
Az alábbi domumentum a Pannon Épít!m"hely Kft. oldaláról, a www.pannonmuhely.hu oldalról került
letöltésre.

A Pannon Épít!m"hely Kft. célkit"zése, hogy támogatást nyújtson költségmegtakarítást eredményez!
energetikai beruházásokhoz, ehhez számos további információt találhat a www.pannonmuhely.hu oldalon.

Teljeskör" szolgáltatást nyújtunk társasházak és családi házak építése,
valamint kereskedelmi ingatlanok kivitelezése során. Megrendel!ink igénye
szerint vállaljuk ezen ingatlanok szerkezetkész vagy kulcsrakész állapotú
építését.

Célkit"zésünk, hogy Megrendel!ink részére - a modern kor igényeinek
megfelel! - korszer" épít!anyagokból energiatakarékos épületek
gazdaságos kivitelezését biztosítsuk, optimális esetben energiahatékonysági
tanácsaink alapján. Generálkivitelez!i tevékenységünk során a családi házak,
társasházak építése energiatakarékos épít!anyagok felhasználásával és
korszer" technológiák alkalmazásával történik.

A házépítés kalkulátor használatával online árkalkulációt készíthet a tervezett
családi ház vagy társasház becsült építési költségeire.

Komplex energetikai tanácsadással állunk vállalati, egyházi, önkormányzati és
magán ügyfeleink részére, melynek keretében részletes m"szaki felmérésen
alapuló energetikai koncepciót és energetikai tanúsítványt készítünk.

Munkánk során az üzemeltetés minden olyan területét vizsgáljuk, ami energia
megtakarítást eredményezhet: építészet, gépészet, villany, víz,
energiabeszerzés és az emberi tényez!. Energiatakarékosságot
eredményez! javaslataink esetében beruházási költség, éves megtakarítás és
megtérülés számítással támogatjuk az optimális tulajdonosi döntés
meghozatalát, így Ön valóban a legkedvez!bb energetikai beruházást
valósíthatja meg.

Energia kontroll rendszerünk megtakarítást biztosít az adatok
elemezhet!ségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.
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Az AUSTROTHERM GRAFIT az MSZ EN 13163 szabvány szerint 
gyártott, szürke színû expandált polisztirol hôszigetelô lemez, 
amely különleges alapanyagának köszönhetôen lényegesen 
alacsonyabb hôvezetési tényezôvel rendelkezik, mint a fehér 
színû változat.

Az expandált polisztirolhab hôvezetése négy részbôl tevôdik össze. 
Egyrészt a polisztirol cellafalak, másrészt a cellákba bezárt levegô 
vezetésével, továbbá a levegô konvekciójával, illetve a hideg 
és a meleg oldali cellafalak különbözô hômérséklete révén, sugár-
zással távozik a hô. Ez utóbbit lehet jelentôsen lecsökkenteni,  
ha sugárzáselnyelô- vagy visszaverô anyagokat keverünk a gyár-
tás folyamán az alapanyagba. Ezek adják az elemek szürke szí-
nét is. Az AUSTROTHERM GRAFIT az alacsonyabb hôvezetési 
tényezô mellett mechanikai, páradiffúziós és egyéb fizikai tulajdon-
ságaiban azonos a korábbról ismert AUSTROTHERM lemezekkel. 

Újrafeldolgozott habanyagot nem tartalmazó, nagy méretpontosságú, 
utózsugorodást már nem mutató termék, amit elsôsorban homlokzati 
hôszigetelô rendszerekhez alkalmaznak. A mind szigorúbb hôtechni-
kai elôírásokat csak egyre vastagabb hôszigeteléssel lehet kielégíte-
ni, ami a járulékos kiadások növekedését eredményezi (pl. hosszabb 
rögzítô dübel, szélesebb lábazati sín, stb.). A GRAFIT erre a gondra 
jelent megoldást, mert hôvezetési tényezôje jelentôsen kedvezôbb  
a korábban használatos anyagokénál, így kisebb vastagságban is 
hatékony hôszigetelést biztosít. Alkalmazása különösen elônyös olyan 

helyeken, ahol vastag hôszigetelô anyagot kell a falszerkezetre rög-
zíteni (vasbeton épületek), illetve felújítások során, mikor vastagabb 
hôszigetelés elhelyezése nem lehetséges (pl. ablakok környéke). Az 
elemek lépcsôs élképzéssel is készülhetnek, így az átmenô hézagok 
okozta hôhíd nem tud kialakulni. A hôszigetelô anyag freonmentes, 
így használatával nem károsodik az ózonréteg. Szabványos jelölés:  
EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(70,-)3 - BS 125 - 
CS(10)80 - DS(N)2 - TR150.

Alkalmazás 

Az AUSTROTHERM GRAFIT alkalmazását az MSZ 7573 számú 
szabvány szabályozza. A lemez homlokzati hôszigetelô rendszerek-
ben alkalmazható. Ezentúl a mechanikai tulajdonságok figyelembe 
vételével minden olyan épületszerkezetben felhasználható, ahol jelen-
tôs mértékû hôszigetelést, energiamegtakarítást kívánunk elérni. 

Tervezés, kivitelezés 

Az AUSTROTHERM GRAFIT hôszigetelô lemez – a 20 %-kal ala-
csonyabb hôvezetési tényezôn kívül – tervezési, beépítési szem-
pontból mindenben megegyezik a fehér színû, piros sávjelzésû 
AT-H80 jelû termékkel. Az anyagot hosszan tartó, közvetlen nap-
sugárzásnak nem szabad kitenni.

Mûszaki adatok:

Nyomófeszültség (10 %):  80 kPa

Hajlítószilárdság:  125 kPa

Felületre merôleges húzószilárdság:  150 kPa

Hôvezetési tényezô (közölt érték): 0,032 W/(m·K)

Hôvezetési tényezô (tervezési érték): 0,032 W/(m·K)

Páradiffúziós ellenállási szám: 20-40

Méretállandóság normál klímán: 0,2 %  

Épületszerkezetek hôszigetelése:

Homlokzat típusa Javasolt érték Alacsony energiájú ház Passzív ház

Vastagság
(cm)

Hôátbocsátási 
tényezô W/m2K Vastagság (cm) Hôátbocsátási 

tényezô W/m2K
Vastagság

(cm)
Hôátbocsátási 
tényezô W/m2K

kisméretû tömör tégla 
kettôsméretû, kevéslyukú,  
B 30-as tégla

10 0,27 15 0,19 20 0,14

Uniform 13/10 8 0,29 14 0,19 18 0,15

Rába 8 0,28 14 0,18 18 0,15

Poroton PF 45/19 7 0,30 12 0,20 18 0,15

Porotherm 30 NF 5 0,30 12 0,18 18 0,14

Porotherm 38 NF 4 0,30 10 0,19 16 0,14

Porotherm 44 NF 3* 0,28 8 0,20 14 0,14

Vasbeton, kôfal 10 0,30 16 0,19 20 0,15

Mészhomok tégla 25 cm 10 0,28 16 0,18 20 0,15

*A táblázatban szereplô valamennyi szerkezet páratechnikailag megfelelô, de a számítások elvégzése ajánlott, különösen ennél a megoldásnál.


