


Miért szigeteljünk?

CO2 kibocsátás

F�tési energia 
felhasználása

F�t�olaj felhasználás 
– m2/ év

Régi épületek Új épületek Kis energiájú ház Passzív ház

30-25 liter 15-10 liter 4-5 liter 1,5 liter



Miért építsünk kis energiafelhasználású épületeket?

Hogyan használjuk fel az energiát a háztartásban?

Amit az emberek gondolnak… Ami a valóság…
Elektromos készülékek F�tés

Gépjárm�vek

Melegvíz

Nem tudják F�tés

Melegvíz

Gépjárm�vek

Elektromos készülékek



Az MSZ EN 13162 ásványgyapot termékszabvány 
követelményei

Alapvet� követelmények:

• Éghet�ség – A1

• H�vezetési ellenállás, h�vezetési tényez�

• Páraátereszt� képesség

• Hangelnyelés

• Áramlási ellenállás

• Vízfelvétel

• Mechanikai tulajdonságok



A szigetel�anyagok fajtái

Szervetlen Szerves

Mesterséges Természetes

Parafa

Kókuszrost

Gyapjú

Gyapot

Len

Kender

Fagyapot,

Selyem

Szalma

stb.

Polisztirol

Expandált (EPS), 
Extrudált (XPS)

Poliuretán PUR

Fenol

Poliészter

Polietilén (XPE)

stb.

Ásványgyapot (MW) 

Üveggyapot (GMW)

K�zetgyapot (RMW)

Duzzasztott perlit

Habüveg

stb.



K�zetgyapot

Szálképzés a megolvadt anyagból,
forgó korongok segítségével

Reciklálásra

Gyártási folyamat:

Bazalt megolvasztása kupolakemencében,
1600 °C h�mérsékleten

Formázás

«Fekete» bazaltgyapot

Szárítókamra

Formázó egység



Üveggyapot
Gyártási folyamat:

«Fehér» üveggyapot

Kvarchomok és üvegtörmelék 
keverékének megolvasztása 
kemencében, 1450 °C-on

Formázás

Szárítókamra

Formázó egység

«Sárga» üveggyapot

Reciklálásra

Szálképzés



+ H�szigetel� képesség – kis lambda érték

�D= 0,032-t�l 0,040 W / m.K-ig

Az ásványgyapot szigetel�anyagok legfontosabb 
tulajdonságai:

Hideg évszak Meleg évszak



H�szigetel� képesség – kis lambda érték
A különböz� termékek összehasonlítása során ügyelni kell, hogy a 
h�vezetési tényez�knek a termékszabványokban el�írt ún. közölt 
(deklarált) értékeit vegyük figyelembe, mivel azokért  a gyártó
felel�sséget vállal.

- közölt (deklarált) h�vezetési tényez� = �D

H�vezetési tényez� „�” (lambda):
Az anyagot jellemz� szám, amely megmutatja, hogy egységnyi vastagságú anyag 
egységnyi felületén mekkora h�mennyiség áramlik át egységnyi h�mérséklet-
különség esetén. 
Mértékegysége: W/mK

Minél kisebb a lambda értéke, annál jobb h�szigetel� anyagról beszélünk.

Jó h�szigetel� az anyag, ha a h�vezetési tényez�je � 0,05 W/mK

Néhány h�szigetel�anyag h�vezetési tényez�je: 
• expandált polisztirol: ~0,04 W/mK 
• poliuretán hab: ~0,03 W/mK 
• habüveg: ~ 0,05 W/mK 
• fagyapot: ~ 0,08 W/mK

Az ásványgyapot szigetel�anyagok legfontosabb 
tulajdonságai:



H�szigetel� képesség – nagy h�vezetési ellenállás

H�vezetési ellenállás (R):
Megmutatja, hogy egy épületszerkezet adott vastagságú rétege mekkora 
h�szigetel� képességgel rendelkezik.
Mértékegysége: m²K/W.
R = d / �

A h�szigetelési ellenállás a termék vastagságával egyenes arányban n� – minél 
vastagabb az anyag, annál jobb a h�szigetel� képessége.

A h�szigetelési ellenállás a termék h�vezetési tényez�jével fordított arányban n� -
minél kisebb a termék lambda értéke, annál jobb a h�szigetel� képessége.

Az ásványgyapot szigetel�anyagok legfontosabb 
tulajdonságai:



Az ásványgyapot szigetel�anyagok legfontosabb 
tulajdonságai:

+ Jó páradiffúzió – alacsony páradiffúziós ellenállás:

� = 1,3 – 3,5



Az ásványgyapot szigetel�anyagok legfontosabb 
tulajdonságai:

+ Jó páradiffúzió – a páradiffúziós ellenállási szám
� = 1,3 – 3,5

Páradiffúziós ellenállási szám (�): viszonyszám, amely megmutatja, hogy milyen 
vastag anyag páradiffuziós ellenállása egyenl� 1 m leveg� ellenállásával.

� = �leveg� / �anyag

Néhány épít�anyag páradiffúziós ellenállási száma: 
• vasbeton: 25 
• mészvakolat: 8,3 
• expandált polisztirolhab: 20-40 
• k�zetgyapot: 1,6 
• leveg�: 1

Az ásványgyapot h�szigetel� anyagok páradiffúziós ellenállása nagyon alacsony,   
alig haladja meg a leveg�ét, emiatt nem gátolják a légpára áthaladását.
Nagyobb páradiffúziós ellenállású anyag esetén megn� a páralecsapódás 
veszélye.

Páratechnikai ökölszabály: a szerkezeti rétegek páradiffúziós 
ellenállása belülr�l kifelé haladva legyen egyre kisebb - a falszerkezet 
legyen „kifelé nyitott”!



