akik egy 
elegáns, díszes megoldást keresnek. 

A tűlevelű fafajták közül a vörösfenyő a legjobb megoldás kültérre. Ez a legértékesebb 
fenyőfajta. Igen tömör szerkezetű, ellenálló, tartós fafaj, amely jól megmunkálható             
az összes forgácsolóeljárással. Könnyen szegezhető, csavarozható. Mindenféle 
ragasztóanyaggal jól ragasztható. Pácolás előtt gyantamentesíteni kell, lakkozás után 
erősen sötétedik. Az elterjedtebb fenyők közül egyedül a vörösfenyőt sorolhatjuk                 
a "közép kemény fák" közé.

Fontos tudni, hogy a vörösfenyő is vetemedhet, repedhet, amik a faanyagok természetes 
tulajdonságai. A vörösfenyő fokozottan hajlamos a hosszanti száradási repedésre, ami        
a terhelhetőséget nem befolyásolja. Gyanta- és csersavtartalma, valamint nagy sűrűsége 
miatt jól bírja a szabadtéri viszontagságokat kémiai felületkezelés nélkül is. UV-sugárzás 
hatására ilyenkor egy jellegzetes "ezüstszürke" alapszínt vesz fel. Ennek elkerülésére 
felületkezelést alkalmazhatunk.

ANYAG

VÖRÖSFENYŐ 19 MM 145 MM 4000 MM

28 MM 145 MM 4000 MM

40 MM 143 MM 4000 MM

VÖRÖSFENYŐ “A/B”

VÖRÖSFENYŐ

MINŐSÉG VASTAGSÁG SZÉLESSÉG HOSSZÚSÁG

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 hatását a modern műanyagok minden 
előnyös tulajdonságaival. 

A tisztításon kívül egyéb felületkezelést nem igényel, 
ellentétben a fa teraszburkolókkal (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 élősködőknek. Időjárásálló, könnyen 
megmunkálható (csavarozható, vágható).                          
Jó hő-, ütés-, kopás- és nyomásálló. 

A BSH egy olyan építőanyag, amely mindenhol használható, ahol számít a teherbírás, 
a forma stabilitása és ráadásul még az esztétikus megjelenés is fontos. Csekély súly     
és kis keresztmetszetek mellett nagy fesztávok (akár 100 m is) elérhetők vele. Nincs 
súlyveszteség, mivel a lamellákat max. 12% nedvességtartalommal használják fel. 
Stabil formája a többrétegű szerkezetnek, ill. 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) szerkezeti 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. 

ANYAG

FA-MŰANYAG 26 MM 146 MM 5800 MM“A”

MINŐSÉG VASTAGSÁG SZÉLESSÉG HOSSZÚSÁG

Forgalmazott színek: narancs és sötétbarna, fekete.

BSH
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gabionok
    -kőkosarak

21 különböző töltőanyag! 
Egyedi projekt tanácsadás! 

nagyon hosszú élettartam 

erős huzal 

nem pattogzó bevonat 

legmodernebb technika

Pl: Gabion Márványtörmelékből, felhőfehér, 
h100 x mé 50 x ma 100 cm

Pl: „Csináld magad“ gabion spirálhuzallal, 
RS 10x10 cm (töltőanyag nélkül), 
h100 x mé 50 x ma 100cm

Pl: Görbe alakú gabion (töltőanyag nélkül), 
h 51 x mé 31 x ma 31 cm

Projekt- és változatfüggő (töltőanyag nélkül)

KÉSZ GABIONOK „CSINÁLD MAGAD“ GABIONOK GÖRBE ALAKÚ GABION KERÍTÉS GABION

Gyárilag feltöltve, 

ezáltal gyorsan építhető Anyagmegtakarítás 

az egybefüggő építési módnak

köszönhetően
szakasz nélkül állítható 

csuklórendszer csak 20 cm falmélység

Zúzalék és kavics - a dekoratív felület kialakítása 

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

ÚJDONSÁG
- GYEPELVÁLASZTÓ SZEGÉLYEK A SCHERF-TŐL 

4 típus (horganyzott acéllemez, 
Alu-Light, Alu-Heavy, CorTen Heavy) 
különböző magasság 5-12cm 
egyenes, görbe és sarokelemek 
kiváló minőségű, osztrák termék 
mezítláb is járható a visszakerekített felső élen 

Különböző kialakítású kerti felületek elválasztására

Pl: Egyenes gyepelválasztó szegély „Light“, 
acélvastagság 0,55 mm, horganyzott,
h 121 cm x ma 5 cm

