
Európa legnagyobb kapu- és ajtó termékprogramja
• garázskapuk, garázs és bejárati kapumeg hajtások BiSecur rádiós rendszerrel

• ThermoCarbon házbejárati ajtó, a legmagassabb fokú hőszigetelés,  
RC 3 biztonsági felszereltség szériában

• hődhídmentes acélajtók az optimális hőszigetelés érdekében

Motiv 109-19
private Endkunden

* Alumínium ThermoCarbon 
házbejárati ajtó UD-értéke

akár 

0,47 
W/(m²·K)

AcélajtókAlumínium bejárati ajtók

Garázskapuk és meghajtások

www.hormann.hu

Előfizetéssel: 430 Ft



Ha tervezőként, kivitelezőként, forgalmazóként regisztrálni szeretne adatbázisunkban,  látogassa meg honlapunkat a 
www.knaufinsulationszigeteles.hu cím alatt! 
Tisztelt címzett! E-mail elérhetősége nyílt adatbázisból, szakmai találkozó alkalmával, vagy partneri viszonyunk okán került leve-
lezési rendszerünkbe. Amennyiben a jövőben  nem kívánja a Knauf Insulation szakmai hírleveit e-mail címén fogadni, kérjük jelezze  
leiratkozási szándékát az info.hu@knaufinsulation.com címen, és kérésének haladéktalanul eleget teszünk.
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Tiszta levegő – kőzetgyapot szigeteléssel
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A Budakeszi határában található tüdő-
gondozásra szakosodott Országos 
Korányi Tbc és Pulmonológiai Inté-
zet „A” épülete 1901 óta fogadja ren-
dületlenül betegeit.

A sok szolgálatért cserébe, a felújítás-
ra szorult épület 2015 karácsonyára 
megkapta kiérdemelt új külsőjét, amely 
nem csak esztétikájában, hanem mű-
szaki paramétereiben is megfelel a 
mai kor elvárásainak. 

Egy speciálisan tüdőgondozással foglalkozó 
intézmény esetében a szobák (és a környezet) 
tiszta levegője elengedhetetlen fontosságú! 
A Knauf Insulation kőzetgyapot termékei az 
egészségvédelmi, páraáteresztési és tűzvédel-
mi elvárásokra tekintettel kaptak lehetőséget a 
bizonyításra.

Ennek eredményeként esett a választás a Knauf 
Insulation Nobasil FKD-N Thermal hőszigetelő 
táblára.
A Korányi Intézet homlokzatának szigeteléséhez 
3400 m2 felületen, 14 cm vastagságban építették 
be λD = 0,034 W/mK hővezetési tényezőjű anya-
gunkat.

Tájékoztatásul a homlokzati falak és egyéb épülethatároló elemek elvárt hőátbocsátási tényezője 
közintézmények esetén: ez 2018-tól minden épületre kötelező érvényű lesz!

Épülethatároló szerkezetek Um (W/m2K)

1. Homlokzati fal 0,24

2. Lapostető 0,17

3. Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,17

4. Padlás és búvótér alatti födém 0,17

5. Árkád és áthajtó feletti födém 0,17

6. Alsó zárófödém fűtetlen terek felett 0,26

Érdemes pár szóban beszélnünk  a dűbelezés-
ről is, mivel nem megfelelő választás esetén ko-
moly pénzeket dobunk ki, még ha kiváló szigete-
lést választottunk is.
A nem megfelelő alapanyagokból készülő, hő-
hídhatás-csökkentő megoldás nélküli termékek 
jelentős mértékben rontják a rendszerek haté-
konyságát. Az általánosan elfogadott, négyzet-
méterenkénti 6 db dübel használata esetén akár 
20%-os hatásfokcsökkenéssel is számolni 
lehet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 
100 mm vastagságú rendszerből – a hőhidakat 
képező dübelek miatt – 20 mm-t elveszítünk. 
Egy szélszívásnak kitett, magasépület esetén a 
nagyszámú (több mint 10 db/m2) dübel akár 25-
30%-kal is ronthatja a falszerkezet hőátbocsátá-
si tényezőjét! 