+ Nem éghet�ek – javítják az épületszerkezet t�zvédelmi biztonságát
+ Az ásványgyapot szigetel�anyagok többsége az „A1” osztályba tartozik

A k�zetgyapot szálak olvadáspontja > 1000 °C

A k�zetgyapot szálak alkalmazási tartománya: 250 °C ÷ 750 °C

Az ásványgyapot szigetel�anyagok legfontosabb 
tulajdonságai:



T�zvédelmi osztályba sorolás: MSZ EN 13501-1
+ Az ásványgyapot szigetel�anyagok többsége az „A1” osztályba tartozik

Az ásványgyapot szigetel�anyagok legfontosabb 
tulajdonságai:

SBI - Építési termékek vizsgálata (a padlóburkolatok 
kivételével) egy  égõ tárgy hõhatása esetén

EN 13823 és
B, C, D

Nem éghetõség vizsgálata
Égéshõ meghatározása
SBI - Építési termékek vizsgálata (a padlóburkolatok 
kivételével) egy égõ tárgy hõhatása esetén

MSZ EN ISO 1182 és
MSZ EN ISO 1716
EN 13823

A2

Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatás mellettEN ISO 11925-2E

Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatás mellettEN ISO 11925-2

Nem éghetõség vizsgálata
Égéshõ meghatározása

MSZ EN ISO 1182 és
MSZ EN ISO 1716A1

Nincs megadva követelményF

VizsgálatVizsgálati szabvány

Besorolás alapjaÉpítési termékek t�zvédelmi osztályai 
(a padlóburkolatok kivételével)



+ Kiváló akusztikai szigetelés – a szálszerkezetnek nagyon jó a
hangelnyel� képessége

Az ásványgyapot szigetel�anyagok legfontosabb 
tulajdonságai:



+ Kiváló akusztikai szigetelés – a szálszerkezetnek nagyon jó a
hangelnyel� képessége

Hangelnyelés alapja: elnyelt + visszavert hangenergia/beérkez�
hangenergia
Wbe = Wv + We

Hangelnyelési tényez� – � = We / Wbe

Egyadatos szám – súlyozott hangelnyelési tényez�: �w
(a különböz� frekvenciákon, 50 és 10000 Hz között oktávonként 
vizsgált hangelnyelés helyett) 
Tájékoztató adatok:

� = 0 – beton falfelület (tökéletes visszaver�dés)
� = 1 – nyitott ablak (teljes hangelnyelés)

Az ásványgyapot szigetel�anyagok legfontosabb 
tulajdonságai:



Épületszerkezetek akusztikai jellemz�i:

XAjtó (bels�, erkély, bejárati stb.)

XAblakok

XXFödém (épületen belül)

XFalak teherhordó, válaszfal, 
homlokzati, bels�, falazott, szerelt stb.)

X**XFalburkolat

X*X*XÁlmennyezet

X*X*Padlóburkolat (lágy, kemény, 
hajlékony, úszó stb.)

�R � Ln�LnRÉpületszerkezet

Megjegyzés:

* a födémszerkezethez képest

** a falszerkezethez képest



+ Könnyen vághatóak

+ Jó összeférhet�ség a többi épületszerkezeti elemmel

+ Vegyileg semlegesek (nem lépnek reakcióba más épít�anyagokkal)

+ Egészségügyi jellemz� (a szálak max. 28 nap alatt eltávoznak a 
szervezetb�l)

+ Szervetlen anyagok – nem penészednek

+ Az üveggyapot összenyomható

Az ásványgyapot szigetel�anyagok további 
jellemz�i:



Különbségek az üveg- és k�zetgyapot között:

K�zetgyapot

+ tests�r�ség - 30 kg/m3-t�l 200 kg/m3-ig
+ terhelésnek kitett szerkezetekben alkalmazható, pl. padlószigetelésként, 
kontakt homlokzaton, lapostet�n stb.
+ m�szaki szigetelésként használható – 250 ºC és 750 ºC között üzemi 
h�mérsékleten
+ a termék színe zöldesszürke
+ többnyire táblában készül

Üveggyapot

+ tests�r�ség - 10 kg/m3-t�l 30 kg/m3-ig
+ nem terhelt szerkezetekben alkalmazható
+ az üvegyapot szálak és a felhasználásukkal készül� termékek is 
rugalmasak
+ a termék színe barna (az ECOSE technológia miatt)
+ többnyire tekercsben készül



KNAUF INSULATION MEGOLDÁSOK AZ 
ÉPÜLETSZERKEZETEKBEN

Magastet�k padlásfödémei
Tet�tér Válaszfal Lapostet� Átszell�ztetett 

homlokzat

M�szaki szigetelések PadlókPincékKontakt homlokzatokKüls� falak



- Speciális termékek

- Különböz� felületképzések

- Táblák

- Cs�héjak

- Paplanok

A K	ZETGYAPOT TERMÉKEK TÍPUSAI ÉS MÉRETEI:

- Tekercsek

- Vastagság 20 ÷ 200 mm (az FKL vastagabb)
- Tests�r�ség 30 – 200 kg/m3

- Ömlesztett 
anyag



Miért kell h�szigetelni?

� Az épületek h�veszteségének jelent�s része – ez 
akár 30-55% is lehet - a falazatokon keresztül 
távozik.

� A bal oldali h�fokesési görbe azt mutatja, hogy télen 
a falazat egy része (kb. harmada) a negatív 
h�mérsékleti tartományba eshet. Emiatt a fal 
h�tároló képessége is csökken.

� A falszerkezetben káros feszültségek alakulnak ki, 
amelyek az épület élettartamát csökkentik.

� H�szigetelés alkalmazásával a falszerkezet teljes 
vastagságával a pozitív h�mérsékleti tartományban 
helyezkedik el.

� A h�szigetelés el�nyös tulajdonságai nemcsak télen, 
a f�tési költségek megtakarításában jelentkeznek, 
hanem nyáron, a kellemes bels� klíma biztosításával 
is. 

� Ezzel energiát és pénzt takarítunk meg, hiszen télen 
kevesebbet f�tünk (a f�tési energia akár 30%-kal is 
csökkenthet�) , nyáron pedig nincs szükség klíma 
berendezésre.

- 30-55% 
h�veszteség

+ 30% 
f�tésenergia-
nyereség



Mi kell a jó közérzethez?

� Meleg határolófelület (jó h�szigetelés�
falak)

� Jól tömített ablakok
� Páraelnyel� falfelületek
� Jó h�tároló képesség�/jó h�szigetelés�

falak

Tátlag = (Tleveg� + T fal)/2

A helyiség légh�mérsékletét a leveg� és a fal 
felületi h�mérsékletének átlagából számoljuk.

Jól h�szigetelt fal = magasabb felületi 
h�mérséklet, emiatt alacsonyabb 
légh�mérséklet alkalmazható.