TOVÁBBI ZÚZALÉK ÉS DÍSZKAVICS ÖTLETEK:

 Márványtörmelék, felhőfehér Márványzúzalék, matt fehér Kvarcitzúzalék, jég-fehér Terrakotta zúzalék, téglavörös  Márványzúzalék, veronai v. Márványzúzalék, aranyokker Bazaltzúzalék, palazöld

Márványzúzalék, Duna-kék Palalemezkék, grafitfekete Folyami kavics, színes Gránit díszkavics, só és bors Márvány díszkavics, felhőfehér Márvány díszkavics, Verona-v. Márvány díszkavics, ébenfekete

Újdonság 2017: Mészkőzúzalék, júliusi színek 22-32 mm és Gneis-törmelék, csillogó szürke 25-50 mm
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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. 

fa hatású termékek

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

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. 
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Az Alkyton tökéletes és hosszantartó 
védelmet biztosít az Ön tetőszerkezetének, 
ereszének, kerítésének ugyanúgy, mint         
a nagy felületű ipari szerkezeteknek, 
valamint bármely felület védelmet igénylő 
fémnek. Az Alkyton UV sugárzás és 
időjárásálló. Rugalmasságának 
köszönhetően ideális nagy felületek 
átfestésére, megtartja a színét és a fényét.  

A felpattogzott festékréteg eltávolítása után 
az Alkyton közvetlenül a rozsdára kenhető, 
de tökéletesen fed a fémeken és a fa 
felületeken is. Hígítása nem javasolt.   
(Kivéve az extrém festési körülményeket, 
akkor is max. 10%-ban!) Rozsdamaró,      
vagy rozsdaátalakító használata esetén, 
semlegesítés és teljes száradás feltétlenül 
szükséges!

BARKÁCS ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA IS

Alkyton 
közvetlenül 
a rozsdára, 

fémre 
és fára

SZÍNMEGŐRZÉS

KIVÁLÓ FEDÉS

RUGALMASSÁG

KÖZVETLENÜL A ROZSDÁRA

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

MIBŐL mennyit? A felület ismeretében az alábbi
felhasználást javasoljuk:

Közvetlenül a rozsdára
Erősen rozsdás felületre 
Gazdaságos (idő) megoldás  
Horganyzott felületre
Régi réteg kezelésére 

TM2 réteg ALKYTON
1 réteg PENETRÁTOR + 1 réteg ALKYTON
1 réteg alapozó + 1 réteg ALKYTON
1 réteg GALVINOL + 1 réteg ALKYTON
1 réteg ALKYTON

Távolítsuk el a régi lepergő festékréteget, leváló rozsdát és szennyeződést 
drótkefével. Maradéktalanul zsírtalanítsuk. Az Alkyton ezek után felhordható.

HASZNÁLATI javaslat

MIVEL használjuk?

HÍGÍTÁS! Szintetikus hígítóval!

Használjon ecsetet,
hengert vagy 
szórópisztolyt.
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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.

Kereskedéseink
országszerte több,
mint 30 helyen
várják az
építkezőket,
felújítókat!
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TOOL Jó eszközök

289560   1,5"
289577  2"
289584   3"
289591   4"
289607   5"
275754   6"
290634   több funkciós spakli

DEUTSCH LINE FESTŐSPAKLI
rozsdamentes
a kiváló minőségű ergonómikus soft
nyél tökéletesen illeszkedik a tenyérbe, 
ezáltal maximális kényelmet 
biztosít a munkavégzés során

KINYOMÓPISZTOLY
BIG MASTER
Kifejezetten nagyfelhasználóknak 
kifejlesztett szilikon pisztoly, amely 
könnyebb, precízebb, tartósabb, 
felhasználást tesz lehetővé.

PURHAB PISZTOLY
TEFLON
Teflon bevonatnak köszönhetően 
a megkötött purhab is könnyen 
eltávolítható. Profiknak ajánlott tartós, 
masszív kinyomópisztoly, pisztolyhabok 
kinyomására.

120 mm
140 mm
160 mm

FESTŐLÉTRA PROFI 
VÖDÖRAKASZTÓVAL

4 fokos

5 fokos

6 fokos

7 fokos

8 fokos

Profi minőségű, 
vödörakasztóval ellátott 
festőlétrákat biztonságos 
és tartós használatra
tervezték. A megerősített 
lábak es fokok növelik        
a biztos és stabil állás 
érzését.