Az európai szabványok a dübelek pontsze-
rű hőveszteségi tényezőjét egy úgynevezett Χ 
(khí)-értékkel jellemzik, amelynek mértékegysé-
ge W/K. A vonatkozó európai irányelv, az ETAG 
004 szerint ez az érték a lehető legalacsonyabb 
legyen. Ezzel elérhető az a cél, hogy a dübelek 
nem rontják a hőszigetelés hatékonyságát (csak 
akkor kell a számolni a hatásukkal, ha az egy 
négyzetméteren alkalmazott dübelek által oko-
zott hőveszteség, a ΔΧ > 0,04 W/m2.K) Az ilyen 
követelménynek megfelelő dübelek használata 
esetén tehát biztosak lehetünk, hogy jól válasz-
tottunk.

Az Intézet homlokzatán kívül a tetőn eltávozó 35% hőveszteség is elegendő indoknak bizonyult, 
hogy az 1000 m2 felületű lapostetőhöz további két új termékünket válasszák.
A felső réteghez 60 mm SmartRoof Top 70 kPa λD = 0,038 [W/mK], alsó réteg esetében 100 mm 
SmartRoof Thermal 50 kPa λD = 0,036 [W/mK] lépésálló  kőzetgyapot szigetelőanyagok kerültek 
beépítésre. A tetőszigetelések esetén a két réteg biztosítja a szerkezet hőhíd mentességét. 

Az új név új termékeket is jelent, hiszen a fejlesztésekből adó-
dó gyártástechnológiának köszönhetően lapostetős terméke-
ink esetében is jobb lett a hőszigetelési képesség. A kisebb 
hővezetési tényező pedig kisebb vastagságokat és ebből 
adódóan kisebb súlyt eredményez a felhasználóinak. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen speciális és fontos 
épület esetében részt vehettünk az állagmegóvás és a gazda-
ságossági mutatók javításában!

További jó szigetelést kívánunk! 
Knauf Insulation Kft.

Az épület pincefödéme, homlokzata és tetőszerkezete kapott teljes hőszigetelést, emellett a régi 
nyílászárókat újakra cserélték. Ennek eredményeképpen éves szinten 112 tonna CO2 kibocsátás 
csökkenést és közel 6,5 millió forint költségcsökkentést várnak az épület beruházói. 
A 100%-ban pályázati összegből megvalósult, 150 millió forint értékű invesztícióval várhatóan kb. 
53% energia-megtakarítás érhető el.
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Ha az „Ecose” szóval találkozunk, a 
legtöbbünknek nincs sok információja 
arról mit jelenthet. Mégis nyilvánvaló, 
hogy a környezetvédelemmel kapcso-
latos kifejezés és ha jobban utánané-
zünk, egy gyártási technológiát takar. 

Mivel a környezettudatosság fontos 
szerepet tölt be mindennapjainkban, ezért 
egyre többen figyelünk arra, hogy az ál-
talunk megvásárolt termékek (hátán) mi-
lyen egészéges összetevőket és milyen 
környezetbarát technológiákat alkalmaz-
nak. Ma már alaposabban nézzük át az 
apróbetűs részeket mindenhol, hiszen a 
termékek ára mellett a minőség és az egy-
re kisebb ökológiai lábnyom is fontos té-
nyező a választáskor.

Pontosan így teszünk akkor is, ha fel-
újítunk és ehhez választunk alapanyagot. 
Egy jó szakember már az elején felhívja a 
figyelmünk minden részletre és ha szeren-
csénk van, akkor segít jól választani. Ez 
alól az épületeink szigetelése sem kivétel, 
hiszen egy hosszútávú, vélhetően 50 évre 
szóló befektetésről döntünk, ami évtizede-
kig szolgálja családunk komfortját. 