- 30-55% 
h�veszteség

+ 30% 
f�tésienergia-
nyereség



Falazott szerkezet h�szigetelés nélkül

Küls� tér

Bels� tér

A h�fokesési görbén látható, hogy télen a 
falazat egy része (a vastagságának kb. fele) a 
negatív h�mérsékleti tartományba esik.

Emiatt a fal h�tároló képessége csökken, 
felületén páralecsapódás lép(het) fel.

Romlik a fal h�tehetetlensége, nagyobb lesz a 
h�ingadozás az épületben.

A falszerkezetben káros feszültségek alakulnak 
ki, amelyek csökkentik az épület élettartamát.



H�szigetelés elhelyezése a bels� falsíkon

A h�fokesési görbén látható, hogy a teljes 
falszerkezet a negatív h�mérsékleti tartományba 
esik.

Emiatt a fal h�tároló képessége megsz�nik.

A falszerkezet bels� felülete a negatív 
h�mérsékleti tartományba esik – nagy a 
páralecsapódás veszélye!

Állandó használatú helyiségekben párazáró
burkolat (tapéta stb.) beépítése szükésges.

Bels� oldali h�szigetelés esetén a falszerkezet 
felületi h�mérséklete magas (jobb h�érzet).

A helyiség felf�tése gyorsabb.

Küls� tér

Bels� tér



A h�szigetelés elhelyezése a küls� falsíkon

A h�fokesési görbén látható, hogy a teljes 
falszerkezet a pozitív h�mérsékleti 
tartományba esik.

A fal h�tároló képessége kihasználható
(kisebb h�ingadozás).

A helyiség felf�tése lassabb (a falat is fel kell 
f�teni).

A falszerkezet felületi h�mérséklete magas 
(jobb h�érzet).

H�szigetelés alkalmazásával a falszerkezet 
teljes vastagságában a pozitív h�mérsékleti 
tartományban helyezkedik el.

Küls� tér

Bels� tér



KNAUF INSULATION TERMÉKEK AZ 
ÉPÜLETSZERKEZETEKBEN

���������	
������
�������
�		�� �� �	�	���� � ����� �� � ������� �� �	 
 

Ország Küls� fal Tet� Padló Nyílászáró 
� � � � � � � � �  �  !"#! !"$ ! !"% ! 

�& ' ( ) � *� � � �  �  !"## !"+ , !"$ , - ",

� . *�  � /'  !"0! !"+ 0 !"$ 0 1 "!

�*' � � � � � �  �  !"$ ! !"+ %  !"+ %  

�� *� 2 3 ( /'  !"$ 0 !"1 ! !"$ 0 - "#

�. � � 4� /'  !"+ 0 !"1 ! !"$ ! - "% 

�� *� 2  5 /'  !"+ 1  !"1 ! !"$ # - "% 

����������	�
 



���
 0,25 0,50 1,6 (2,0) 

� � 6 7 � � � �  �  !"+ 8  !"+ ! !"#! - "8 

�6 ( � ) 6 *� � � �  �  !"$ ! !"1 0 !"#! - "% 

9  ( /'  !"$ ! !"1 0 !"+ ! 1 "!

:� � � � �  �  !"1 %  !"1 1  !"1 0 

; /( ( � � � �  �  !"1 1  !"- $  !"1 1  - "$ 

 



HH��áátbocstbocsááttáási tsi téényeznyez��k hatk hatáárréértrtéékeikei

Épülethatároló szerkezet 
A h�átbocsátási 

tényez� 
követelményértéke 
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HH��áátbocstbocsááttáási tsi téényeznyez��k hatk hatáárréértrtéékeikei

Az ÉMSZ (Épületszigetel�k, Tet�fed�k és Bádogosok Magyarországi Szövetsége) 
legújabb, 2010. évi ajánlása különböz� épülethatároló szerkezetekre

0,45Talajjal érintkez� fal 0 és -1 m között

1,70Tet�síkablak

1,202,50Homlokzati üvegezett nyílászáró, ha névleges felülete kisebb, mint 0,5 m2

1,202,00Homlokzati üvegezett nyílászáró (fém keretszerkezettel)

1,201,60Homlokzati üvegezett nyílászáró (fa vagy PVC keretszerkezettel)

0,300,50Alsó zárófödém f�tetlen pince felett

0,200,25Alsó zárófödém árkád felett

0,200,25F�tött tet�teret határoló szerkezetek

0,200,30Padlásfödém

0,200,25Lapostet�

0,250,45Küls� fal

2010-ben javasolt 
ÉMSZ 

követelményértékek
U (W/m2K)

A h�átbocsátási
tényez� aktuális

követelményértéke
U (W/m2K)

Épülethatároló szerkezet



KiegKiegéészszíítt�� hh��szigetelszigeteléés vs váálasztlasztáása a hsa a h��áátbocstbocsááttáási si 
ttéényeznyez�� alapjalapjáánn

• U = 0,45 W/m2 K h�átbocsátási tényez� esetén a falszerkezet h�átbocsátási 
ellenállása Rö = 1/U = 1 / 0,45 W / m2 K = 2,22 m2 K / W

• Ebb�l a falszerkezet h�vezetési ellenállása (a h�átadási ellenállások levonása után) 
R = 2,05 m2 K / W

• A megfelel� vastagságú kiegészít� h�szigetelés a falszerkezet tervezett „U”
h�átbocsátási tényez�je („R” h�átbocsátási ellenállása), és a fenti h�vezetési 
ellenállási érték különbsége alapján ajánlható, a rendelkezésre álló
termékvastagságok figyelembe vételével.

• Példa: a falszerkezet tervezett „U” h�átbocsátási tényez�je = 0,25 W/m2 K, 
h�átbocsátási ellenállása Rö = 1/U = 1 / 0,25 W / m2 K = 4,00 m2 K / W.