ILLATOSÍTOTT TEKERCSES 
TAKARÓFÓLIA

NORMÁL -16 mμ

JÁRHATÓ -25 mμ

EXTRAJÁRHATÓ -30 mμ

LÉTRÁZHATÓ -50 mμ

ÉPÍTÉSI -70 mμ

FESTÉK 
ÉS HABARCSKEVERŐ
M14-ES
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TopLine csempevágó

szerszámok és gépek
burkoláshoz

Robosztus, profi csempevágógép. A vágófej egy sínen, 
csapágyak és görgők segítségével könnyen mozgatható.

A vágás és a törés a vágandó lap mozgatása nélkül történik, 
az áttételes törőkar segítségével. A biztos, jó törést rugós, 
puha gumilappal bevont talplemezek biztosítják. 

Vágási hossz: 630 mm-es típus esetén diagonál vágásakor    
a lap maximális mérete: 445 mm. 
Vágási magasság: 16 mm.Méretek:

630 x 16 mm
720 x 16 mm
920 x 16 mm
1250 x 16 mm 

1200W, két sebesség
0-620 RPM / 0-810 RPM,
max. 140 mm M14 keverőszár,
5,5 kg, max. 65 liter habarcs 
keveréséhez ajánljuk.

Könnyű és jól használható, ideális 
csempék és járólapok vágásához 
12 mm lapvastagságig, 
6 mm-es vágókoronggal, 
42 és 61 cm-es.

Könnyű, felújításokra kiválóan alkalmas 65 cm-es vizes 
csempevágó 35 mm-es lapvastagságig, gérvágásra alkalmas. 
Behajlítható lábak, kerekekkel és fogantyúval ellátott, tehát 
könnyen mozgatható. Külső, könnyen kezelhető víztartály.

RUBIMIX-9 N 
KEVERŐGÉP

RUBI CSEMPEVÁGÓ STAR 42/61 CSEMPEVÁGÓ DU-200EVO

RUBI PROFI TÉRDVÉDŐ
Kényelmes, kiválóan idomul a felhasználó 
térdéhez. A nagy támasztási felület 
stabilitást biztosít, állítható rögzítés.

szerszámok, gépek, munkaruha
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kérdések és válaszok 
a vágókorongok 
és a gyémánttárcsák világából

TUDJA-E HOGY MINDEN ANYAGHOZ MÁS ÉS MÁS VÁGÓTÁRCSÁT HASZNÁLUNK?

EXPLORER 4×4+

Univerzális és sokoldalú gyémánttárcsa lézerrel hegesztett 
szegmensekkel száraz vagy nedves vágáshoz. 
Nagy teljesítmény, hosszú élettartam és nagy sebességű           
vágás jellemzi az építőanyagok széles skáláján.
Szabadalmaztatott vágásmélységjelző a vágás folyamatának 
figyeléséhez és irányának jelzéséhez. Speciálisan kialakított            
12 mm magas szegmensek és szegmens közök megakadályozzák   
a tárcsa sérülését és a repedések kialakulását. Alkalmazás: beton, 
járda, vasbeton, gránit, aszfalt és fémek esetében. 

MÁRVÁNY VASBETON TÉRBURKOLÓ TÉGLA ASZFALT KŐ

GYÉMÁNTTÁRCSÁK
A különösen abrazív és kemény anyagokhoz használjuk             
a gyémánttárcsákat. Beton, vasbeton, kő, gránit, márvány, 
aszfalt, tégla, stb. Itt is mint a vágókorongoknál, nagyon 
fontos hogy a megfelelő termékhez a megfelelő tárcsát 
válasszuk ki, képi információkkal segítünk ebben.

Minden anyag más és más szerkezetében, ezért más-más típusú    
vágókorongot is kell használnunk a megfelelő teljesítmény eléréséhez. 
Ajánlásainkat a korongokon piktogramokkal jelöljük:

KŐ

INOX

FÉM

VÁGÓKORONGOK HELYES HASZNÁLATA

A vágókorongok vágóképessége és élettartama, az alkalmazott sarokcsiszológép 
teljesítményétől is függ. A Norton Vulcan vágókorongok valamennyi kihívásra választ 
adnak, legyen szó kisebb munkákról vagy kemény ipari követelményekről.

1200-1500 Watt teljesítményű 125 mm-es átmérőjű gépek esetében a prémium 
kategóriás Norton Quantum tárcsák optimális megoldást nyújtanak az iparosoknak. 