Ezért sem mindegy, hogy milyen tech-
nológiával készült a felhasználandó anyag 
és milyen hatással van szűkebb és tágabb 
környezetünkre.

A következőkben egy olyan természe-
tes szigetelőanyagot mutatunk be, ami 
nemcsak a pénztárcánkat kíméli, ha nem 
a környezetünket is.

Az Ecose egy olyan gyártási techno-
lógia, amit az üveggyapot előállításánál 
használnak. Ennek a technológiának szá-
mos előnye van, amiket most sorra ve-
szünk. Mindezt úgy, hogy párhuzamba 
állítjuk a kőzetgyapottal, hogy jobban ért-
sük miért az Ecose technológiával készült 
üveggyapot a jobb választás.

HOGYAN KÉSZÜL?
Az üveggyapot első számú előnye, 

hogy alapanyaga 80-90 százalékban új-
rahasznosított üveghulladék. Előállítása 
során fele annyi veszélyes üveghulladé-
kot kell megsemmisíteni, mint ugyanany-
nyi kőzetgyapot társa előállításakor. Míg 
a kőzetgyapot bazaltköveket kell robban-
tani, zúzni és szállítani nagyteljesítményű 
gépekkel, addig az üveggyapot előállítá-
sa pontosan fele annyi energia és ener-
giahordozó közreműködését igényli a 
feldolgozás közben. A következő lépés 
mindkét anyag esetében a hevítés, ami 
az üveggyapot javára fele annyi hőt igé-
nyel. Az üveggyapot kemencét földgázzal 
és/vagy napelemparki villamosenergia 
felhasználásával fűtik, míg a kőzetgyapot 
hevítéséhez kokszot használnak. Ezzel, 
50 százalékkal kevesebb a károsanyag 
kibocsátás már az előállítási fázisban az 
üveggyapot javára.

Az üveggyapot tömörítésének köszön-
hetően hozzávetőleg harmad annyi helyet 
foglal, mint kőzetből készült versenytársa. 
Ennek eredményeként szállítása, tárolása 
és anyagmozgatása is töredék tennivalót 
von maga után. A csomagolása ezzel ará-
nyosan kevesebb, így a keletkező csoma-
golási hulladék is harmadolódik. 

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ SZÁLLÍTÁS
A kisebb helyigénynek köszönhetően a 

szállítással is komoly ökológiai előnyt le-

het elérni az üveggyapot esetében. Ezt az 
öko előnyt főként az üveggyapot tömörí-
tett csomagolásának köszönhetjük, vagy-
is ugyanazt a hőszigetelési feladatot már 
a szállítás során is sokkal környezetkímé-
lőbben oldottuk meg.  

Ár-érték arányok, azonos műszaki 
teljesítményre (mennyiség és minőség) 
vonatkoztatva. Figyelembe véve a valós 
piaci árszinteket, bátran kijelenthetjük: 
azonos műszaki tartalom mellett 
érezhetően alacsonyabb áron szerezhe-
tő be az üveggyapot szigetelés. Mivel az 
üveggyapot sem éghető, hidrofób, ásványi 
alapanyagú, ön- és alaktartó, így érdemes 
komolyan fontólóra venni a felhasználását. 

SZAKEMBER BEVONÁSA
A hazánkban is elérhető környezet-

kímélő és energiatakarékos technológi-
ák a szakemberek részéről is egy újfajta 
szemléletet igényelnek. Kiválasztásuk-
kor legyen gondunk arra is, hogy képzett 
építészek, tervezők, kivitelezők és építő-
anyag-kereskedők vegyenek körül min-
ket, akik a legkorszerűbb megoldásokkal 
is tisztában vannak. 

ECOSE TERMÉKPLETTA
A Knauf Insulation összes üveggya-

pot terméke, és világújdonságként a köny-
nyű kőzetgyapot termékskála egy része is 
Ecose technológiával készül.