• Ebb�l a falszerkezet h�vezetési ellenállása: 3,83 m2 K / W. 
• Kiegészít� h�szigetelés h�vezetési ellenállása: 3,83 - 2,05 = 1,78 m2 K / W
• Ajánlható anyag: 7 cm FKD S (h�vezetési ellenállása = 1,95 m2 K / W)



KÜLS	 FALAK:

•NOBASIL FKD

•NOBASIL FKD - S

•NOBASIL FKL

•NOBASIL FRN

•NOBASIL FRE

•NOBASIL FRK

•TP 116

•TP 425 b

•CLASSIC 040

MAGASTET	K:

•CLASSIC 040,035

•UNIFIT 039, 035

•TP 115, TI 140 dB

•NOBASIL MPN

•NOBASIL MPE

•NOBASIL MPS

VÁLASZFALAK:

• TP 115

•TI 140 Decibel

•NOBASIL  MPS

•NOBASIL ADN

•NOBASIL ADE

PADLÓSZERKEZETEK:

•NOBASIL  PTN

•NOBASIL PTE

•NOBASIL PTS

•NOBASIL PVT

•NOBASIL peremszigetel� sávok

•NOBSIL MPN

•CLASSIC 044

LAPOSTET	K:

•NOBASIL  SPN

•NOBASIL SPE

•NOBASIL SPS

•NOBASIL SAE, SAS

•NOBASIL SKE, SKS

M
SZAKI SZIGETELÉSEK:

•NOBASIL  LSP

•NOBASIL PÁS

•NOBASIL ROHOŽ

•NOBASIL TDN

•NOBASIL SKRUŽ

KNAUF INSULATION TERMÉKEK AZ 
ÉPÜLETSZERKEZETEKBEN



Küls� fal - kontakt homlokzat - ETICS:

NOBASIL FKL

NOBASIL FKD

NOBASIL FKD - S



+ H�szigetelés – lambda érték �D (W/m ·K) – h�vezetési ellenállás R (m2 · K/W)
RD = d/ �D (m2.K/W), d – a szigetelés vastagsága (m)
�D – 0,036 – 0,040 W/m.K

+ Jó páradiffúzió – kis diffúziós ellenállás
� – páradiffúziós ellenállási szám – a jobb páraátbocsátás érdekében 1,5 – 3,5

+ Húzószilárdság
TS – fontos tulajdonság az ETICS rendszerekben (kPa) 10 – 100 kPa

+ T�zállóság 
T�zállósági besorolás - A1 – nem éghet� anyagok 

+ Víztaszító képesség/vízfelvétel
A rövid és hosszú vízfelvétel minél kisebb legyen – a hosszú idej� = max. 3 kg/m2, a rövid idej� = 0,22 
kg/m2

Az ásványgyapot termékek legfontosabb tulajdonságai
a kontakt homlokzati szerkezetekben



Homlokzatok h�szigetelése kontakt rendszerekkel

Bevonatréteggel ellátott, többréteg� homlokzati h�szigetel� rendszerek = ETICS

− az angol „External Thermal Insulation Composite Systems” rövidítése

Tájékoztató, részletek: www.eota.be

A fenti rendszerekkel szemben támasztott követelményeket az ETAG 004 tartalmazza. 
ETAG – az Európai M�szaki Engedély Útmutatója

Az ETAG 004 követelményei alapján készül az ETA – az Európai M�szaki Engedély.

Egyéb ETAG dokumentumok

ETAG 014 M�anyag dübelek (az ETAG 004-hez kapcsolódik)

ETAG 017 Mechanikai rögzítés�, burkolattal ellátott, nem átszell�ztett homlokzati 
h�szigetel� rendszerek

ETAG 034 Mechanikai rögzítés�, burkolattal ellátott, átszell�ztett 
homlokzati h�szigetel� rendszerek (tervezett kiadvány)
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Homlokzatok h�szigetelése kontakt rendszerekkel

Nemzeti szabványok, el�írások:

A küls� (határoló) falak h�átbocsátási tényez�jét nemzeti szabványok vagy 
rendeletekben szabályozzák.

A teljes épületr�l energiatanúsítványt kell kiállítani.

ETAG 004 alkalmazási területe

Az el�regyártott h�szigetel� anyagot közvetlenül a falra rögzítik.

A rögzítés módja lehet: ragasztás, mechanikai rögzítés, illetve ezek kombinációi

A szigetel�táblákat bevonatréteggel (vakolattal) látják el, amelyet közvetlenül a 
felületükre visznek fel, légréteg vagy elválasztó réteg nélkül.

Az ETICS h�vezetési ellenállása > 1 m2· K / W
Az ETA-ba bekerülhetnek a termékek
- nevesítve vagy (zárt ETA)
- m�szaki adataik szerint (tests�r�ség, vastagság stb). Az utóbbi esetben nincs 
gyártóhoz kötve az alkalmazható termék – pl. a h�szigetel� anyag típusa. 



Az ETICS termékeire vonatkozó min�sítések és 
szabványok

Termékek min�sítése:

Mindegyik épít�ipari szigetel� anyagra van CE min�sítés

RMW CE Certificate:

A rendszer min�sítése:

Mindkét termékcsoportot (FKD, FKL) vizsgálták az ETAG 004 szerint.

A min�sítés az EK országaiban érvényes.

Az ETA a teljes rendszerre érvényes. 

A vizsgálatot a „rendszergazda” végezteti (Baumit, Jub, STO, Knauf ...)



KONTAKT RENDSZER (FKD, FKL)
Bevonattal ellátott h�szigetel� homlokzati kontakt burkolatrendszer

NOBASIL FKD –
A termék méretei:
Forma: tábla
Vastagság: 20 -160 mm 
Szélesség: 600, 500 mm

Hossz: 1000 mm
T�zvédelmi besorolás: A 1
�D=0,039 W / m.K

Szálak iránya: a felülettel 
párhuzamos

NOBASIL küls� falak KONTAKT RENDSZEREIBEN (FKD):



NOBASIL küls� falak KONTAKT RENDSZEREIBEN (FKD):



NOBASIL FKL – NOBASIL FKL homlokzati lamellás 
termék, amely NOBASIL táblákból készül, függ�leges 
irányú szálakkal. Kiemelked� vízállóságú. 

ALKALMAZÁS –

A lamellás anyag homlokzatok küls�
h�-, hang- és t�zvédelmi szigetelésére 
készül, felületén bevonattal ellátva 
(ETICS). 

