
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 levelezési 
rendszerünkbe. Amennyiben a jövőben nem kívánja a Knauf Insulation szakmai hírleveleit e-mail címén fogadni, kérjük jelezze 

leiratkozási szándékát az info.hu@knaufinsulation.com címen, és kérésének haladéktalanul eleget teszünk!
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Tisztelt Kollégák!

Az egyre szigorodó hőátbocsátási tényezők az épületek minden 
pontján komoly vastagságú hőszigetelés beépítését követelik 
meg. A 2015 januárjától érvényes U [W/m2K] értékek majdnem 
minden szerkezetnél szinte feleződnek, amiből következően 
a vastagságok jelentősen növekednek. A látható szerkezetek 
esetén a sokat hangoztatott  λ [W/mK] értékek mellett a felület 
esztétikai megjelenése is egyre nagyobb hangsúlyt kap. 

A Knauf Insulation több alternatívát is tud ajánlani az alulról hűlő 
födémek szigetelésére: a korábban több hírlevélben is bemutatott 
Heraklith® fagyapot fedőrétegű szigetelések mellett az üvegfátyol 
kasírozású anyagok is szerepet kaphatnak a fenti feladatok 
megoldásában. Előnyösen alkalmazhatók íves felületeknél, gépészeti 
vezetékekkel sűrűn fedett felületek szigetelésénél, ahol a meglévő 
vezetékek, szerelvények között, felett kell a szigetelést elhelyezni. 
Különösen előnyös lehet utólagos szigetelés beépítésénél, amikor 
minden meglévő vezetékhez alkalmazkodni kell. Anyagukból 
következően rugalmasak, könnyen méretre vághatók és beépíthetők.

A választást azonban befolyásolhatja a kasírozás színe is. Míg 
korábban szinte csak fehér kasírozású anyagokat terveztek, építettek 
be ezen felületek szigetelésére, ma már egyre többször fordul elő a 
fekete kasírozású anyagok választása. A fekete szín több szempontból 
is szerencsés lehet: a használat során nem piszkolódik, a teremgarázsban megforduló számtalan gépkocsi kipufogógáza nem festi szürkére 
– viszonylag rövid idő alatt – az átadáskor még szép fehér felületet. Bizonyos felületek esetében, ahol pl. sok vezeték fut a szigetelés alatt, a 
fekete szín jó hátteret ad az alumínium színű gépészeti vezetékeknek. A szigetelés rögzítésére általában használt fém dűbelek katonás rendben 
sorakoznak a felületen, ami a fekete háttérrel együtt akár „dizájn-burkolat”-ként is figyelembe vehető a belső tér, a mennyezet tervezésekor. Olyan 
lehetőség ez, ami tulajdonképpen ingyen van; a szükséges szerkezeti rögzítő elemek igényes beépítés esetén felkínálják a dekoráció lehetőségét, 
amivel emelni lehet a felület esztétikai megjelenését. Használjuk ki ezt a lehetőséget, engedjük szabadjára a fantáziánkat!

A kasír mögött többféle ásványgyapot szigetelőanyag „rejtőzhet”, amely akár λ=0,032 W/mK hővezetési tényezővel, mindenképpen A1 
tűzvédelmi osztállyal, könnyű méretre szabhatósággal, ajándékként hangszigetelő tulajdonsággal járul hozzá a korszerű épületek kialakításához. 

A képeken a budapesti Várkert Bazár felújításakor kialakított teremgarázs mennyezetének szigetelése látható, ahol a fentebb említett szempontok 
is szerepet játszottak a beépített szigetelőanyag kiválasztásakor. A Nobasil® ADE ásványgyapot hővezetési tényezője λ=0,035 W/mK, a 
tervezéskori előírásoknak megfelelően 70 mm vastagságban került beépítésre. A rögzítést adó Fischer® DHM 90 fém szigetelésrögzítő és a DTM 
80 fém szigetelőtányér mint megannyi spotlámpa „fénylik” a fekete alapfelületen, emelve így a 
teremgarázs mennyezetének esztétikai megjelenését. 