Amit pedig folyamatosan tartsunk 
szem előtt: a meleget úgy tudjuk benntar-
tani, ha tudjuk, hol akar távozni. 

ECOSE KÖRNYEZETBARÁT SZIGETELÉS
úgy mellékes”. Pedig az utóbbi legalább 
annyira fontos, mint az előbbi. A közelmúlt-
ban egyre drasztikusabbá váló környezeti 
problémák rámutatnak a környezettuda-
tosság égető szükségességére, az élet 
minden területén.

Az Európai Unió 2020-as direktívá-
ja előírja, hogy 2020-ra húsz százalékkal 
kell csökkenteni az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, és húsz százalékkal javítani 
kell az energiahatékonyságot az 1990-es 
szinthez képest. Ez az energiafelhaszná-
lás minden területét érinti.

A fő kérdés mindezek mellett az, ho-
gyan, miként és mivel, milyen áron takaré-
koskodjunk a házunkban és a működtetett 
háztartásokban.

*
Békési olvasónk érdeklődik aziránt, 

hogy az elmúlt évben épült házukat kívül-
ről hőszigetelni akarják, és milyen anya-
got válasszanak. Eddigi tudása szerint van 
(fehér) polisztirol és (szürke) grafitos, de 
hallotta, hogy van még jobb is: a lélegző 
homlokzati hőszigetelés.

A lélegző homlokzatként megismert 
rendszer ugyanúgy polisztirolból van, csak 
azzal a különbséggel, hogy az amúgy zárt-
cellás hőszigetelő réteg eleme, ebben az 
esetben apró lélegzőjáratokkal van ellátva.

Arra, hogy miért szükséges vagy jobb 
a lélegző hőszigetelés, a válasz egyszerű:

–  Ugyanis a falazati rendszerhez kap-
csolt hőszigetelő réteg, nem zárja el a pá-
ra útját, hanem nagymértékben átengedi.

–  Azt is fontos tudni, hogy egy négy-
fős családban napi tíz-tizenkét liter pára 
termelődik a lakáson belül. (Főzés, a ru-
haszárítás és a növények, valamint a ház 
lakói.)

–  Ha van pára, az valahol kicsapódik, 
ha nincs megfelelő, falon keresztüli, eset-
leg gépi szellőzés. Ennek pedig penésze-
dés a végeredménye.

Az OPEN, vagyis a lélegző homlokzati 
hőszigetelés fedő (és látszó) vékonyvako-
lat páradiffúziós együtthatója megegyezik 
a téglafalazatéval.

Figyelem: vasbeton falaknál a normál 
hőszigetelés a javasolt.

*

Salgótarján melletti kis faluból érdek-
lődik egy olvasónk, aki az épülő házába 
padlófűtést szándékozik készíteni. Kérde-
zi, hogy a vizes üzemű, már jól bevált vál-
tozatot, vagy az újdonságként megjelent, 
elektromos üzemű padlófűtést válassza.

Előbb tisztázni kell, hogy a gáz vagy 
a szilárd tüzelésű kazánnal működő 
melegvizes padlófűtés, a padozati aljzatba 
kerül beépítésre.

Az elektromos padlófűtés esetén a te-
kercsben leszállított fűtőszőnyeget az alj-
zatra helyezzük el, melyre közvetlen kerül 
ragasztással a padozati burkolati rendszer.

Az utóbbinak előnye az olcsóbb meg-
valósíthatóság, és még kémény sem szük-
séges hozzá. Míg hátránya a magasabb 
üzemköltség.

A fűtőszőnyeg általában egy-tíz méte-
res tekercshosszban kerül kereskedelmi 
forgalomba. Tartozék a rendszerhez (hely-
ségenként ajánlott) egy termosztát, mely 
a betáplált villamosenergia mennyiségét 
szabályozza.