Szálak iránya: a felületre 
mer�leges

NOBASIL küls� falak KONTAKT RENDSZEREIBEN (FKL):



NOBASIL küls� falak KONTAKT RENDSZEREIBEN (FKL):



KONTAKT RENDSZER (FKD, FKL)
Bevonattal ellátott h�szigetel� homlokzati kontakt burkolatrendszer

NOBASIL FKD S
A termék méretei:
Forma: tábla
Vastagság 20 -160 mm 
Szélesség - 600, 500 mm

Hossz: 1000 mm
T�zvédelmi besorolás: A 1
�D=0,036 W.m-1.K-1

Szálak iránya: a felülettel 
szöget zár be

NOBASIL küls� falak KONTAKT RENDSZEREIBEN (FKD S):

Könnyebb kezelhet�ség

Egyszer�bb kivitelezés



NOBASIL küls� falak KONTAKT RENDSZEREIBEN (FKD S):



Az ETICS ajánlott felépítése FKD esetén

1. Teherhordó küls� fal
2. NOBASIL FKD, FKD-S 

h�szigetelés
3. Rögzít�tárcsa (dübel, horgony)
4. Ágyazóhabarcsba fektetett 

üvegszövet
5. Simítóhabarcs
6. Vékony színvakolat 

7. Indítóprofil
8. Alap (lábazat)
10. Ragasztóhabarcs



Sarokkialakítás részletei:

Az ETICS ajánlott felépítése FKD esetén



Az ETICS ajánlott felépítése FKD esetén

NOBASIL FKD táblák elhelyezése



1. Teherhordó küls� fal
2. Ragasztóhabarcs

3. NOBASIL FKL h�szigetelés
4. Ágyazóhabarcsba fektetett 

üvegszövet

5. Simítóhabarcs
6. Vékony színvakolat
7. Rögzít�tárcsa (dübel,horgony)

8. Indítóprofil
9. Alap (lábazat)

Az ETICS ajánlott felépítése FKL esetén



NOBASIL FKL táblák elhelyezése

Az ETICS ajánlott felépítése FKL esetén



FKD és FKL lemezek alkalmazása

A HOMOGÉN ÁSVÁNYGYAPOT LEMEZEK EL	NYEI:

Nem kell figyelni, melyik oldaluk kerül a falfelületre

Süllyesztett horgony (tárcsa) alkalmazható, így csökken a 
h�hídak mennyisége

Magasépületek vagy 8 cm-nél vastagabb rendszerek esetén 
csak nem éghet� (A1) anyagot szabad beépíteni



Miért kell az ETICS?

Homlokzat fényképe



Miért kell az ETICS?



Relatív nedvesség és h�mérséklet

� = 60 %

t = 20 oC

tdp � 12 oC

Miért kell az ETICS?



tdp � 12 oC

Ha ETICS rendszert használunk, a falfelület bels�
h�mérséklete magasabb, mint a harmatpont.

Ez azt jelenti, hogy a fal nem fog penészedni.

Relatív nedvesség és h�mérséklet

� = 60 %

t = 20 oC

Miért kell az ETICS?



Magastet�k szigetelése

CLASSIC 040, 035
TI 140 dB

NOBASIL MPE

TP 115

UNIFIT 039, 035



H�szigetel� anyagok beépítése

Szarufák között és 
alatt kb. 15 + 5 cm 
anyag beépítése 
szükséges

Padlásfödémen 
kb. 20 cm anyag 
elhelyezése 
szükséges

H�szigetelési lehet�ségek:

• tet�födém szigetelése (nem 
hasznosított padlástérben)

• ferde tet�sík szigetelése 



Magastet�k h�szigetelése - részletek

Tet�szerkezet (padlástér) h�szigetelésének 
elhelyezése:

• szarufák között

• zárófödémen



Magastet�k h�szigetelése - részletek

Alátétfólia a hájazat alatt



Magastet�k h�szigetelése - részletek

Az alátétfólia beépítésének célja:

• a héjazaton bejutó csapadék elvezetése ( h�szigetelés 
megvédése a küls� nedvességt�l)

• napsugárzás visszaverése

• a szerkezeten átjutó pára áteresztése

• vízzárás, szélzárás

Fontos: a légrés méretezni kell, hogy 
az átszell�ztetés megfelel� mérték�
legyen – pl. 200 cm2/m.



Magastet�k h�szigetelése - részletek

H�szigetelés a szarufák között



Magastet�k h�szigetelése - részletek

H�szigetelés beépítése: a kétréteg� rendszer 
ideális

• a szarufák között

• és alatt (vagy fölött)

- a szarufák által okozott h�veszteség
csökkentésére (h�hidak kiküszöbölése).



Magastet�k h�szigetelése - részletek

Párazáró réteg (belül, a falburkolat 
alatt, vagy a teljes h�szigetel�
réteg vastagságának negyedében



Magastet�k h�szigetelése - részletek

Légzáró-páratechnikai réteg beépítése:

• belül, a falburkolat alatt, vagy

• a teljes h�szigetel� réteg vastagságának 1/4 -1/5 
részében.

Ásványgyapotok alkalmazása el�nyös, mert 
elegend� párafékez� réteget beépíteni!!!



Magastet�k szigetelése - részletek

Tartószerkezet 
elhelyezése



Magastet�k szigetelése - részletek

Lécváz elhelyezése a szarufákon:

• h�szigetelés a szarufák síkja alatt - h�hidak 
hatásának csökkentése

• szerelt falburkolat tartószerkezete



Magastet�k szigetelése - részletek

Szarufák síkja alatti h�szigetelés beépítésének el�nyei:

• a h�hidak hatásának csökkentése

• lehet�ség a gépészeti vezetékek elhelyezésére (nem 
kell áttörni a légzáró-páratechnikai réteget



Magastet�k szigetelése - részletek

Szerelt burkolat típusai:

• gipszkarton, fa alapanyagú épít�lemez

• Tektalan (ellenléc nélkül is)



Magastet�k szigetelése - részletek

A h�átbocsátási követelményérték (U = 0,25 W/m2.K) 
teljesítéséhez általában legalább 18 cm vastag
h�szigetel� réteg szükséges.

A h�csillapító képesség növelése és a léghanggátlás 
javítása céljából 20 cm-nél vastagabb réteg beépítése 
javasolható.



