
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 Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft. több, mint 130 éves jogel&dje a Posnansky és Strelitz 
aszfalt, fedéllemez és kátrány vegyitermékgyár volt, amely már 1930-ban gyártott a Kir. József 
M+egyetem és a Budapest Székesf&város Anyagvizsgáló Intézete által min&sített szigetel&lemezeket: 
páncéllemezt, b&rlemezt és aszfaltszigetel& lemezt.  
 
 

 

 

 

 
 
A szigetelend& épületszerkezetek típusainak és a szigetelési követelmények megnövekedésével a 
gyártástechnológia fejl&désének köszönhet&en ma már széles választékban gyárt bitumeneslemez 
termékeket a nagy múltú, jelenleg norvég tulajdonú, Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft. 
 
Jelen kiadvány az Isola Duna bitumeneslemezek és Platon dombornyomott lemezek 
felhasználásával újonnan készül& talajnedvesség elleni szigetelések tervezéséhez és kivitelezéséhez 
nyújt segítséget. 
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1. ÉPÜLETSZERKEZETEK TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉSE 

 
Alapfogalmak, a szigetelést ér. nedvességhatások 

 
Talajpára: a talajszemcsék közötti hézagokat pára formájában kitölt& nedvesség. A talajpára a 

hidegebb épületszerkezetek felületén lecsapódik, ezért a talajpárát, mint nedvességokozót is 
talajnedvességként kell kezelni. 

Talajnedvesség: a talajszemcsékhez tapadó kötött víz (nedvesség), amely az épületre, az 
épületszerkezetekre hidrosztatikai nyomást nem fejt ki. A talajjal érintkez&, a mértékadó 
talajvízszint feletti épületszerkezeteket minden esetben talajnedvesség elleni szigeteléssel kell 
ellátni. 

Id&szakos talajvíz: id&szakosan megjelen&, hidrosztatikai nyomással rendelkez& rétegvíz, vagy 
torlaszvíz. Megjelenése lejt&s terepek esetén szinte minden esetben várható. 
Az id&szakos talajvíz elleni szigetelés: 

• vagy talajvíz elleni szigetelés és a hidrosztatikai nyomást felvev& ellenszerkezet,  
• vagy talajnedvesség elleni szigetelés és a hidrosztatikai nyomást megsz+ntet& 

szivárgó rendszer. 
Mértékadó talajvízszint: a várható legmagasabb, maximális talajvízszint biztonsági tényez&vel 

(általában 50 cm) megnövelt szintje. A mértékadó talajvízszint alatt talajvíz elleni szigetelést, 
felette talajnedvesség elleni szigetelést kell készíteni. 
 

A szigetelt épületszerkezetek, a felhasználható anyagok 

 
Az Isola Duna bitumeneslemezekkel és Platon felületszivárgókkal készített talajnedvesség elleni 
szigetelések vízhatlan szigetelések, tehát kielégítik a védend& tér teljes szárazsági követelményét.  
 

  Épületszerkezetek talajnedvesség elleni szigetelése 

Isola Duna bitumeneslemezekkel 

a kivitelezési h.mérséklet függvényében 

  

        

 Lábazatszigetelés  Padló- és falszigetelés  Pinceszigetelés  

Pinceszigetelés 

rétegvíz esetén 

szivárgórend- 

szerrel együtt 

     

Függ&leges  Vízszintes  Vízszintes, 
függ&leges  Vízszintes, 

függ&leges  
             

+5 oC 
Dunabit PV-4 

+5 oC 
Dunabit PV-4 
Dunabit GV-3 

+5 oC 
Dunabit PV-4 

+5 oC 
Dunabit GV-3 
Dunabit GV-3 

+5 oC 
Dunabit PV-4 

+5 oC 
Dunabit GV-3 
Dunabit GV-3 

+5 oC 
Dunabit PV-4 
Dunabit GV-4 

        

-5 oC 
Dunathene PV-2 

-5 oC 
Dunathene PV-

2 
    

  

      

      

-10 oC 
Duna SBS PV-4 

-10 oC 
Duna SBS PV-3 
Duna SBS PV-3 

-10 oC 
Duna SBS PV-4 

-10 oC 
Duna SBS PV-3 
Duna SBS PV-3 

-10 oC 
Duna SBS PV-4 

-10 oC 
Duna SBS PV-3 
Duna SBS PV-3 

-10 oC 
Duna SBS PV-3 
Duna SBS PV-3 

 
 