CLASSIC UNI

Szinterezett, szegmentált 
tárcsa vizes és száraz 
vágáshoz. Általános 
építőanyagok vágásához.

szerszámok, gépek, munkaruha
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mesteremberek

PHOCEA S3 SRC FÉLCIPŐ
Felsőrész: pigmentált kruponbőr, 
vízlepergető réteggel kezelve S3. 
Bélés: Mesh poliamid. Talpbetét: 
kivehető, a talp formáját követő - 
EVA-n felül poliamid. Talp: 
befecskendezett - Kétrétegű PU.
Szín: fekete
Méret: 36-47

SZABVÁNY

EN ISO 20345
S3

SRC

SZABVÁNY

EN ISO 20345
S3

SRC

SZABVÁNY

EN397
MM

+50°C -30°C

SZABVÁNY

PHOENIX S3 SRC BAKANCS
Felsőrész: pigmentált kruponbőr, 
vízlepergető réteggel kezelve S3. 
Bélés: Mesh poliamid. Talpbetét: 
kivehető, a talp formáját követő - 
EVA-n felül poliamid. Talp: 
befecskendezett - Kétrétegű PU.
Szín: fekete
Méret: 36-47

ASO SMOKE 
SZEMÜVEG
Polikarbonát szemüveg.  Sportos 
design. Kétanyagú 
polikarbonát/TPR szárak:
Hajlékony és csúszásmentes.   D-
Pad: Minden morfológiához 
alkalmas orrnyereg.
Szín: sötétített

EN166
1 FT KN/FT

EN172
UV 5-3,1

SZABVÁNY

DMACHVES KABÁT
Kabát. Patenttal állítható 
csuklórész. 4 zseb.
Serzs 65% poliészter 35% 

2pamut 245 g/m .
Szín: szürke-sárga
Méret: S/M/L/XL/XXL/3XL

DMACHPAN NADRÁG
Nadrág. Kétoldalt derékban 
gumírozott. 
6 zseb, melyből 
1 szerszámtartó zseb.
Serzs 65% poliészter 35% 

2pamut 245 g/m .
Szín: szürke-sárga
Méret: S/M/L/XL/XXL/3XL

SZABVÁNY

SZABVÁNY

EN388
3131

QUARTZ UP IV VÉDŐSISAK
Szellőző nagy ellenállású polipropilén (PP), UV-álló ipari védősisak.
Poliamid fejkosár: 3 textil pánt 8 rögzítési ponttal. Szivacs izzadásgátló betét. 
Innovatív ROTOR® rögzítési rendszer: 53 és 63 cm közötti fejméret. A 
fejméret 2 állítási lehetősége (fent/lent) a nagyobb kényelemért.
Szín: fehér, kék, narancssárga, piros, sárga, zöld
Méret: Állítható

ASO CLEAR 
SZEMÜVEG
Polikarbonát szemüveg. Sportos 
design. Kétanyagú 
polikarbonát/TPR szárak: hajlékony 
és csúszásmentes.  D-Pad: minden 
morfológiához alkalmas orrnyereg.
Szín: víztiszta

EN166
1 FT KN/FT

EN170
UV 2C-1,2

SZABVÁNY

SZABVÁNY

DMACHSAL 
KERTÉSZNADRÁG
Kertésznadrág. Állítható 
elasztikus vállpántok. 8 zseb, 
melyből 1 szerszámtartó zseb.
Serzs 65% poliészter 35% pamut 

2245 g/m .
Szín: szürke-sárga
Méret: S/M/L/XL/XXL/3XL

VE727 KESZTYŰ
100% poliamid Spandex. 
Nitril/poliuretán mártottság         
a tenyéren és az ujjbegyeken.
Nitril pöttyözött tenyér. 
15-ös szemszám.
Szín: szürke-fekete
Méret: 07 / 08 / 09 / 10 

zöld

narancssárga

fehér

piros

kék

sárga

szerszámok, gépek, munkaruha
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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

NÉMET MINŐSÉG, AMI MAGYARORSZÁGON KÉSZÜL!

munkamagassága 3 m-től 12,2 m-ig

a moduláris felépítés révén könnyedén összeállítható

megfelel az EN-1004 szabványnak
2a 3. állványcsoportba tartozik, terhelhetősége 200 kg/m

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

Z300 GURULÓÁLLVÁNY

ZARGES 
    létrák és
      állványok

szerszámok, gépek, munkaruha
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gipszkarton csavarok

oszloptartók

betonkeverő

GYORSÉPÍTŐ CSAVAR 
FÁHOZ

25/35/45/55/70/90 mm
Durvamenetes gyorsépítő
csavar, foszfátozott, fához.
Ph2

GYORSÉPÍTŐ CSAVAR
FÚRÓHEGYŰ

25/35/45 mm
Fúróhegyű, finommenetes,
foszfátozott gyorsépítő csavar,
fém profilhoz 2 mm-ig, 
előfúrás nélkül. 
Ph2