Az ásványgyapot termékek legfontosabb tulajdonságai 
magastet�kben

+ H�szigetelés – lambda érték �D (W / m.K) – h�vezetési ellenállás R (m2 · K / W)
RD = d/ �D (m2.K/W), d – a szigetelés vastagsága (m)
�D – 0,032 – 0,040 W/m.K

+ Hangelnyelés 
�s – a hangelnyelés mértékét jelöli

+ Léghanggátlás – a teljes szerkezetet jellemzi
Rw – léghanggátlási szám (laboratóriumi érték) dB
R ẃ – léghanggátlási szám (helyszíni érték) dB

+ T�zállóság
T�zállósági besorolás - A1 – nem éghet� anyagok 

+ Víztaszító képesség
A rövid és hosszú idej� vízfelvétel minél kisebb legyen



Magastet�k min�sítése és szabványai:

Termékek min�sítése:

Mindegyik épít�ipari termékre van CE min�sítés

RMW CE min�sítés:

A rendszerek min�sítései:
Nincs olyan rendszermin�sítés, mint az ETICS.

Magastet�k t�zállósági rendszere a KNAUF termékekkel közösen

Hangszigetelési (akusztikai) rendszer a KNAUF termékekkel közösen, a 
válaszfalakra…



� = 60 %

t = 20 oC

� = 84 %

t = -20 oC

tdp >12 oC

NOBASIL a magastet�kben:



Tet�szerkezet kiegészít� szigeteléssel
1. Héjazat

2. Cserépléc

3. Ellenléc

4. Kiszell�ztetett tér a vízzáró
alátéthéjazat fölött

5. Vízzáró alátéthéjazat

6. Kiszell�ztetett tér a vízzáró
alátéthéjazat alatt

7. NOBASIL h�szigetelés

8. Bels� burkolat
9. Párazáró réteg
10. Tartószerkezet
11. Szarufa

NOBASIL a magastet�kben:



H�szigetelés egy rétegben:

tdp=15oC

1. Héjazat

2. Cserépléc 

3. Ellenléc

4. Kiszell�ztetett tér a vízzáró
alátéthéjazat fölött

5. Vízzáró alátéthéjazat

6. Kiszell�ztetett tér a vízzáró
alátéthéjazat alatt

7. NOBASIL h�szigetelés

8. Bels� burkolat

9. Párazáró réteg

10. Tartószerkezet

11. Szarufa



H�szigetelés két rétegben:

tdp=19oC

1. Héjazat

2. Cserépléc

3. Ellenléc

4. Kiszell�ztetett tér a vízzáró
alátéthéjazat fölött

5. Vízzáró alátéthéjazat

6. Kiszell�ztetett tér a vízzáró
alátéthéjazat alatt

7. NOBASIL h�szigetelés

8. Bels� burkolat

9. Párazáró réteg

10. Tartószerkezet

11. Szarufa



Magastet�k szigetelése - részletek

Kétszeresen átszell�ztetett tet� rétegfelépítése

Tet�fedés

Ellenléc

Átszell�ztetett légréteg

Alátéthéjazat

Bels� átszell�ztetett légréteg

Szarufa Fels� h�szigetel� réteg (szarufák 
között)

Alsó h�szigetel� réteg (lécváz 
között)

Légzáró-páratechnikai 
réteg

Burkolat



Padlásfödémek szigetelése - részletek

Padlásfödém, könny� járóréteggel (nem hasznosított tet�tér)

Járóréteg

H�szigetelés

Páratechnikai réteg (szükség 
esetén)

Födémszerkezet

Felületképz� réteg

Páratechnikai (párazáró, párafékez�) réteg általában csak el�re gyártott 
elemekb�l készült födémek esetén szükséges.



Padlásfödémek szigetelése - részletek

Padlásfödém, nehéz járóréteggel (hasznosított tet�tér raktározásra, tárolásra)

Kavics- vagy könny�beton 
padozat

H�szigetelés (két 
rétegben, 
hézagcserében)

Páratechnikai réteg (szükség 
esetén)

Födémszerkezet

Páratechnikai (párazáró, párafékez�) réteg általában csak el�re 
gyártott elemekb�l készült födémek esetén szükséges.

Technológiai szigetelés



Pincefödémek szigetelése - részletek

Pincefödém, szerkezeten belüli h�szigeteléssel (korlátozott vastagságú
h�szigetel� szigetel�réteggel)

Padlóburkolat és aljzata

H�szigetelés (terhelhet� EPS 
lapok)

Kiegyenlít� réteg

Födémszerkezet

Speciális helyzet� szerkezet: nem érintkezik a küls� leveg�vel

� F�tetlen, de zárt térrel határos

� Kisebb a h�átadás, mint a küls� leveg�vel határos szerkezetek esetén

� Fontos a megfelel� h�szigetelés – a padló felületi h�mérséklete max. 2,5 C°-kal lehet 
kisebb, mint a bels� leveg� h�mérséklete! Korlátozott szerkezeti vastagság!!!

Geotextília véd�réteg 
(páratechnikai réteg)

H�szigetel� réteg (úsztatott párnafák 
között)



Pincefödémek szigetelése - részletek

Pincefödém, alsó oldali h�szigeteléssel

Padlóburkolat és aljzata

Födémszerkezet

H�szigetelés

Speciális helyzet� szerkezet: nem érintkezik a küls� leveg�vel

� Sokszor csak ragasztott h�szigetelés készülhet (problémák el�re gyártott 
födémekben)

� EPS vagy ásványgyapot szigetelés lehetséges (t�zvédelmi igényt�l függ�en)

� Jó h�szigetelés érhet� el, kis költséggel

Úsztatóréteg



Árkádfödémek szigetelése - részletek

Árkádfödém, alsó oldali h�szigeteléssel

Padlóburkolat és aljzata

Födémszerkezet

H�szigetelés

Speciális helyzet� szerkezet: lefelé h�l� födém

� Nagyobb a h�szigetelési követelmény (vastagabb szigetelés kell, mint pincefödémek esetében)

� EPS vagy ásványgyapot szigetelés lehetséges (t�zvédelem)

� Álmennyezet esetében ásványgyapot szigetelés alkalmazása célszer� (hézagmentes kitöltés)

Úsztatóréteg

Álmennyezet



Milyen termékeket alkalmazhatunk még?

Heraklith-C
Cementkötés� homogén 
fagyapot épít�lap. 
Páraátereszt�, a h�tároláshoz 
elegend� tömeggel, továbbá
kiváló építésbiológiai 
tulajdonságokkal rendelkezik.