Talajnedvesség elleni szigetelések 

és a Platon lemezek alkalmazása 

 

    
Talajon fekv& padlók 
talajnedvesség elleni 

szigetelése 
tömített rendszerben 

 
A talajnedvesség elleni 
szigetelés mechanikai 

védelme 
 

Szivárgórétegként és a 
talajnedvesség elleni 
szigetelés mechanikai 

védelmére 
    

PLATON P5 
domborulattal lefelé  PLATON P5 

domborulattal kifelé  PLATON Drain 
sz+r&fátyollal kifelé 

PLATON P5+ 
domborulattal lefelé  PLATON P7 

domborulattal kifelé  PLATON Double Drain 
sz+r&fátyollal kifelé 



2.1. ISOLA DUNA BITUMENESLEMEZEK 

 

M3szaki tulajdonságok 
Isola 

Dunabit GV-3 

Isola 

Dunabit GV-4 

Isola 

Dunabit PV-4 

Épít&ipari M+szaki Engedély  ÉMI A-114/95 ÉMI A-114/95  

A bitumen fajtája fúvatott oxidált fúvatott oxidált fúvatott oxidált 
A hordozóanyag 80 g/m2 üvegfátyol 80 g/m2 üvegfátyol 160g/m2 poliészterfátyol 

Felületkezelés felül/alul finomhomok/PE fólia finomhomok/PE fólia finomhomok/PE fólia 

A lemez vastagsága (mm) 3,0 4,0 4,0 
A lemez hosszúsága (m) 10,0 10,0 10,0 
A lemez szélessége (m) 1,0 1,0 1,0 
A tekercs súlya (kg) 33 45 45 

Szakítóer& hosszirányban (N) Min. 480 Min, 410 Min. 660 
Szakítóer& keresztirányban (N) Min. 340 Min. 350 Min. 480 
Szakadási nyúlás hosszirány (%) Min. 2 Min. 2 Min. 35 
Szakadási nyúlás keresztirány (%) Min. 2 Min. 2 Min. 40 
H&állóság (oC) Min. 70 Min. 70 Min. 70 
Hideghajlíthatóság (oC) Min. 0 Min. 0 Min. 0 
Résnyomásállóság Megfelel Megfelel Megfelel  
Páradiffúziós ellenállás (106msPa/g) 600 800 800 
Páradiffúziós ellenállási szám (-) 34000 34000 34000 
 

M3szaki tulajdonságok 
Isola 

Dunathen PV-2 

Isola 

DunaSBS PV-3 

Isola 

DunaSBS PV-4 

Épít&ipari M+szaki Engedély   ÉMI A-203/98 ÉMI A-203/98 

A bitumen fajtája SBS, öntapadó SBS SBS 
A hordozóanyag 160 g/m2 poliészterfátyol 200 g/m2 poliészterfátyol 200 g/m2 poliészterfátyol 

Felületkezelés felül/alul Szilikofólia/szilikonfólia Finomhomok/PP fólia Finomhomok/PP fólia 

A lemez vastagsága (mm) 2,3 3,0 4,0 
A lemez hosszúsága (m) 15,0 10,0 10, 
A lemez szélessége (m) 1,0 1,0 1,0 
A tekercs súlya (kg) 40 33 45 

Szakítóer& hosszirányban (N) 810 Min. 860 Min. 860 
Szakítóer& keresztirányban (N) 530 Min. 720 Min. 720 
Szakadási nyúlás hosszirány (%) Min. 35 Min. 42 Min. 42 
Szakadási nyúlás keresztirány (%) Min. 45 Min. 45 Min. 45 
H&állóság (oC) Min. 110 Min. 105 Min. 105 
Hideghajlíthatóság (oC) Min. –30 Min. –20 Min. -20 
Résnyomásállóság  Megfelel megfelel 
Beszakító er& (N)  Min. 60 Min. 65 
Zsugorodás 80 oC-on (%)  Max. 0,35 Max. 0,35 
Páradiffúziós ellenállás (106msPa/g) 520 675 900 
Páradiffúziós ellenállási szám (-) 38000 38000 38000 
 



2.2. PLATON FELÜLETSZIVÁRGÓK 

 