GYORSÉPÍTŐ CSAVAR
FÉMEKHEZ

25/35/45/55/70 mm
Finommenetes, foszfátozott
gyorsépítő csavar, fémhez, 
Ph2

GIPSZ-GIPSZ CSAVAR
DUPLA GIPSZKARTONHOZ

55x38 mm
Foszfátozott, 
gipszkartonlapok
összekötéséhez.

OSZLOP TARTÓ 
U FORMA

OSZLOP TARTÓ 
S-U FORMA

OSZLOP TARTÓ 
L FORMA

OSZLOP TARTÓ 
T FORMA

FELCSAVAROZHATÓ
OSZLOP TARTÓ 

Horganyzott
Méretek: 
71/81/91/101/
121/141/151 mm

Horganyzott
Méretek:
71/81/91/101/121/141 mm

Horganyzott
Méret:
141x80x130 mm

Horganyzott
Méret:
70x120x70 mm

Horganyzott
Méretek:
80 /100 /120 /150 mm

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

szerszámok, gépek, munkaruha



2.

3.

Megkönnyítjük feladatát!

Gondot okoz a szállítás
vagy csak nincs ideje?

1. Egyszerű és kényelmes!
Ha Ön éppen építkezik vagy felújít, akkor 
kiemelkedően fontos, hogy kellő körültekintéssel 
válassza ki azokat az építő- és segédanyagokat, 
amelyek otthona alapjait képezik majd. 

A hosszadalmas utánajárást és cipekedést 
felejtse el! Keresse fel webáruházunkat és 
válassza ki a kívánt termékeket! 

Nem gond! Rendeljen nálunk és mi 
házhoz szállítjuk Önnek!* 

*A házhozszállítás díjairól a www.STshop.hu oldalon talál további információt.



szombat: 7.00-15.00

állandó raktárkészlet
több mint 15 000 termék
mennyiségi kedvezmények
szezonális ajánlatok
szakértelem és gyors kiszolgálás

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

hétfő-péntek: 7.00-17.00

10 000 m²-en 
állunk rendelkezésére!




	2017_000_B1
	2017_000_B2
	2017_001
	2017_002
	2017_003
	2017_004
	2017_005
	2017_006
	2017_007
	2017_008
	2017_009
	2017_010
	2017_011
	2017_012
	2017_013
	2017_014
	2017_015
	2017_016
	2017_017
	2017_018
	2017_019
	2017_020
	2017_021
	2017_022
	2017_023
	2017_024
	2017_025
	2017_026
	2017_027
	2017_028
	2017_029
	2017_030
	2017_031
	2017_032
	2017_033
	2017_034
	2017_035
	2017_036
	2017_037
	2017_038
	2017_039
	2017_040
	2017_041
	2017_042
	2017_043
	2017_044
	2017_045
	2017_046
	2017_047
	2017_048
	2017_049
	2017_050
	2017_051
	2017_052
	2017_053
	2017_054
	2017_055
	2017_056
	2017_057
	2017_058
	2017_059
	2017_060
	2017_061
	2017_062
	2017_063
	2017_064
	2017_065
	2017_066
	2017_067
	2017_068
	2017_069
	2017_070
	2017_071
	2017_072
	2017_073
	2017_074
	2017_075
	2017_076
	2017_077
	2017_078
	2017_079
	2017_080
	2017_081
	2017_082
	2017_083
	2017_084
	2017_085
	2017_086
	2017_087
	2017_088
	2017_089
	2017_090
	2017_091
	2017_092
	2017_093
	2017_094
	2017_095
	2017_096
	2017_097
	2017_098
	2017_099
	2017_100
	2017_101
	2017_102
	2017_103
	2017_104
	2017_105
	2017_106
	2017_107
	2017_108
	2017_109
	2017_110
	2017_111
	2017_112
	2017_113
	2017_114
	2017_115
	2017_116
	2017_117
	2017_118
	2017_119
	2017_120
	2017_121
	2017_122
	2017_123
	2017_124
	2017_125
	2017_126
	2017_127
	2017_128
	2017_129
	2017_130
	2017_131
	2017_132
	2017_133
	2017_134
	2017_135
	2017_136
	2017_000_B3
	2017_000_B4