A rendszerről tudni kell, hogy a fejlett 
országokban passzívházhoz sok helyen 
ezt a rendszert építik be. Gazdasági szem-
pontból a fotovoltaikus házi „villanyerőmű”-
rendszerhez való kapcsolással a többi 
fűtési rendszernél sokkal olcsóbb, és még 
környezetkímélő is.

*
Hatvani pedagógus olvasónk tesz fel 

olyan kérdést, mely a környezetismeret 
órán, a gyerekekben fogalmazódott meg.

Kérdezi, hogy kinek érdeke az ener-
giatakarékosság, és az ezzel párhuza-
mos környezetvédelem, ha házat építenek 
majd, a felnőtté váló kérdezői.

Az energiatakarékosság és a környe-
zetvédelem iránti elkötelezettségünk miatt 
kizárólag alacsony energiafelhasználású 
épület jöhetett szóba. „Csupán” azt kel-
lett eldönteni, hogy e téren milyen mesz-
szire érdemes és szabad elrugaszkodni a 
mai gyakorlattól. Az átlagos színvonalon 
túlmutató, korszerűbb ház építése, bizony 
távolugrás volt a jövőbe.

Tízéves megtérüléssel számolva, és a 
ma elérhető legmagasabb lakókomfortot 
nyújtani képes, passzív lakóházra gondol-

va. Számolás közben azért gondolkod-
junk el – milyen érdekes – a szaunákról, 
az épületeink hivalkodó burkolatairól vagy 
az autóinkról. Vélhetően azért választjuk 
ezeket, mert az alapfunkciójukon túl olyan 
többletszolgáltatást, luxust nyújtanak, amit 
máshogy nem tartunk elérhetőnek.

A közfelfogás ma az épületek energia-
takarékosságát úgy szemléli, mint a fenn-
tartási költségek csökkentésének eszközét. 
Pedig van még egy mindennap élvezhető 
hatása is: az utolérhetetlen komfortnöve-
kedés. Ezek az épületek alacsony költség-
gel olyan luxust, lakókomfortot képesek 
nyújtani, melyet eddig kevesen éltek át.

Tovább lehet feszegetni a kérdést, de 
ez a két tétel ma közügy, de éppúgy ma-
gánügy is, mert gondolkodni azért tudunk. 
Azt is tudjuk, hogy a Föld energiakészlete 
csak egy-két évtizedre elegendő, tehát jö-
vőlátóan a „zöldenergiát” kell igénybe ven-
nünk, és ezzel már a környezetet is védjük.

*
Kiskunfélegyházi olvasónk érdeklő-

dik a geotermikus hőszivattyú lehetőségé-
ről, mert az épülő házának fűtését ezzel 
akarja megoldani. Kérdezi, hogyan műkö-
dik ez a rendszer.

Először is a geotermikus változathoz az 
épület körüli kertbe kell (vagy lehet) telepí-
teni a szükséges nyerő helyeket, a kutakat.

Fontos azért tudni, hogy mai „zöld” 
szemléletünkkel környezetkímélő és köny-
nyen hasznosítható energiaforrásra szán-
dékozunk támaszkodni, egyre nagyobb 
részarányban. Választhatunk az energia-
források közül, melyek a környezetünk-
ben is fellelhetőek. Alapjában véve a Nap, 
a szél vagy a Föld energiája az, melyre 
számíthatunk. Azt tudjuk, hogy a Napról a 
Földre érkező sugárzó energiának majd-
nem a felét a talaj nyeli el és raktározza.

A Föld tömege és hőtartó képessége 
miatt stabil hőegyensúly áll be, így a fagy-
határ alatti talajrétegek hőmérsékletét, a 
felszíni hőmérséklet elenyészően befo-
lyásolja. A geotermikus hőszivattyúk ezt a 
Nap által évmilliók alatt feltöltött és folya-
matosan szinten tartott energiatárolót csa-
polják meg.