M+szaki jellemz&k P5 P5+ P7 DRAIN 
DOUBLE 

DRAIN 

Anyag HDPE PP HDPE HDPE HDPE 
Szín fekete fekete fekete fekete fekete 
A dombornyomás alakja csonka gúla csonka gúla csonka gúla csonka gúla csonka gúla 
Felületi tömeg (kg/m2) 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 
A kasírozás tömege(g/m2) - - - 100 100 

Anyag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Vastagság 
(mm) Termék  5,.5 5,5 7,5 5,5 7,5 

Tekercsméret 
hossz x szélesség (m x m) 

20 x 1,00 
20 x 1,57 
20 x 2,07 
20 x 2,47 

20 x 2,34 20 x 2,00 15 x 2,00 15 x 1,00 
15 x 2,00 

Húzószilárdság (N/mm2) 10 10 10 10 10 
Rugalmas nyúlás (%) 10 10 10 10 10 
Deformáció nélküli, rövid 
idej+ nyomószilárdság 
(max.%) 

25 25 15 25 25 

Deformáció hosszú idej+      
50 kPa terhelésnél 
(max.%) 

25 25 15 25 25 

Alkalmazási h&mérséklet 
(oC) -50…+80 -50…+80 -50…+80 -50…+80 -50…+80 

H&tágulási együttható 
(mm/moC) 0,13 0,18 0,13 0,13 0,13 

H&vezetési ellenállás 
(m2K/W) 0,10 0,10 0,12 0,10 0,12 

Páradiffúziós ellenállás 
(106m2sPa/g) 1800 1800 1800 1800 1800 

Átlagos csatornakereszt-
metszet (mm x mm) 5 x 9 5 x 9 hátul 2 x 5 

elöl 7 x 10 5 x 9 hátul 2 x 5 
elöl 7 x 10 

Légtérfogat (max. liter/m2) 3,25 3,25 4,00 3,25 4,00 
Drénkapacitás (max. 
liter/sm) 1,1 1,1 2,3 1,1 2,3 

Radon diffúzió (10-12 m2/s) 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 
 
 

PLATON P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATON P5+ PLATON P7 

 

PLATON DRAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATON DOUBLE DRAIN 

 

 



3. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

 
 
ß A talajnedvesség elleni szigetelést nem ajánlatos, az állandó, illetve id&szakos talajvíz elleni 

szigetelést tilos terv nélkül készíteni. 
 
ß A talajban lév& nedvesség elleni szigetelés minden esetben eltakart szigetelés, amelyet utólag 

javítani nem lehet, illetve javítás rendkívül nehézkes és költséges, ezért olyan tartósságú 
szigetelést kell tervezni, melynek várható élettartama megegyezik a védett szerkezet 
élettartamával.  

 
ß A szigetelések tervezéséhez talajmechanikai/hidrológiai szakvéleményre, kiviteli szint+ alapozási 

tervekre, alaprajzokra és függ&leges metszetekre van szükség. A szigetelések tervezése során a 
mindenkor érvényben lév& munkavédelmi és t+zvédelmi, valamint környezetvédelmi szabályokat, 
el&írásokat figyelembe kell venni.  

 
ß A talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása és vonalvezetése akkor megfelel&, ha a talajszint 

alatti összes épületszerkezetet védi, felületfolytonos, összefügg&, és egyenletes terhelést kap, 
függ&leges szakasza (lábazatszigetelésként) a terepszint fölé nyúlik. A szigetelés csomópontjainak 
szigetel&értéke azonos legyen az általános hely szigetel&értékével. 

 
ß A szigetelésnek a várható igénybevételekkel szemben megfelel& szilárdsággal kell rendelkeznie.  
 
ß Az Isola Duna bitumeneslemezekkel tervezett talajnedvesség elleni szigetelés aljzata minden 

esetben szilárd szerkezet kell, hogy legyen. Az aljzatbeton vastagsága min. 8 cm, min&sége C8. 
 
ß Talajnedvesség elleni szigetelés esetén az Isola Duna bitumeneslemezek szükséges átlapolásai 

bármilyen típusú lemez esetén legalább 10 cm szélesek, a toldások pedig15 cm szélesek. 
Többréteg+ szigetelés esetén az egyes rétegek átlapolásait fél, vagy harmad lemezszélességgel 
kell fektetni. A hajlatban a rétegek közé bitumeneslemez er&sít& sávot kell beépíteni. A 
bitumeneslemezek vízszintes felületen két irányban, míg függ&leges felületen csak egy irányban, 
függ&legesen fektethet&k.  