Heraklith-C finomszálas
A Heraklith-C anyag 
finomszálas változata, 
els�sorban látszó felületek 
akusztikai szigetelésére.

Fagyapot termFagyapot terméékekkek



Milyen termékeket alkalmazhatunk még lefelé h�l�
födémekben?

MMéélygarlygaráázsok!zsok!



Milyen termékeket alkalmazhatunk még?

LefelLefeléé hh��ll�� ffööddéémekmek



Magastet�k min�sítése és szabványai:

Termékek min�sítése:

Mindegyik épít�ipari termékre van CE min�sítés

RMW CE min�sítés:

A rendszerek min�sítései:
Nincs olyan rendszermin�sítés, mint az ETICS.

Rendszer a magastet�k t�zállósági rendszer a KNAUF, RIGIPS termékekkel

Hangszigetelési (akusztikai) rendszer a KNAUF, RIGIPS válaszfalakra…



Knauf Insulation ECOSE®

Technology-val

Az ásványgyapot új generációja

Ilyen volt... – és ilyen lett



Mi az ECOSE® Technology?
Lépésváltás a fenntartható köt�anyag 
technológiában

ECOSE = ökológia + fenntarthatóság + 
környezetvédelem

� Forradalmi, új, formaldehid-mentes köt�anyag technológia

� Könnyen megújuló anyagokon alapul, ásványolaj bázisú kemikáliák helyett

� Csökkenti a munkahelyi káros hatások mértékét és gyártása során a 
szennyez�anyag kibocsátást.

� A kisebb energiafelhasználásnak köszönhet�en csökken a környezetre gyakorolt 
hatás

� Ugyanezeket az el�nyöket nyújtja más termékeknél is, ahol el�nyt jelent a köt�anyag 
helyettesítése

Fa alapú épít�lemezek
Csiszolóanyagok
Súrlódásos kapcsolatok (fékbetétek stb.)



Ásványgyapot ECOSE® Technology-val

Mit nyújt az ásványgyapot ECOSE Technology-val?

� Felhasználóbarát
� A fenntarthatóság legfels� foka
� A hagyományos ásványgyapot minden el�nyét kínálja
� Nem tartalmaz fenolt, formaldehidet, vagy akrilt

A Knauf Insulation ásványgyapot ECOSE Technology-val
természetes barna szín�: nem tartalmaz mesterséges színez�anyagokat vagy festékeket



Felhasználóbarát

Az ásványgyapot új generációja, 
amely jó érzetet kelt… természetesen

� Puhább tapintású
� Kisebb a porképz�dés
� Szagtalan
� Könnyen vágható



A fenntarthatóság legmagasabb szintje

Az ásványgyapot ECOSE® Technology-val a 
fenntarthatóság legmagasabb szintjét biztosítja…

� Bio-alapú technológiával készült köt�anyag
� Hozzájárul az épületek bels� leveg�jének javításához (a hagyo-
mányos ásványgyapothoz viszonyítva)
� Fenntartható épületek
� Csökkenti a munkahelyi káros hatások mértékét és a gyártás 
során a szennyez�anyag kibocsátást
� Csökken a környezetre gyakorolt hatás a kisebb 
energiafelhasználásnak köszönhet�en
� Versenyképes ár



A fenntarthatóság legmagasabb szintje

… a hagyományos ásványgyapot nyújtotta környezeti el�nyökkel.
� Megújuló és b�séges források
� Magas az újra felhasznált anyagok aránya 
� Optimalizált csomagolás



Biztosítja az eddig megszokott min�séget

Bizonyított min�ség, magasabb élettartammal

�H�szigetel� képesség

�Akusztikai tulajdonságok

�T�zállóság

�Nedvességgel szembeni tulajdonságok

�Mechanikai tulajdonságok

�Tartósság



Min�ségi jellemz�k

EN 29053Áramlási ellenállás
EN ISO 354, EN ISO 11654Hangelnyelés
EN 12431, EN 1606Összenyomhatóság
EN 29052-1 Dinamikai merevség
EN 12086Páraátereszt� képesség
EN 1609, EN 12087Vízfelvev� képesség
EN 1606Maximális tartós nyomófeszültség
EN 12430 Koncentrált (pontszer� ) terhelés
EN 1607Húzószilárdság a felületre mer�legesen
EN 826Nyomófeszültség és nyomószilárdság
EN 1604Méretállandóság meghatározott feltételek mellett

Speciális felhasználásra
Tartóssági jellemz�k

EN 13501-1T�zállóság
EN 1608Húzószilárdság
EN 1604Méretállandóság
EN 825Síkbeliség
EN 824Derékszög�ség
EN 823Vastagság
EN 822Hosszúság és szélesség

EN 12667, EN 12939H�vezetési ellenállás és h�vezet� képesség

Általános felhasználásra
EN 13162 szabvány szerintAz ECOSE Technology-val gyártott ásványgyapot jellemz�i



Bizonyított min�ség

HH��vezetvezet�� kkéépesspesséég (EN 12667, EN 12939)g (EN 12667, EN 12939)

Az ECOSE TechnologyAz ECOSE Technology--val kval kéészszüült lt áásvsváánygyapot nygyapot éés a s a 
hagyomhagyomáányos nyos áásvsváánygyapot hnygyapot h��vezetvezet�� kkéépesspesséége azonos.ge azonos.

ÁÁsvsváánygyapotnygyapot ECOSE ECOSE TechnologyTechnology--valval

HagyomHagyomáányos nyos áásvsváánygyapot nygyapot áátlagos lambdatlagos lambda--ggöörbrbééjeje

TestsTests��rr��sséég g 
kg/mkg/m33



Bizonyított min�ség
VVíízfelvzfelvéétel (EN 1609)tel (EN 1609) MaximMaximáálisan megengedett lisan megengedett éértrtéékk

ÁÁsvsváánygyapotnygyapot ECOSE ECOSE 
TechnologyTechnology--valval

ÁÁsvsváánygyapotnygyapot ECOSE ECOSE 
TechnologyTechnology--valval

HagyomHagyomáányos nyos 
áásvsváánygyapotnygyapot

HagyomHagyomáányos nyos 
áásvsváánygyapotnygyapot

AzAz ECOSE ECOSE TechnologyTechnology--val val kkéészszüültlt áásvsváánygyapotnygyapot minmin��sséégege megegyezikmegegyezik, , vagyvagy jobbjobb, , 
öösszehasonlsszehasonlíítvatva a a hagyomhagyomáányosnyos áásvsváánygyapottalnygyapottal, , aholahol vvííztaszztaszííttááss szszüükskséégesges..