A szakszerű kivitelezés az Interép Kft. és a Menax Kft. munkájával valósult meg. 
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mint dekoráció?
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Kőzetgyapot termékek 
homlokzati hőszigetelő 
rendszerhez
Az energetikai követelmények szigorodása minden országra jel-
lemző, általános jelenség amelynek következménye az épületek-
ben alkalmazott szigetelések vastagságainak jelentős növekedé-
se. Ez például a homlokzati hőszigetelő rendszerek kivitelezése 
során számos, korábban nem tapasztalt nehézséget okozhat – az 
ablakkávákhoz beforduló szigetelés korlátozott vastagsága, vagy 
akár a hosszabb, drágább, hőhídmentes dübelek használata stb. 
miatt.
A kivitelezőket a Knauf Insulation gyártástechnológiai fejleszté-
sekkel igyekszik segíteni, amelyeknek köszönhetően sikerült 
csökkenteni a a külső falak hőszigetelésére szolgáló kőzetgyapot 
anyagaink hővezetési tényezőit, így a beépítendő vastagságokat 
is.
Elkezdődött Thermal nevű illetve ezek bevonatos változatai, a 
SMARTwall új anyagaink gyártása is, amelyek növelik a választé-
kot, és tovább javítják a hőszigetelő tulajdonságokat.
Az alábbi táblázatban áttekinthető jelenlegi termékválasztékunk 
és az aktuális hővezetési tényezők:

Az adott munkákra szánt anyagok kiválasztásában a hővezetési 
tényezők mechanikai tulajdonságok és egyéb szempontok is sze-
repet játszanak.
Ha a termék valamelyik ragasztó- vagy vakolatgyártó homlokzati 
hőszigetelő rendszerének része, akkor az úgynevezett bevonat-
réteggel ellátott, többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerek 
irányelve, az ETAG 004 alapján készült minősítésben (ETA) meg-
adott paramétereknek kell megfelelnie.
Itt tűzvédelmi, vagy mechanikai jellemzők (nyomószilárdság,felü-
letre merőleges irányú húzószilárdság stb.) szerepelhetnek.
A dübelek kiválasztása többnyire elhanyagolt szempont a terve-
zési folyamatban, pedig az olcsóbb, hőhidas típusok nagy szél-
szívásnak kitett vagy magas épületeken nagy számuk (több mint 
10 db/m2) akár 25-30%-kal is ronthatják a falszerkezet hőátbo-

csátási tényezőjét.
A felület foltosodása megelőzhető a homogén szigetelőanyagok-
ban alkalmazható, úgynevezett süllyesztett dübelek használatá-
val. 
Emiatt ügyelni kell a jobb minőségű, hőhídmentes dübelek beter-
vezésére és beépítésére. A kivitelezést jelentősen gyorsítják, és 
a homlokzati rendszer költségeit nagyban csökkentik az úgyneve-
zett bevonatos táblák, amelyek között már a fenti két, kiemelkedő 
hőszigetelő képességű termékcsaládot találjuk.
Ezek a bevonatoknak köszönhetően a kivitelezők számára nyúj-
tanak további előnyöket.

Előállításukhoz a jól ismert FKD S, FKD, FKN táblák szolgálnak, 
amelyek egyik vagy mindkét oldalára a gyártás során speciális, 
szilikát alapú filmréteget hordanak fel. 
A bevonatos táblák CE jelölési kódja és tűzvédelmi osztálya az 
alaptermékével azonos marad, a bevonatnak köszönhetően vi-
szont jelentősen gyorsabban, kb. 25%-kal rövidebb időtartam 
alatt, és akár 35%-kal kevesebb ragasztó- és vakolóanyag  fel-
használásával – így kisebb költséggel – végezhető  a kivitelezés.
Ez annak köszönhető, hogy a táblák beépítését rögtön a ragasz-
tással lehet kezdeni, nincs szükség a felület alapozására (kérge-
sítésére). Egyoldali bevonattal ellátott terméket célszerű a bevo-
natos oldalával kifelé elhelyezni, mert így a teljes vakolt felületen 
több bevonat (vakolat) takarítható meg, mint a pontszerűen vég-
zett ragasztás során.
A bevonat további előnyei:

• könnyebb kezelhetőség
• a zárt felületnek köszönhetően kisebb a kiporzás
• könnyebb az anyagmozgatás
• könnyebb a táblák vágása
• kompakt felület – biztosabb, jobb fogás

Az elkészült mintafelületeken végzett mérések eredményei iga-
zolták az előzetes várakozásokat. 
Bevonatos termékek alkalmazásával pl. 100 m2-es felületen akár 
200-400 kg ragasztóval  kevesebb szállítására, bekeverésére, áll-
ványra juttatására és bedolgozására van szükség.
A vizsgálatok során tehát bebizonyosodott, hogy a bevonatos ter-
mékek megőrzik a kőzetgyapot termékek összes előnyét, emel-
lett sokkal egyszerűbb, gyorsabb és megbízhatóbb, egyenletes 
minőségű kivitelezést garantálnak.
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Bevonatos kőzetgyapot tábla Bevonat nélküli kőzetgyapot tábla

Termék Aktuális hővezetési tényező
W/m*K

FKD 0,038

FKL (lamell) 0,040

FKD S 0,036

FKD N 0,035

FKD S Thermal 0,035

FKD N Thermal 0,034

SMARTwall S C1/C2 0,035

SMARTwall N C1/C2 0,034