 
ß Mechanikai rögzítésre (pl. lábazat szigetelésnél) csak poliészterfátyol (PV) hordozójú Isola Duna 

bitumeneslemezek alkalmasak. 
 
ß A talajnedvesség elleni szigetelés készítésének id&járási körülményei határozzák meg a 

bitumeneslemez fajtájának megválasztását.  
 
ß A beépített bitumeneslemez szigetelések mechanikai védelmér&l gondoskodni kell, a 

szigetelésekre, vagy szigetelések elé betonréteg közvetlenül nem hordható fel. A betonréteg és a 
szigetelés közé csúsztatóréteg beépítése szükséges.  

 
ß A Platon dombornyomott lemez talajnedvesség elleni szigetelésként akkor alkalmazhatók, ha az 

átlapolások tömített rendszerben készülnek.  
 
ß A talajnedvesség elleni szigetelés mechanikai védelmére alkalmazott Platon dombornyomott 

lemezek rögzítéskor az Isola Duna bitumeneslemezek nem sérülhetnek meg. 
 
ß A felületszivárgóként alkalmazott Platon dombornyomott lemez a szivárgórendszernek csupán 

egyik eleme, amelynek csatlakoznia kell a szivárgórendszer szivárgóvezetékéhez. 
 
ß A szivárgórendszert úgy kell megtervezni, hogy az sem beépítéskor, sem m+ködése során az 

épület és a talajnedvesség elleni szigetelés állagát nem károsíthatja. A réteg- illetve torlaszvíz le-, 
illetve elfolyását, ezáltal a hidrosztatikai nyomás megsz+ntetését biztosítja. 

 
 
 



Talajon fekv& padlók talajnedvesség elleni szigetelése, lábazatszigetelés 
 
 
Pince nélküli épület esetén vízszintes padló és falszigetelésre akkor is szükség van, ha a padlószint a 
járda/terepszint fölött van.  
 
Ha a falszigetelés síkja megegyezik a padló talajnedvesség elleni szigetelésének síkjával, akkor 
fagyálló lábazat esetén lábazati szigetelésre nincs szükség.  
 
Ha a falszigetelés síkja a padlószigetelés síkja alatt van, akkor a falszigetelést és a padló 
talajnedvesség elleni szigetelését lábazati szigeteléssel kell összekötni. A padlószigetelést mindenkor 
utólag kell a vízszintes falszigeteléshez csatlakoztatni. 
 
Lábazati szigetelés abban az esetben is szükséges, ha az épülethez szigetelés nélküli talajon fekv& 
terasz csatlakozik. A szigetelés felvezetésének magassága a burkolat szintje felett 30 cm. 
 
Szigetelés nélküli pince esetén a földszinti födém alatt, a járdaszint felett vízszintes falszigetelést kell 
készíteni. 
 
A talajnedvesség elleni szigeteléssel ellátott nedves üzem+ helyiség padlója alatt külön használati vagy 
üzemi víz elleni szigetelést nem kell tervezni. A talajnedvesség elleni szigetelés egyben az üzemi víz 
elleni szigetelés funkcióját is betölti, de a helyiségekben a szigetelés aljzatát megfelel& lejtéssel kell 
tervezni. 
 
 

Pincék talajnedvesség elleni szigetelése 
 
Alápincézett épület esetén a szigetelést tartó falra készített függ&leges talajnedvesség elleni 
szigetelést a járdaszint alatt kell a lábazati szigeteléshez csatlakoztatni. A teherhordó falra készített 
függ&leges talajnedvesség elleni szigetelés felületfolytonosan felvezethet& lábazati szigetelésként a 
járdaszint felett min. 30 cm magasságig. 
 
Ha a függ&leges Isola Duna talajnedvesség elleni bitumeneslemez szigetelés a teherhordó falra kerül 
beépítésre, védelemként készülhet szigetelést véd& fal megtámasztó habarccsal, Platon P5 lemez. A 
tömített Platon P5 rendszer alkalmazása esetén külön gyökérvédelem nem szükséges. A Platon P5 
lemezt úgy kell elhelyezni, hogy annak rögzítése a talajnedvesség elleni szigetelést ne károsítsa. 
 
A szigetelést áttör& hideg csöveket közvetlenül lehet bitumeneslemezzel gallérozni, míg a meleg 
cs&vezetékeket külön köpenycs&vel és h&szigeteléssel kell beépíteni. A mozgási hézagoknál a 
szigetelést a fémlemez vértezés felett szabadon kell átvezetni. 
 
Alápincézett épület esetén a teherhordó küls& falnál a földszinti födém alsó síkja alatt célszer+ 
vízszintes falszigetelést tervezni, mert a pince talajnedvesség elleni szigetelése az épület környezeti 
vízháztartásának megváltozása esetén meghibásodhat, így a falszerkezetben felszivárgó nedvesség 
útját a vízszintes falszigetelés lezárja. 
 
 
Pincék id&szakos talajvíz elleni szigetelése 
 
Az id&szakosan megjelen& talajvíz (rétegvíz, torlaszvíz) hidrosztatikai nyomással terheli a talajszint 
alatti épületszerkezeteket és szigetelést is. Ha a víznyomást szivárgórendszer beépítésével 
megsz+ntetjük, elegend& talajnedvesség elleni szigetelés tervezése. 
 
A Platon dombornyomott lemez a szigetelést tartó/véd& falra mechanikai rögzítéssel rögzíthet&. 
Amennyiben a dombornyomott lemez a bitumeneslemez talajnedvesség elleni szigetelés véd&rétege 
is, azt a szigetelés megsértése nélkül, csak a lábazatszigetelés felett lehet rögzíteni. 
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4. Talajon fekv  padlók talajnedvesség elleni szigetelése, lábazatszigetelés 
 
 
4.1. Isola Duna bitumeneslemez talajnedvesség elleni szigetelés 
 
Pince nélküli épület esetén vízszintes padló és falszigetelésre akkor is szükség van, ha a padlószint a 
járda/terepszint fölött van.  
 
Ha a falszigetelés síkja megegyezik a padló talajnedvesség elleni szigetelésének síkjával, akkor fagyál-
ló lábazat esetén lábazati szigetelésre nincs szükség.  
 
Ha a falszigetelés síkja a padlószigetelés síkja alatt van, akkor a falszigetelést és a padló talajnedves-
ség elleni szigetelését lábazati szigeteléssel kell összekötni. A padlószigetelést mindenkor utólag kell a 
vízszintes falszigeteléshez csatlakoztatni. 
 
Lábazati szigetelés abban az esetben is szükséges, ha az épülethez szigetelés nélküli talajon fekv- 
terasz csatlakozik. A szigetelés felvezetésének magasságát a burkolat szintje határozza meg. 
 
Ha a vízszintes padlószigetelést vasbeton pillérek szakítják meg, akkor a szigetelést legalább a padló-
burkolat síkjáig a pillérre fel kell hajtani, a vasbeton pillért pedig legalább fél méter magasságig vízzá-
ró betonból kell készíteni.  
 
Ha a szigetelés az alapozás fels- síkján, a felmen- szerkezet alatt nem vezethet- át és tömegszigetelés 
sem alkalmazható, akkor összefügg-, folytonos szigetelés csak az alaptest körülburkolásával érhet- el. 
 
Szigetelés nélküli pince esetén a földszinti födém alatt, a járdaszint felett vízszintes falszigetelést kell 
készíteni. 
 
A talajnedvesség elleni szigeteléssel ellátott nedves üzem/ helyiség padlója alatt külön használati vagy 
üzemi víz elleni szigetelést nem kell tervezni. A talajnedvesség elleni szigetelés egyben az üzemi víz 
elleni szigetelés funkcióját is betölti, de a helyiségekben a szigetelés aljzatát megfelel- lejtéssel kell 
tervezni. 
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4.2. Platon talajnedvesség elleni szigetelés 
 
A Platon P6 és Platon P5 rendszer terhelhet-sége, rugalmassága miatt alkalmas szerelt jelleg/, víz-
szintes beépítés/ talajon fekv- padlók talajnedvesség elleni szigetelésére az alapozási sík felett, az 
aljzatbeton teljes felületén. A Platon P6, illetve Platon P5 talajnedvesség elleni szigetelés kizárólag 
tömített rendszerben készíthet-.  
 
A szigetelési sík járdaszintt-l mért távolsága 30 cm. A vízszintes falszigetelés alá fagyálló lábazatot 
kell tervezni.  
 
A csomóponti rajzok mindkét Platon szigetelési rendszerre érvényesek. 
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5. Pincék talajnedvesség elleni szigetelése 
 
Alápincézett épület esetén a szigetelést tartó falra készített függ-leges talajnedvesség elleni szigetelést 
a járdaszint alatt kell a lábazati szigeteléshez csatlakoztatni. A teherhordó falra készített függ-leges 
talajnedvesség elleni szigetelés felületfolytonosan felvezethet- lábazati szigetelésként a járdaszint 
felett min. 30 cm magasságig. 
 
Ha a függ-leges Isola Duna talajnedvesség elleni bitumeneslemez szigetelés a teherhordó falra kerül 
beépítésre, védelemként készülhet szigetelést véd- fal megtámasztó habarccsal, Platon P6, illetve P5 
lemez, vagy zártcellás fagyálló h-szigetelés.  
 
A szerelt jelleg/ tömítetlen szigetelésvédelem esetén a bitumeneslemez szigetelés gyökérvédelmér-l 
gondoskodni kell. A tömített Platon P6 és P5 rendszerek tervezése esetén külön gyökérvédelem nem 
szükséges. A szigetelést véd- rendszereket úgy kell megtervezni, hogy azok rögzítése a talajnedvesség 
elleni szigetelést ne károsítsa. 
 
A szerkezeti mozgási hézagoknál, valamint a cs-átvezetéseknél a nedvesség felszívódását meg kell 
akadályozni. A szigetelést áttör- hideg csöveket közvetlenül lehet bitumeneslemezzel gallérozni, míg 
a meleg cs-vezetékeket külön köpenycs-vel és h-szigeteléssel kell beépíteni. A mozgási hézagoknál a 
szigetelést a fémlemez vértezés felett szabadon kell átvezetni. 
 
Alápincézett épület esetén a teherhordó küls- falnál a földszinti födém alsó síkja alatt célszer/ vízszin-
tes falszigetelést tervezni, mert a pince talajnedvesség elleni szigetelése az épület környezeti vízháztar-
tásának megváltozása esetén meghibásodhat, így a falszerkezetben felszivárgó nedvesség útját a víz-
szintes falszigetelés lezárja. 
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6. Pincék id szakos talajvíz elleni szigetelése 
 
Az id-szakosan megjelen- talajvíz (rétegvíz, torlaszvíz) hidrosztatikai nyomással terheli a talajszint 
alatti épületszerkezeteket és szigetelést is. Ha a víznyomást szivárgórendszer beépítésével megsz/ntet-
jük, elegend- talajnedvesség elleni szigetelés tervezése. 
 
A szivárgórendszert kompletten kell megtervezni Platon DD felületszivárgóval, Opti-drén 
szivárgóvezetékkel, Opti-control tisztító-, ellen-rz-- és gy/jt-aknával oly módon, hogy az id-szakos 
talajvíz elvezetése akadálymentes és ellen-rizhet- legyen. A szivárgórendszert közvetlenül a védend- 
szerkezet alá/mellé kell építeni, a terepszint és az alapozás alsó síkja közé. 
 
A Platon DD felületszivárgó a szigetelést tartó/véd- falra mechanikai rögzítéssel rögzíthet-. Ameny-
nyiben a felületszivárgó az Isola bitumeneslemez talajnedvesség elleni szigetelés véd-rétege is, azt a 
szigetelés megsértése nélkül, csak a lábazatszigetelés felett lehet rögzíteni. 
 
A szivárgórendszert úgy kell megtervezni, hogy az sem beépítéskor, sem m/ködése során az épület és 
a talajnedvesség elleni szigetelés állagát nem károsíthatja. 
 
 

 



Isola Duna bitumeneslemezek és Platon felületszivárgók  
a talajnedvesség elleni szigetelések tervezéséhez Talajnedvesség - talajvíz 

 
7. A talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelés csatlakoztatása 
 
 
A hidrológiai szakvéleményben meghatározott mértékadó talajvízszint felett a talajvíznyomás elleni 
szigetelést talajnedvesség elleni szigeteléssel lehet folytatni.  
 
Az eltér- követelményeket más-más teljesítmény/ szigeteléssel lehet kielégíteni. Bitumeneslemez 
szigetelések esetén csökkenthet- a rétegszám, illetve azonos rétegszám mellett az alkalmazott lemezek 
vastagsága csökkenthet-. Csak azonos fajtájú bitumeneslemezeket szabad összeépíteni. 
 
A mértékadó talajvízszint felett a szigetelést tartó falra készített talajvíz elleni szigetelés kapcsolódhat 
a szerkezeti falra készített talajnedvesség elleni szigeteléshez. Ebben az esetben lehet-ség van  vagy 
szigetelést véd- fal készítésére, vagy  a talajnedvesség elleni bitumeneslemez szigetelés mechanikai 
védelmét szolgáló felületvédelem pl. zártcellás h-szigetelés, vagy Platon P6, illetve Platon P5 beépíté-
sére. 
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8. A kivitelezéssel kapcsolatos információk 
 
8.1. A vízszigetelések tervezési és kivitelezési el%írásai  
 
Kötelez- szabályozások 

• MSZ-04-800:1989 Épít-- és szerel-ipari szerkezetek általános el-írásai. (30/1994.(XI.8.) 
IKM r.:Vv.:SZ/8/1995.(SZ.K.8.) MSZH közl.2. sz. jegyzék. Az IKIM állásfoglalása szerint 
a szabvány továbbra is érvényes!) 

• MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Épít-ipari munkák általános biztonságtechnikai köve-
telményei. (30/1994. (XI.8.IKM r.: Vv.: 43/1996. (IX. 4.) IKM r.) (32/1994.(XI.10.)IKM 
r.) 

Ajánlott szabályozások 
• MSZ-04-803-8:1990     Épít-- és szerel-ipari épületszerkezetek. Vízszigetel- szerkezetek. 
• MI-04.52/1-74 Víz és pára elleni szigetelés. Tervezési irányelvek. 

 
 

8.2. Szavatosság, garancia (jótállás) 
 
A szavatosság a szerz-dést hibásan teljesít- gyártó, szállító, törvényben, jogszabályban el-írt felel-s-
sége. 
Az Isola-Platon Kereskedelmi Kft. az általa szállított termékekre a következ- tárolási szavatosságot 
vállalja: 

• az Isola Duna bitumeneslemezekre 1 év, amennyiben  
* a bitumeneslemezeket csomagolásukban állítva tárolták és szállították, 
* a tárolás során a napfény károsító hatásától a termékeket megóvták, fedett helyen 

tárolták, 
* a tárolási h-mérséklet alsó határa a lemezek hideghajlíthatósága feletti érték, fels- 

határa legfeljebb 30 oC; 
• a Platon lemezekre és kiegészít- anyagaira 2 év, a tömít-masszára 1 év, amennyiben 

* a lemezeket csomagolásukban állítva, a kiegészít- anyagokat eredeti csomagolá-
sukban tárolták, 

* a tárolás során a napfény károsító hatásától a termékeket megóvták, fedett helyen 
tárolták, 

* a tárolási h-mérséklet: Platon P6 és DD: -5 - +40 oC közötti. 
 
A termékszavatosság az Isola Duna bitumeneslemezekre és a Platon termékekre 5 év, amennyiben a 
beépítés az alkalmazástechnikai útmutatókban és tervezési segédletekben közöltek szerint történt. 

 
A garancia (jótállás) a gyártónak, a szállítónak a termék hibátlanságáért megfelel- min-ségéért vállalt 
felel-ssége. A gyártó, illetve szállító garantálja, hogy termékei a garanciális (jótállási) id-tartamon 
belül anyagi tulajdonságaiknál fogva rendeltetésszer/ felhasználásra alkalmasak maradnak. 
 
Az Isodiker Kereskedelmi Kft. az általa szállított termékekre a következ- anyaggaranciát vállalja a 
talajnedvesség elleni szigetelések területén: 

• Isola Dunabit bitumeneslemezekre     5 év, 
• Isola Duna modifikált (OPT / SBS) bitumeneslemezekre  10 / 15 év, 
• Platon termékekre       30 év. 

 
A garancia nem érvényesíthet- azokra a meghibásodásokra, amelyek szakszer/tlen tervezés, kivitele-
zés hibáiból, vagy az anyagokra gyakorolt rendeltetést-l eltér- káros hatásokból (er-szakos rongálá-
sok, meg nem engedett kémiai behatások) származnak. 
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8.3. Csomagolás, szállítás 
 
A lemeztekercseket egyenként papírba csomagolják. A bitumeneslemez tekercseket raklapra állítva, 
zsugorfóliával fedett gy/jt-göngyölegben szállítják. A tekercsek, vagy raklapok egymásra nem rakha-
tók. A csomagolást a szigetelés helyszínén közvetlenül a felhasználás el-tt szabad felbontani. Szállítás 
közben és helyszíni tároláskor a tekercseket led-lés, leesés, károkozás ellen, valamint a sugárzó h-t-l 
védeni kell. 
 
 
8.4. Anyag-, munkaer%-szükséglet 
 
Az Isola Duna bitumeneslemez szigetelés anyagszükséglete a szigetelend- felület tagoltságától függ--
en: 

• lemez:1,1 - 1,18 anyag m2/felület m2, 
• kell-sítés: 0,5 kg/m2. 

Platon P6, P5 és DD lemezek anyagszükséglete a tervek alapján számítandó. 
 
A szigetelés elkészítéséhez az ajánlott létszám 4 f-, melyek közül legalább egy szigetel- szakmunkás 
legyen. 
 
 
8.5. Az elkészült szigetelés ellen%rzése, min%sítése 
 
Az elkészült szigetelés felületén lyuk, repedés, folytonossági hiány nem megengedett. A szigetelésnek 
az aljzat teljes felületére egyenletesen, gy/r-dés mentesen kell felfeküdnie. A csomópontok szigetel--
értéke egyezzen meg az általános felület szigetel-értékével.  
 
A min-ségellen-rzést minden esetben a szigetelés eltakarása el-tt el kell végezni. A feltárt hiányossá-
gokat, hibákat azonnal ki kell javítani. Az ellen-rzés, illetve a szükséges javítások után a szigetelés 
munkaközi és végleges védelmér-l gondoskodni kell. 
 
 
8.6. Karbantartás 
 
A talajnedvesség elleni szigetelés eltakart szerkezet, így a használat során a szakszer/en kivi-
telezett szigetelés karbantartást és javítást nem igényel. Rendszeres karbantartási feladatot 
jelent azonban a szivárgórendszer tisztítása, ellen-rzése. 
 
 
8.7. Utólagos javítás 
 
Vízszintes szigetelés meghibásodása esetén az padlóburkolat aljzata megbontható és a hibahely feltár-
ható. A szigetelés abban az esetben javítható, ha a feltárás során a hibahely körül legalább 30 cm szé-
lességben a szigetelés nem sérül meg. A javítást az eredeti szigetelés rétegszámával és anyagával meg-
egyez- bitumeneslemezzel kell elkészíteni. 
 
Szigetelést véd- szerkezettel készül- függ-leges talajnedvesség elleni szigetelés javítása csak a véd--
szerkezet elbontásával valósítható meg. 
Szigetelést tartó falra készített függ-leges talajnedvesség elleni szigetelés közvetlenül utólag nem ja-
vítható. 
 
 



Isola Duna bitumeneslemezek és Platon felületszivárgók  
a talajnedvesség elleni szigetelések tervezéséhez Információ 

 
 
 
Ez a Tervezési Segédlet azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson a tervez-knek és információkat 
adjon az építtet-knek és kivitelez-knek az Isola as által gyártott és az Isola - Platon kereskedelmi Kft. 
által forgalmazott szigetel-anyagok szakszer/ kiválasztásához és felhasználásához. 
 
Az ismertetett szigetelési megoldások és rendszerek bármilyen épület, vagy építmény hatékony talaj-
nedvesség elleni védelmét képesek biztosítani mind a korszer/ bitumenes vízszigetel- lemezek, mind 
a Platon dombornyomott polietilén lemezek felhasználásával. A m/szaki megoldások az Isola as rend-
szerszemléletét tükrözik. 
 
Az Isola Budapesti Fedéllemezgyár Kft. hathatós közrem/ködésével az ÉMSZ által megfogalmazott, 
és szakmai elvárásoknak is megfelel- szigetelési elveket tartalmazó Tervezési Segédlet készült. 