Bizonyított min�ség

MerevsMerevséég tg táárolroláás uts utáán (ACERMI mn (ACERMI móódszer)dszer)

ÁÁsvsváánygyapotnygyapot
ECOSE ECOSE 

TechnologyTechnology--valval

ÁÁsvsváánygyapotnygyapot
ECOSE ECOSE 

TechnologyTechnology--valval

ÁÁsvsváánygyapotnygyapot
ECOSE ECOSE 

TechnologyTechnology--valval

ÁÁsvsváánygyapotnygyapot
ECOSE ECOSE 

TechnologyTechnology--valval

HagyomHagyomáányos nyos 
áásvsváánygyapotnygyapot

HagyomHagyomáányos nyos 
áásvsváánygyapotnygyapot

HagyomHagyomáányos nyos 
áásvsváánygyapotnygyapot

AzAz ECOSE ECOSE TechnologyTechnology--val val gygyáártottrtott áásvsváánygyapotnygyapot ttááblabla merevsmerevséégege
megegyezikmegegyezik, , vagyvagy jobbjobb, , öösszehasonlsszehasonlíítvatva a a hagyomhagyomáányosnyos áásvsváánygyapotnygyapot
ttááblbláákkalkkal..
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Bizonyított min�ség

KitKitöömmöörrööddéésisi vastagsvastagsáágg raktraktáározrozááss ututáánn (EN 823)(EN 823)

MinimMinimáális klis köövetelmvetelméényny

ÁÁsvsváánygyapotnygyapot
ECOSE ECOSE 

TechnologyTechnology--valval

ÁÁsvsváánygyapotnygyapot
ECOSE ECOSE 

TechnologyTechnology--valval

ÁÁsvsváánygyapotnygyapot
ECOSE ECOSE 

TechnologyTechnology--valval

ÁÁsvsváánygyapotnygyapot
ECOSE ECOSE 

TechnologyTechnology--valval

HagyoHagyo--
mmáányos nyos 

áásvsváánygy.nygy.

HagyoHagyo--
mmáányos nyos 

áásvsváánygy.nygy.

HagyoHagyo--
mmáányos nyos 

áásvsváánygy.nygy.

HagyoHagyo--
mmáányos nyos 

áásvsváánygy.nygy.

AzAz ECOSE ECOSE TechnologyTechnology--val val gygyáártottrtott üüveggyapotveggyapot kitkitöömmöörrööddéésisi kkéépesspesséégege
megegyezikmegegyezik, , vagyvagy jobbjobb, , öösszehasonlsszehasonlíítvatva a a hagyomhagyomáányosnyos üüveggyapottalveggyapottal..
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Tartósság

A A kitkitöömmöörrööddéésisi vastagsvastagsáágg vesztesveszteséégege a a raktraktáárbanrban
valvalóó ttáárolrolááss ffüüggvggvéénynyéébenben

ÁÁsvsváánygyapotnygyapot ECOSE ECOSE TechnologyTechnology--valval HagyomHagyomáányos nyos áásvsváánygyapotnygyapot

Az ECOSE Technology-val gyártott ásványgyapot kitömörödési képességének
vesztesége lassabb, összehasonlítva a hagyományos ásványgyapottal, ezzel is
növelve a termék tartósságát tárolás esetén.
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Megfelel az európai el�írásoknak és szabványoknak

HH��vezetvezet�� kkéépesspesséég (EN 12667, EN 12939)g (EN 12667, EN 12939)VVíízfelvzfelvéétel (EN 1609)tel (EN 1609) MaximMaximáálisan megengedett lisan megengedett 
éértrtéékkKitKitöömmöörrööddéésisi vastagsvastagsáágg raktraktáározrozááss ututáánn (EN 823)(EN 823)



Az ECOSE Technology-val készül� termékek 
környezetvédelmi díjai

HH��vezetvezet�� kkéépesspesséég (EN 12667, EN 12939)g (EN 12667, EN 12939)VVíízfelvzfelvéétel (EN 1609)tel (EN 1609) MaximMaximáálisan megengedett lisan megengedett 
éértrtéékkKitKitöömmöörrööddéésisi vastagsvastagsáágg raktraktáározrozááss ututáánn (EN 823)(EN 823)

� Csehországban az „Év terméke”
� Hollandiában az innovatív, úttör� és fenntartható termékeknek megítélt „Dubo Award”
díjat kapta 2009-ben
� Németországban az ÖKO-Test Magazin „nagyon jó” min�sítést adott a TI 135 jel�
termékre
� A kasírozatlan ECOSE termékek megfelelnek az EUROFINS Indoor Air comfort, vagyis 
a beltéri leveg� min�ségére vonatkozó európai szabvány legszigorúbb feltételeinek.



Ön mit választana?

HH��vezetvezet�� kkéépesspesséég (EN 12667, EN 12939)g (EN 12667, EN 12939)VVíízfelvzfelvéétel (EN 1609)tel (EN 1609) MaximMaximáálisan megengedett lisan megengedett 
éértrtéékkKitKitöömmöörrööddéésisi vastagsvastagsáágg raktraktáározrozááss ututáánn (EN 823)(EN 823)

Sárga szín

Fenol/Formaldehid alapú
gyanta

Fosszilis üzemanyag 
felhasználásával készült 
gyanta

Zero bio-alapú tartalom

Barna szín

Bio-alapú gyanta, keményít�
felhasználásával

Fenntartható technológia

Az energiafelhasználás jelent�s
mérték� csökkenése, a 70%-kal
kevesebb energia felhasználásá-
val készült  köt�anyagnak 
köszönhet�en

Nem tartalmaz formaldehidet

Az USDA definícójának
megfelel�en bio-alapú



www.knaufinsulation.hu

Termékeink adatlapjait, a forgalmazásukhoz szükséges 
dokumentumokat megtalálja honlapunkon:


