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.

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

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.

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.

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

Energia kontroll
rendszerünk
megtakarítást
biztosít
az
adatok
elemezhet!ségével és az állandó tulajdonosi jelenlét megteremtésével.

Energiatakarékos építészet

Energiatakarékos megoldások
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Bevezető
A NIKECELL Kft és jogelődje, több mint három évtizede állít elő hazánkban expandált polisztirol (EPS) hőszigetelő termékeket
Nikecell márkanéven. A termékek, sokoldalú építőipari felhasználhatóságuk, valamint kiváló tulajdonságaik miatt elterjedtek. Nagy
hatékonyságú hőszigetelő-képessége, csekély testsűrűsége, egyszerű beépíthetősége, kedvező megmunkálhatósága, tartóssága és
más előnyös fizikai tulajdonságai a Nikecell-t úgy a tervezők, mint a kivitelezők, beruházók, vagy épületüzemeltetők körében
ismertté, közkedveltté tette. Hazánkban az expandált polisztirol (EPS) hőszigetelő anyagok, napjainkban is elterjedtebbek más
hőszigetelő termékeknél, ami igazolja piaci vezető szerepét.
Hazánk, Európai Uniós tagsága következtében folyamatosan bevezeti és az uniós előírásokkal harmonizálja -többek között az
építőipar területén is- a szabályozásokat. E tevékenység keretében került bevezetésre több olyan szabvány, ami alapjaiban érinti az
expandált polisztirol (EPS) termékek építőipari alkalmazását.

Talán a legfontosabbak:
MSZ EN 13.163:2001
Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek Követelmények. (jelen segédletben, a
továbbiakban: EPS anyagszabvány)
MSZ 7573:2002
Hőszigetelő termékek épületekhez Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek Alkalmazási előírások. (jelen segédletben,
a továbbiakban: EPS alkalmazási szabvány)
MSZ EN 13.499:2003
Hőszigetelő termékek épületekhez Expandált polisztirol alapú összetett külső hőszigetelő rendszerek. (jelen segédletben, a
továbbiakban: EPS homlokzati hőszigetelési szabvány)
ETAG 004
Irányelv a homlokzati hőszigetelő rendszerekről.
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról.
Meg kell még említeni az MSZ EN ISO 6946:1999 Épületszerkezetek és épületelemek Hővezetési ellenállás és hőátbocsátás
Általános számítási módszerek - szabványt, ami az MSZ 04-140/2-91-et követően, az épületek térelhatároló szerkezeteinek korszerű
hőtechnikai vizsgálatát hivatott elősegíteni.
A hőtechnikai méretezések során továbbra is állag- és egészségvédelmi követelmény, hogy sem a belső térelhatároló felületeken,
sem a térelhatároló szerkezetekben káros páralecsapódás, -páratorlódás nem következhet be. Nem változtak a hőérzetre vonatkozó
szabályozások. A térelhatároló szerkezetek belső felületi hőmérséklete, továbbra is ki kell, hogy elégítse a megkívánt komfortérzetet.
A fent jelzett TNM rendelet új épületek tervezése, engedélyezési eljárása során 2006. szeptember 01.-től már egyértelmű
követelményérték minimumokat is meghatároz térelhatároló szerkezetek hőátbocsátási tényezőjére. Ugyanakkor vizsgálni kell a
hőátbocsátáson túl, a fajlagos hőveszteség-tényezőt, valamint az összetett energetikai jellemzőket egész épületre vetítve.
Általánossá vált a térelhatároló szerkezetekbe betervezésre, beépítésre kerülő anyagok hővezetési ellenállásának meghatározása,
amit a hőszigetelő-anyaggyártók -így a NIKECELL Kft. is- már a gyártás során, a hőszigetelő anyag csomagolásán közöl.
Annak elősegítése érdekében, hogy a tervezők, kivitelezők, beruházók, de az építőiparban érintett valamennyi közreműködő
egységes, korszerű, európai szintű és aktuális információkhoz jusson, állította össze a NIKECELL Kft. jelen tervezési segédletét.
Törekvésünk az egyszerű, gyors, egyértelmű alkalmazhatóság elősegítése volt. A minden részletre kiterjedő szakértői szintű
kimunkálása a problémakörnek nem lehetett jelen kiadvány célja.
A segédlet összeállítása során, annak felhasználói részéről feltételeztünk olyan szintű alapvető tervezési, épületszerkezeti,
épületfizikai szakmai ismereteket, melyekre nem tértünk ki. Éppígy megmaradtunk azon a szakterületen, amiben jogosan merülhet
fel a NIKECELL Kft megfelelő kompetenciája (értsd: Nikecell EPS termékek hatása és viselkedése az épületeken). Ugyanakkor,
figyelembe véve az elmúlt évek tervezéssel kapcsolatos megkereséseit, helyenként kitérünk olyan részletekre is, amivel
elősegíthetjük a könnyebb eligazodást.
NIKECELL Kft.
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Szerzői előszó
Álljon itt elöljáróban, egy napjainkra jellemző kérdés: - Mi különbözteti meg a mérnöki és a gazdasági szemléletű gondolkodást? A
mérnök úgy gondolja, hogy ami elromolhat, az el is romlik, ezért kellő biztonságra törekszik. A gazdasági szemléletű gondolkodás azt
tartja, hogy ami elromolhat, az vagy elromlik, vagy nem!
A NIKECELL Kft. építőanyagokat állít elő és olyan minőségben, ami nem engedi meg a vagylagos lehetőségeket. Ezért elvárható az
adott anyagokat betervező és beépítő szakember részéről is az a mérnöki szemlélet, hogy a tervezett és megvalósításra kerülő
épületek, épületszerkezetek kifogástalanul elégítsék ki a velük szemben támasztott követelményeket.
Jelen Tervezési Segédlet a korábbi anyag központú szemléletről, áttért az épület/épület-szerkezet szempontú megközelítésre, hogy
kellő segítséget adhasson a rendszer elvű gondolkodáshoz.
A hőszigetelés sokáig periférikus területe volt az építőiparnak, de napjainkra már megkerülhetetlen és nem csak a szigorodó
előírások, vagy az emelkedő energiaárak miatt.
Ha épületben gondolkodunk, akkor kívánatos szem előtt tartani a „megfelelő anyagot, a megfelelő helyre” elvet, ami magába
foglalja, hogy épület-egészben viszonyuljunk egy feladathoz.

Első megközelítésben azt hihetnénk, hogy a hőszigetelésnek nincs, vagy csak kevés hatása van tartószerkezeti, vagy akár akusztikai
szempontokra. Holott ha belátjuk, hogy statikailag a nagy tömörségű, jól terhelhető anyagok az ideálisak, akusztikailag pedig a
viszonylag nagyobb tömegű szerkezetek (amelyek saját tehetetlenségükkel biztosítják a jó hangszigetelést), akkor megértjük, hogy
kis tömörségű, korlátozottan terhelhető és a hangfrekvenciás rezgéseket jól vezető anyagokból, csak alacsony használati értékű
épületeket alkothatunk.
Napi aktualitást nyert, az energetikai szempontok előtérbe kerülése. Ismert épületfizikai sajátosság, hogy a nagy tömegű
térelhatároló szerkezetek, nagy hőtehetetlenségük következtében kedvezőbbek, mert alacsonyabb hőszigetelőképesség esetén is
gazdaságosabbá, komfortosabbá teszik beépített tereinket. Nehezen hűlnek le télen, és nehezen melegszenek fel nyáron. A
megfelelően felfűtött terek és ideális tömegű épületszerkezetek hőn-tartása kisebb energiaigényt jelent. Nyáron a kis tömegű
szerkezetek, még kiváló hőszigetelés esetén is néhány óra alatt átmelegszenek és elkerülhetetlen a klímaberendezések alkalmazása.
Köztudott, hogy a hűtés háromszor több energiát igényel, mint a fűtés, pedig a legújabb klímakutatási eredmények szerint a Kárpátmedencében 13-15 év múlva, közel mediterrán éghajlati viszonyok várhatóak. Hiába lesznek enyhébbek a telek, ha az így
megtakarított fűtési energiát, a többszörös energiaigényű nyári hűtésre kell fordítani! Épületeink pedig sok-sok évtizedre épülnek.
Miként egyre nagyobb kincs a tiszta levegő, vagy a tiszta víz, éppúgy érték a csend. A mobilizáció és a híradástechnika rohamos
bővülésével, a településeken egyre nehezebb jó hangszigetelő képességű épületeket találni. Hiányzik házainkból a tömeg! A kis
tömegű falak és födémek a külső és a belső zajoktól könnyen jönnek rezgésbe és hiába a homlokzati-, vagy belső oldali
hangszigetelés, ha a szerkezetek vezetik-, viszik tovább a zajokat.
Itt érkeztünk vissza a hőszigeteléshez. Ahhoz, hogy statikailag megbízható, energetikailag- és akusztikailag kifogástalan épületeket
hozhassunk létre, a „megfelelő anyagot a megfelelő helyre” elvet kell követni. A nagy tömegű, tömör szerkezetek kiváló
hőszigeteléssel, jövőnk megbízható, tartós, gazdaságos és komfortos épületeinek záloga.
Pár gondolat a Tervezési Segédlet felépítéséről. A pincétől a padlásig, két-két szomszédos oldalon kerül bemutatásra egy-egy
épületszerkezeti egység, vagy -rész hőszigetelési sajátossága. A hasznos információkat kiegészíti minden esetben olyan áttekintő
ábra, mely megmutatja az épület egészéhez viszonyított helyzetet és az adott szerkezeti rész épület egészre vetített,
hőveszteségben játszott szerepének mértékét. A Segédlet végére kerültek azok az általános anyag- és tervezési sajátosságok,
műszaki adatok, amelyek a bővebben érdeklődők segítségét kívánják szolgálni.
Szerző
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A Nikecell (EPS) termékek általános tulajdonságai
A Nikecell (EPS) kiváló hőszigetelő-képességű, de a normál hőszigetelő termékek, rossz hangszigetelők. Hangszigetelő képességgel,
a speciális eljárással gyártott, Nikecell LH (EPS T2) lépéshagszigetelő lemezek rendelkeznek. A Nikecell (EPS) könnyű, jól
megmunkálható, megfelelő szilárdságú, az építőiparban általában használatos anyagokkal összeférhető. Tartósan nedves
környezetben, képes nedvességfelvételre, ami rontja hőszigetelő tulajdonságait, ezért minden beépítési helyen gondoskodni kell a
megfelelő nedvességvédelemről.
• Hővezetési tényező:
Az expandált polisztirol hab jó hőszigetelő képességét a cellákba zárt levegőnek köszönheti. A testsűrűség növelésével a gyártott
tartományban a hővezetési tényező értéke csökken.
• Éghetőség:
A Nikecell (EPS) hőszigetelő termékek nehezen éghetőek.
• Hőállóság:
A hőszigetelő termékek -65oC és +80oC hőmérséklettartományban megtartják eredeti fizikai tulajdonságaikat, tartósan +70oC
feletti környezetben alkalmazása nem javasolt.
• Térfogatállandóság:
Az expandált polisztirol hab zsugorodása, a hagyományos tömbösítési eljárás után 90 nappal elhanyagolható mértékű. A Nikecell
(EPS) gyártásához alkalmazott korszerű vákumos tömbösítő berendezéseken, jelentősen rövidebb idő után érhető el
térfogatállandóság.
• Nedvességállóság:
A Nikecell (EPS) termékek nedvességtől védett helyeken fejtik ki kiváló hőszigetelő tulajdonságukat. A víz nem károsítja, nem
oldja, ne bontja, de a nedves termék hőszigetelő képessége kiszáradásig jelentősen leromlik.
• Vegyszerállóság:
A Nikecell (EPS) termékek összeférhetőek az építkezéseken általában használatos anyagokkal. Ellenállnak: híg savaknak,
lúgoknak, sóoldatoknak, illékony összetevőt nem tartalmazó bitumeneknek, legfeljebb +70oC-ig, oldószermentes bitumenes
hidegragasztóknak, alifás alkoholoknak. Károsítják: szerves oldószerek (aceton, benzol, nitrohigító, dízelolaj, benzin, xilol,
terpentin)
• Kölcsönhatás a környezettel:
A Nikecell-nek egészséget- és környezetet károsító hatása nincs. Freonmentes. Anyagát gombák, baktériumok nem támadják
meg. Állatoknak táplálékul-, növényeknek tápanyagforrásként nem szolgál. Rágcsálók, rovarok megrongálhatják, ezért azok
távoltartásáról mechanikai védelemmel a beépítés helyén kell gondoskodni.
• Hulladékkezelés:
EPS hulladék EVC 160119 "nem veszélyes" dryvit ragasztók, vakolatok EVC 080410 "nem veszélyes".
• Feldolgozhatóság:
A Nikecell (EPS) termékek egyszerűen, könnyen feldolgozhatóak. Jól vághatóak éles vágóeszközzel, sűrű fogazatú kézi fűrésszel,
elektromos fűtőszálú kézi, vagy -gépi vágóval.
• Tárolás, szállítás:
A Nikecell (EPS) termékeket az „E” euroosztály tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokra előírt szabályok szerint kell kezelni és
tárolni. Tartós tárolásnál a lemezeket napfénytől, valamint a hővezetési tényező változásának elkerülésére, víztől védeni kell.
A fenti feltételek teljesülése mellett a Nikecell (EPS) lemezek korlátlan ideig felhasználhatóak.
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Terepszint alatti épületszerkezetek
Épületeink térelhatárolóinak hővédelmét, általában a terepszint feletti
épületrészeknél tekintjük indokoltnak, beleértve a pincefödémeket
és/vagy a talajon fekvő padlókat, továbbá az épületlábazatokat is.
Napjainkra egyre gyakrabban kerülnek azonban olyan belső terek a
terepszint alá, amelyeknek rendeltetésszerű használhatósága és
gazdaságos üzemeltethetősége indokolja a hőszigetelést. A 7/2006.
(V. 24.) TNM rendelet (épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról) hatálya a huzamos tartózkodásra szolgáló
helyiségeket tartalmazó épületekre (épületrészekre), illetve azoknak
tervezésére terjed ki, amelyekben a jogszabályban, vagy a
technológiai utasításban előírt légállapot biztosítására energiát
használnak. Ez alapvetően energetikai megfontolás, de ilyen
esetekben is tervezési szempont a komfortérzet és az
állagvédelem/nedvességtechnikai viszonyok mérlegelése.
Ne feledjük az (OTÉK) 253/1997 (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 85. § (5)
bekezdését: „Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség padlója, akkor kerülhet az épülethez csatlakozó külső terep szintje
(terepcsatlakozás) alá, ha a helyiség rendeltetésének megfelelő komfortfeltételek (szárazság, hővédelem, szellőzés, megvilágítás,
stb. követelmények) biztosíthatóak. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet.”
OTÉK 1. sz. melléklet Fogalommeghatározások-ból: „Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: amelynek tervezett rendeltetésszerű
használata általában folyamatosan két órát meghaladó időigényű, vagy amelyben a használatok közötti szünet időtartama a két órát
nem éri el (pl.: lakószoba, nevelő-oktató helyiség, étterem).” Hányan és hányszor jártunk már nyirkos, dohos, rideg, penészes
terepszint alatti tanteremben, étteremben, stb., de jelen Segédlet abból indul ki, hogy a felkínált anyagok a tőlük elvárható műszaki
szolgáltatásokat minden körülmény között biztosítsák!
Milyen „különleges” igénybevételek merülnek fel a terepszint alatt?
1. Állandó és/vagy fokozott nedvességterhelés (talajpára, talajnedvesség, talajvíz, rétegvizek)
2. Oldalnyomás, ami a terepszint alatti mélységgel- és a környező talaj szerkezete, belső surlódási tulajdonságainak függvényében
változik. (szükséges a geotechnikai/talajmechanikai viszonyok ismerete)
A normál Nikecell (EPS) termékek csak nedvességtől védett helyen képesek kifejteni hőszigetelő képességüket. Ezért
terepszint alatt csak megfelelő, teljeskörű nedvességvédelem esetén és a vízszigetelésen belül alkalmazhatóak.
Nyomószilárdságukat tekintve, tartós terhelés esetén (2%-os összenyomódás mellett) az NC (EPS) 200-as termék, 100 kPa-nál
nagyobb feszültségre nem vehetők igénybe. Ez megfelel kb. 10 tonnás m2-kénti, földnyomásnak, ami általában (talajszerkezettől
függően) 5-6 m-es mélységben tapasztalható. Kisebb mélység esetén értelemszerűen kisebb nyomószilárdságú Nikecell termék is
alkalmazható, mint pl.: az NC (EPS) 150, vagy 100.
Tudni kell, hogy az MSZ 7573:2002 EPS alkalmazási szabvány pinceszinti külső falaknál normál terhelés esetén min. NC (EPS) 100-at,
míg nagy terhelés esetén min. NC (EPS) 150-et ír elő.
A formahabosítással készülő, un. Perimeter EPS termékek (perimeter ≈ talajjal érintkező) vízszigetelés nélkül is megörzik
hőszigetelő képességüket, mert a gyártástechnológiának köszönhetően olyan csekély a vízfelvevő képességük, ami
számottevően nem változtatja meg hőszigetelő képességüket. A PerimeterDuo 200, míg a perimeter S35 260 kPa rövid idejű
nyomófeszültségnek tehető ki (10 %-os anyagösszenyomódás mellett), és 100 ill. 130 kPa-nak tartós (2 % összenyomódás melletti)
terhelésnek.
Az extrudált polisztirol (XPS) hőszigetelők zártcellás szerkezetűek, nedves környezetben is hőszigetelnek és nagyobb
nyomóterheléseknek tehetőek ki. Pl.: a Floormat styrofoam termékek 200, 500 és 700 kPa nyomófeszültségre vehetőek
igénybe (10 %-os anyagösszenyomódás mellett)

Hőszigetelők ragasztóanyaga:
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Ha a falfelület

NC (EPS)
lemez

Perimeter-Duo

Perimeter S 35

Nedvszívó

Dryvit
ragasztók

Dryvit
ragasztók

Montaplast
Insta-Stik

Nem nedvszívó

Montaplast
Insta-Stik

Montaplast
Insta-Stik

Montaplast
Insta-Stik
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A talaj – vízszigetelés – hőszigetelés – pincefal rétegrend esetén, a
vízszigetelés kerülhet un. szigetelést tartó falra, majd azt követően
készül a szükség szerinti hőszigetelés és a pincefal, vagy fordított
építési sorrend esetén (pincefal vízszigetelés) un. szigetelést védő fal
szükséges. A szigetelést tartó-, vagy védő-fal általában falazott, ritkán
öntött-falas szerkezet. Költséges, munka- és időigényes. Terjed az a
szigetelést védő falas megoldás, ahol az un. „védő-fal” lehet
nedvességtűrő, formahabosított EPS, vagy XPS termék is. Ezekben az
esetekben azonban a beépített „védelem” nem csak a mechanikai
védelmet biztosítja, hanem a megfelelő hőszigetelését is ellátja a
pinceszintnek.
Talajvizes, rétegvizes építési környezetben igény lehet a nedvesség
szivárgókkal történő elvezetése. A hagyományos draincsöves/alagcsöves kavicsszivárgók, de a korszerű „tojás-tálca”
kialakítású műanyag drain-lemezek sem képesek önmagukban
hőszigetelésre, ezért kerültek kifejlesztésre olyan hőszigetelő és/vagy
szivárogtató formahabosított EPS termékek, amelyek vagy csak un.
falszivárgók, vagy falszivárgok és hőszigetelők is. Természetesen
mindkét termék esetén szükséges a megfelelő vízszigetelés, a
pinceszint szárazságának biztosításához!
Formahabosított EPS falszivárogtató a rács-szerkezetű
Drainsystem lemez. 1.250 x 600 mm táblaméretű, 60 mm vastag,
talaj felöli oldala geotextíliával fedett. (nem hőszigetel!)

Pincefal

Víztelenítési tényezők

liter/sec m

mélység (m)

A Perimeter Drain, talaj felöli oldala geotextíliával fedett, mart
hornyolású hőszigetelő és falszivárogtató. 1.250 x 600 mm
táblaméretű 50 és 60 mm-es vastagsággal. λ = 0,035 W/mK.

Perimeter Drain

1,5

5

Drainsystem

1

8,9

2

8,7

3

8,3

4

6,8

Ha a felületi nyomás 10 vagy 20 kN/m2 akkor a
szűrőrétegen keresztül

10 kN/m2

> 0,9

20 kN/m2

> 0,9
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Épületlábazatok
A lábazatok az időjárási hatásoknak fokozottabban kitett szerkezetek,
mint a terepszint alatti pincefalak, ugyanakkor -mint látszó
épületrészek- esztétikai megjelenésük és mechanikai ellenálló
képességük is fontos. Mivel a külső mechanikai hatásokon túlmenően
csapóesőnek, fagyhatásnak, hóolvadéknak, különböző vegyi
hatásoknak (pl.: járda sózás) is kitett, ezért hőszigetelésük is komplex
feladat.
A hővédelmi szempontok abban az esetben is figyelmet érdemelnek,
ha a talajon-, vagy pincefödémen lévő földszinti padló megfelelően
hőszigetelt. Még abban az esetben is un. kerülő-utas hőhid alakul ki a
térelhatároló falak és a lábazatra kerülő vízszigetelés körüli térségben,
ha a padlón kívül a homlokzati fal is kellő hőszigetelő képességű.
A 253/1997 (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 58. § (3) bekezdése
szerint: „Az építmény lábazatát a terepcsatlakozás felett legalább 0,30 m magasságig szilárd, fagyálló anyagból kell készíteni, vagy
fagyálló burkolattal kell ellátni.”
Mivel a normál EPS termékeknek -nem teljesen zártcellás szerkezetük következtében- van vízfelvétele, ezért nedves állapotban nem
csak hőszigetelő képességük csökken rohamosan, hanem a téli fagyhatásoktól, valamint a nyári intenzív párolgási vízgőznyomástól a
felületi védelmet biztosító bevonatok károsodása is várható. Ennek elkerülésére csak zártcellás szerkezetű hőszigetelők
alkalmazhatóak, mint a formahabosított EPS (pl.: PerimeterDuo) vagy extrudált polisztirol (XPS, pl.: Styrofoam IB) termékek.
A homlokzati hőszigetelés mértéke hőhidak esetében, legalább az adott szerkezeti falvastagság méretével megegyező mértékben,
meg kell haladja a hőhíd magasságát. Pl.: ha egy épület földszinti külső falazatának vastagsága 30 cm, abban az esetben a lábazat
felső síkjától számított min. 30 cm-es mértékig kiegészítő hőszigetelést kell betervezni. Ha ez a szint még nem éri el a terep-, vagy
járdaszintet, akkor értelem szerűen annak folytatása ezen mértékig is indokolt.
A NIKECELL Kft. által forgalmazott polisztirol hőszigetelő anyagok közül két termék alkalmas lábazatok homlokzati
hőszigetelésére: a PerimeterDuo formahabosított EPS- és a Styrofoam IB (gyárilag érdesített felületű) XPS lemez.
A két termék összehasonlítása:
Műszaki jellemzők \ Lábazati hőszigetelő anyag

PerimeterDuo

Styrofoam IB

Nyomószilárdság kPa (10%-os összenyomódásnál)

> 200

> 250

Nyomószilárdság kPa (2%-os összenyomódásnál)

> 60

> 80

Hővezetési tényező λ (W/mK)

0,035

0,035

A hőszigetelés beépítése falazott és/vagy vakolt felületekre ragasztással, míg monolit beton szerkezetek esetében -célszerűenbentmaradó zsaluzatként kerülhet beépítésre. Ragasztás esetén, ha a lábazat felülete nedvszívó, akkor alkalmazhatóak a dryvit
Ragasztók (dryvit Poralakú, vagy dryvit Primus + cement 1 : 1 arányú keveréke érdesített XPS esetén minden esetben a dryvit
Primus cement keverék javasolt!), ha felületi vízszigeteléssel (bitumenes lemez, szigetelőmáz) készült, akkor mint nem nedvszívó
felületre, Montaplast bitumenes tapasz, vagy Insta-Stik egykomponenses PUR ragasztóhab a megfelelő. A ragasztás célszerűen
teljes felületű, az egyenletes nyomóterhelés biztonságos felvételére. Felületerősítés ragasztótapaszba ágyazott üveghálóval,
szükség esetén -fokozott igénybevételnél- dupla hálós kivitelben. Dübeles rögzítéskiegészítés általában nem szükséges kivéve, ha a
síktól nagyon eltérő alapfelület vakolással kerül kiegyenítésre (a szükséges száradási idő betartásával!), vagy 0,5 cm-nél vastagabb
ragasztópogácsákkal történik a megfelelő sík kialakítása.
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Igénybevétel

Egy réteg
beágyazott hálóval

Két réteg
beágyazott
hálóval

Ütőszilárdság (J)

>2

> 10

Behatolási ellenállás (N)

> 200

> 500
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A hőszigetelt épületlábazatok megfelelő felületi ellenállása
biztosítható erősített vakolatréteggel, ragasztott burkolattal, vagy
eléfalazással, vb., műkő, faragott kő lapburkolattal.
A kő-, műkő burkolatok beépítése a vonatkozó burkolómunkák
technológiai szabályai szerint.
Eléfalazás, a falazott szerkezetekre vonatkozó szabályoknak
megfelelően történik (ügyelve az eléfalazás alapozására!).
Az erősítő hálóval készülő vakolatréteg esetén a PerimeterDuo
hőszigetelőre dryvit Poralakú Ragasztóba, vagy dryvit Primus +
cement 1 : 1 arányú keverékéből képzett ragasztókeverékbe-,
Styrofoam IB hőszigetelőre dryvit Primus + cement 1 : 1 arányú
keverékéből képzett ragasztókeverékbe ágyazott dryvit üvegháló
kerül.
Ragasztott kő-, vagy kerámia-lapburkolat esetén, a teljes felületen
ragasztott hőszigetelésen, dryvit Ragasztóba ágyazott üveghálóerősítés kerül. 25 kg/m2 súlyú burkolatig egy réteg, 25-40 kg/m2 súlyú
burkolatig két réteg hálóval.
Egy rétegű erősítő hálóbeágyazáson fém beütő-szeges, tányéros,
műag. dübelezés készül, egy dübelszárra legfeljebb 8 kg burkolati
teherrel számítva. Két rétegű hálózásnál a két hálóréteg között
történik a dübelezés, azonos súly-elosztásokkal számolva. Az így
képzett kéregre ragasztható a burkolólap megfelelő ragasztóval és
hézagolással.

Lábazat

Hőátbocsátási tényezők

Követelményérték 7/2006 (V. 24.) TNM r. szerint min. 0,45
Javasolt: 0,30 W/m2K

Lábazat anyaga

Beton, vasbeton

Terméskő

Mészhomok tégla

Tömör tégla

Hőszig.
vtg.-a
(cm)
λ=0,035

Hőátb.
tényező
„U” (W/m2K)

6

0,45

7

0,40

8

0,35

9

0,32

10

0,29

6

0,43

7

0,38

8

0,34

9

0,31

10

0,29

6

0,43

7

0,37

8

0,33

9

0,30

6

0,40

7

0,36

8

0,32

9

0,30
8

N I K E C E L L

T E R V E Z É S I

S E G É D L E T

Réteges külső falak
Jelen Segédletben réteges külső falak közé kerültek besorolásra;
az átszellőztetés nélküli és az átszellőztetett légréssel
burkolt, kéthéjú homlokzati falak, külön fejezet foglalkozik az
összetett külső hőszigetelő rendszerekkel.
Réteges falszerkezetek közül az átszellőztetett légrés nélküli, un.
burkolatos falazat esetében a legcélszerűbb megoldás, ha a
réteges fal külső tégla burkolata a főfalakkal együtt kerül
megépítésre. Falazott tartószerkezet esetén befalazásra
kerülnek az átkötő elemek. Az átkötő elemek a falazat függőleges és
vízszintes fugáiba is befoghatóak, mégis egyszerűbb a kivitelezés, ha
a falazóelemek magassági mérete „igazodik” a burkoló elemekéhez.

Öntött technológiával épülő falakhoz általában utólag építik a hőszigetelő és burkoló réteget. Általában először a hőszigetelő
lemezeket pontokban a falazatra ragasztják, majd ezt követi burkoló fal építése. A burkoló fal bekötését olyan elemekkel végzik,
amelyek a falszerkezetbe (hőszigetelésen keresztül) fúrt furatokba beütéssel rögzíthetőek.
Tudni kell, hogy az acél átkötő elemek hőhidakat okoznak. Ezért a hőszigetelés méretezése során ezt figyelembe kel venni.
Pl.: 4 db/m2 Ø8-as acél bekötő elem a tervezési értéket (λ = 0,04 W/mK) több, mint 50%-al (0,062 W/mK-re) növeli.
Komplex építészeti megfontolások alapján (a költségek mérlegelése nélkül!) kijelenthető, hogy az átszellőztetett burkolattal készülő,
hőszigetelt réteges falszerkezetek a legkedvezőbb tulajdonságúak. Általános elterjedésüknek magas áruk szab korlátokat.
A külső térből befelé irányuló hőhatások csökkentésének (nyári túlmelegedés) egyik hatékony módszere, építészeti és
épületszerkezeti eszköze a kéthéjú, kiszellőztetett légréteges térelhatároló falszerkezetek kialakítása. Az ilyen szerkezetek
nem csak nyáron előnyösek, hanem télen is. A szerkezetbe bárhonnan bejutó légnedvesség, pára eltávolítása autómatikusan
megoldott az átszellőztetéssel. A külső burkolat megóvja a hőszigetelést és a falszerkezetet a szél és csapadék hőátadást fokozó
hatásától, növeli azok élettartamát, hatékonyságát. Nyáron árnyékoló hatású és a működő légrésben áramló levegő, természetes
úton csökkenti a hőszigetelésre jutó hőhatást.
A tartószerkezetileg és akusztikailag megfelelően méretezett falazatra kerülő hőszigetelés és az átszellőztetett légrés elé
készülhet falazott, vagy szerelt homlokzatburkolat.
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Falazott köpeny-falaknál fontos a megfelelő alapozás, valamint a
burkolati- és tartó fal közötti tartós mechanikai kapcsolat. Télen a
légrétegbe jutó nedvesség, pára a burkolati fal belső oldalán
lecsapódhat, ezért a levegőt bevezető nyílásokat úgy kell kiképezni,
hogy azok egyúttal a burkolaton lefolyó víz kivezetésére is alkalmasak
legyenek más épületszerkezetek veszélyeztetése nélkül. A madarak
és kártevők ellen a légrés ki-, és bevezető nyílásait rovarhálóval, vagy
más védelemmel kell ellátni. A nem éghető anyagú kérgesítéssel
(pl.: dryvit üvegháló, dryvit ragasztó-beágyazással) készülő
Nikecell (EPS) hőszigetelés tűzterjedési határértéke, közel a
dryvit rendszerével megegyező 0,75 óra, tehát nem jelent
tűzvédelmi kockázatot, vagy korlátozást.
A Nikecell (EPS) hőszigetelő lemezek beépítése szerelt
homlokzatburkolat esetén akkor előnyös, ha a lécváz a teljes felületet
„betakaró” hőszigetelő rétegen keresztül kerül felrögzítésre. Így a
hőszigetelés megszakítás nélküli, hőhídmentes (kivéve a rögzítő
elemeket) Mivel kéthéjú külső falak légrétegében a levegő mozgását
elsősorban a hőmérsékletkülönbségből adódó felhajtóerő határozza
meg (csekély hatása van a szélnek) ezért lényeges az átszellőző légrés
és a be-, valamint kitorkoló nyílások méretének, kialakításának
megtervezése.
Akusztikai vonatkozásban, az EPS termékek nem javítják, de
nem is rontják a falak hangszigetelő képességét. Léghangok
elleni megfelelő hangszigetelést a tartófalak ideális tömege képes
biztosítani.
Réteges külső falak közé tartoznak az előregyártott vasbeton
tartószerkezetű „szendvics” un. panel szerkezetek és a
könnyűszerkezetes építési mód külső falai is.
A panel szerkezetek mára ritka megoldásai az épületeknek, de egyedi
esetekben, akár vázas épületek térelhatárolóiként szóba kerülhetnek.
Kialakításuk megegyezik az öntöttfalas és burkolatos réteges
falakéval, csak üzemi körülmények között, vagy helyszíni
előregyártással készülnek. Legáltalánosabban Nikecell (EPS)
70-es anyagtípus kerül beépítésre, méretezett vastagságban.
A könnyűszerkezetes épületeknél úgy a falszerkezeten belül, mint a
teljes homlokzaton alkalmazott összetett külső hőszigetelő rendszer
(lásd külön fejezetben) Nikecell (EPS) hőszigetelő anyaggal
megvalósítható. A tartóváz külső és belső burkolata között NC (EPS)
30, vagy 70, míg a homlokzaton dryvit hőszigetelő
vakolatrendszerben NC D (EPS 80).
Könnyűszerkezetes épületekben, a burkolatok hőszigetelő
képességének elhanyagolásával, alapul vehető az EPS
hőszigetelőkből (rétegek közötti + homlokzati) számított
hőátbocsátás. A külső falakra, új épületeknél érvényes U ≤ 0,45
W/m2K, 8-9 cm Nikecell-el biztosítható. Az általános 12 cm vastagságú
váz közötti NC (EPS) 30 + a min. 4 cm homlokzati NC D (EPS 80)
együttesen, a vázszerkezet gyengítő „hőhídhatása” ellenére is átlag U
< 0,30 W/m2K hőátbocsátási értéket eredményez.
Megállapítható, hogy könnyűszerkezetes épületek esetében
az előírt követelményérték egyszerűen biztosítható, de
fontos tudni, hogy az ilyen térelhatárolók, kis tömege miatt, a csekély
hőtároló kapacitás következtében a késleltetési idő legfeljebb 35 óra. Tehát nyáron elkerülhetetlen a gépi hűtés. Ismert, hogy a
(nyári) hűtés kb. háromszor annyi energiaigényű, mint a (téli) fűtés!

Külső fal

Hőátbocsátási értékek:

Követelményérték 7/2006
(V. 24.) TNM r. szerint min. 0,45
Javasolt: 0,30 W/m2K
Néhány
falszerkezet

Vb fal + NC
+ vb köpeny

30-as pórusos
téglafal
+ NC + burk.

30-as blokk
+ NC + tégla
burkolati fal

24-es mészhomok
tégla + NC + burk.

Gipszkarton
+ NC + OSB
+ NC D vak.

NC (EPS)
cm

„U” W/m2K

9

0,43

10

0,40

14

0,29

2

0,44

3

0,40

7

0,29

7

0,43

8

0,39

12

0,29

8

0,42

9

0,39

13

0,29

6+3

0,42

10+2

0,39

10+4

0,29
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Falszerkezetválasztás

Falazatok normál falazó-habarccsal és hagyományos külső-belső vakolattal:

Falazat anyaga

Vakolatlan falvastagság (cm)

Tartószerkezeti szempontból
(a legnagyobb teherbírású)

Hőszigetelési szempontból
(a legjobb hőszigetelő)

Páratechnikai szempontból
(a legjobb páraáteresztő)

Akusztikai szempontból
(a legjobb hangszigetelő)

Anyagköltség szempontjából
(a legolcsóbb falazategységre vetítve)

Munkadíj szempontjából
(a legolcsóbb falazategységre vetítve)

Melyik a jobb?
(a legkedvezőbb a sorrend-összesítésben)

Sorrendiség (a szerző becslése szerint!)

Korszerű mészhomok tégla

24-30

~1800

1.

8.

8.

1.

4.

4.

3.

Kisméretű tömör tégla

25-38

~1700

2.

7.

7.

2.

6.

8.

6.

Kevés lyukú tégla

25-38

~1500

3.

6.

6.

3.

5.

7.

5.

Hagyományos blokktégla

30

~1400

4.

5.

5.

4.

1.

6.

2.

Vázkerámia blokk

30-38

~1300

5.

4.

4.

8.

2.

5.

4.

Pórusos blokktégla

20-44

~800

6.

3.

3.

7.

3.

3.

2.

Pórusbeton blokk

30-37,5

~700

8.

1.

1.

5.

8.

1.

1.

Agyagkavics betonblokk

30

~900

7.

2.

2.

6.

7.

2.

3.

Tudni kell, hogy a felsorolt anyagtípusokból, - homogén falszerkezetként - csak a 37,5-ös pórusbeton és a fokozott hőszigetelő
képességű pórusos blokktégla falazat képes kielégíteni a mai reális hazai hőátbocsátási értéket, az U ≤ 0,4 W/m2K-t, miközben ez az
érték folyamatosan közelít a 0,25 - 0,35 W/m2K felé, ami már minden esetben csak kiegészítő hőszigeteléssel biztosítható. Minden
további alkalmazás és falvastagság esetén a homlokzati hőszigeteléssel lehet/kell javítani a hőszigetelési tulajdonságokon, aminek
hőhíd-mentesítő tulajdonsága következtében nem csak a falazóelem megválasztására, hanem általános tervezési szempontokra is
meghatározó kihatása lehet/van.
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Falazatok homlokzati hőszigetelő rendszerrel:

Falazat anyaga

Vakolatlan falvastagság (cm)

Tartószerkezeti szempontból
(a legnagyobb teherbírású)

Páratechnikai szempontból
(a legjobb páraáteresztő)

Akusztikai szempontból
(a legjobb hangszigetelő)

Anyagköltség szempontjából
(a legolcsóbb falazategységre vetítve)

Munkadíj szempontjából
(a legolcsóbb falazategységre vetítve)

Melyik a jobb?
(a legkedvezőbb a sorrend-összesítésben)

Sorrendiség (a szerző becslése szerint!)

Korszerű mészhomok tégla

24-30

~1800

1.

8.

1.

4.

4.

1.

Kisméretű tömör tégla

25-38

~1700

2.

7.

2.

6.

8.

6.

Kevés lyukú tégla

25-38

~1500

3.

6.

3.

5.

7.

5.

Hagyományos blokktégla

30

~1400

4.

5.

4.

1.

6.

2.

Vázkerámia blokk

30-38

~1300

5.

4.

8.

2.

5.

4.

Pórusos blokktégla

20-44

~800

6.

3.

7.

3.

3.

3.

Pórusbeton blokk

30-37,5

~700

8.

1.

5.

8.

1.

4.

Agyagkavics betonblokk

30

~900

7.

2.

6.

7.

2.

5.

A fenti összehasonlításból kimaradt a falazat eredendő hőszigetelő képességének mérlegelése, hisz azt a hatékony homlokzati
hőszigetelés határozza meg döntően.
Látható, hogy alaposan átrendeződik a sorrend, de a hőszigetelési igény folyamatos fokozódása elkerülhetetlen, ezért talán a
második táblázat figyelembevétele tanácsos döntés-előkészítés előtt. Hőátbocsátási tényező vonatkozásában pedig nem a -bár új,
de meglehetősen korszerűtlen- hazai 0,45 W/m2K, hanem a kívánatos 0,30 W/m2K követendő.
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Ajánlott vastagságok
dryvit hőszigetelő vakolatrendszernél javasolt Nikecell D (EPS 80) vastagságok:
• Falszerkezeteknél ajánlott hőátbocsátási tényező; U ≤ 0,3 W/m2K.
• NIKECELL Kft által javasolt minimális hőátbocsátási tényező; U ≤ 0,4 W/m2K.

NC D (EPS 80)
vastagsága (cm)

9

0,39

88

12

0,30

91

20

2,89

9

0,38

87

12

0,30

90

30

2,21

9

0,40

82

12

0,29

87

30

2,21

9

0,40

82

12

0,29

87

40

1,89

8

0,39

79

12

0,28

85

50

1,64

8

0,38

77

12

0,28

83

25

2,03

8

0,40

80

12

0,28

86

38

1,57

8

0,38

76

11

0,29

81

25

1,86

8

0,39

79

11

0,30

84

38

1,42

8

0,37

74

11

0,29

80

51

1,15

7

0,38

67

11

0,28

76

25

1,66

8

0,38

77

11

0,30

82

38

1,25

7

0,38

69

11

0,28

78

51

1,00

6

0,39

60

10

0,29

71

25

1,39

7

0,40

71

11

0,29

79

38

1,02

6

0,40

61

10

0,29

72

51

0,81

6

0,36

56

9

0,29

64

B 30-as falazat

30

1,46

8

0,37

75

11

0,29

80

UNIFORM falazóblokk

30

1,03

6

0,40

61

9

0,30

71

POROTON falazóblokk

30

0,82

5

0,40

51

8

0,29

65

25

1,00

6

0,40

60

9

0,30

70

38

0,71

5

0,38

47

8

0,30

58

Salakblokk

30

1,36

7

0,40

71

10

0,29

79

Gázszilikát blokk

30

0,95

6

0,39

59

9

0,29

70

30

0,45

2

0,37

18

5

0,29

36

37,5

0,37

-

-

-

3

0,29

22

20

0,84

6

0,38

55

9

0,29

35

30

0,60

4

0,39

35

7

0,29

50

38

0,49

3

0,38

22

5

0,30

37

44

0,43

2

0,35

19

3

0,28

21

Beton fal

Terméskő fal

Mészhomoktégla

Kisméretű tömör tégla

Kevéslyukú tégla

Soklyukú tégla

RÁBA falazóblokk

Pórusbeton blokk

Pórusos blokktégla

Megtakarítás %

Megtakarítás %

3,18

Vasbeton fal

NC D (EPS 80)
vastagsága (cm)

15

Falszerkezet megnevezése

13

Vakolatlan
falvastagság (cm)

• A hazai szabályozási minimum U ≤ 0,45 W/m2K, ami jelentősen magasabb az európai átlagnál!
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Hőszigetelés nélküli és homlokzaton hőszigetelt falak összehasonlítása:

Munkanem

Hagyományos
vakolt
homlok5 cm
zatképzés Nikecell D
2
Ft/m
(EPS80)

dryvit Hőszigetelő rendszeres homlokzat
Ft/m2
6 cm
Nikecell D
(EPS80)

7 cm
Nikecell D
(EPS80)

8 cm
Nikecell D
(EPS80)

Állványozás

1.200,-

1.200,-

Fröcskölés gúzolás

484,-*

–

Durva alapvakolás

1.578,-*

–

Nemesvakolat vakolással

4.156,-*

–

Hőszigetelés ragasztással

–

Üvegháló beágyazással

–

1.628,-

Alapozás + dryvit Vékonyvakolat

–

2.099,-

Összes bruttó anyag + díj

2.446,-

2.657,-

2.869,-

10 cm
Nikecell D
(EPS80)

12 cm
Nikecell D
(EPS80)

3.505,-

3.929,-

3.081,-

7.418,- 7.373,- 7.584,- 7.796,- 8.008,- 8.432,- 8.856,-

30 cm vtg. pórusos
blokktégla falon az
"U" hőátbocsátás (W/m2/K)

0,60**

0,34

0,31

0,29

0,27

0,24

0,21

Hőveszteség
csökkenése %

–

44 %

48 %

51 %

55 %

60 %

65 %

Fűtési gázfogyasztás
gáz m3 / fal m2

6

3,4

3,1

2,9

2,7

2,4

2,1

A közölt árak ÁFÁ-val együtt és bruttó munkadíjjal együtt értendők!
(Megjegyzés: értsd 2007 január 01.-i árakon)

* lásd: HunÁr Építőipari Költségvetés Kiíró Szövegkönyv Építőmesteri Munkák 36. Vakolás és rabicolás
** a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet falakra előírt követelményértékének nem felel meg!
Pl.: egy 200 m2 homlokzatfelületű lakóház éves fűtési gázfogyasztása hagyományos vakolatú falak esetén ~1.200 m3
(~114 eFt), 7 cm-es homlokzati hőszigeteléssel készült falakkal ~580 m3 (~55 eFt),
Megjegyzés az ajánlott vastagságokhoz:
A táblázatban felsorolt falszerkezetek normál falazóhabarccsal, külső, belső normál vakolattal kerültek figyelembevételre.
Hagyományos szerkezetű épületeknél, amennyiben nincs kiegészítő hőszigetelés a vb áthidalókon, koszorúkon, azt is figyelembe kell venni.
A kimutatott megtakarítást csak a falszerkezeteken lehet figyelembe venni, ami általában kb. 40%-a az épület összes hőveszteségének (hőveszteség
más szerkezeteken is jelentkezik -nyílászárók, padlók, födémek stb.)
Dübeles rögzítés-kiegészítés, dübelenként, m2-ként kb.2-3 %-ot ront a hőszigetelés hatékonyságán.
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Külső falak homlokzati hőszigeteléssel
A 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet szerinti követelményérték (új
épületekre 2006. 09. 01.-től) külső falakra; legalább 0,45 W/m2K. A
NIKECELL Kft. javaslata, hogy az „Ufal” lehetőleg inkább a
0,30 W/m2K értéket közelítse meg, hisz az Európai Unió hasonló
klimatikus viszonyokkal rendelkező országainak jó része is ezt tartja
kívánatosnak.
Jelen Tervezési segédlet kézirata akkor készül, amikor
Magyarországon 70%-os gázáremelés és 50% körüli távhő áremelés
várható egy éven belül.
Azt is be kell látni, hogy az egyrétegű falszerkezetek elérték
műszakilag és gazdaságosságilag reális teljesítőképességük
határát.A magyar mérnöktársadalom nagyobb része előtt világos,
hogy a tartószerkezetileg is és akusztikailag is kifogástalan
falazatok, csak megfelelő anyagtömörség, kellő m2-faltömeg mellett érhetőek el. Energetikailag is kívánatos, hogy
egy térelhatároló falazat m2-enként legalább 400-450 kg tömegű legyen. Akusztikailag, a kellő léghang-gátlás érdekében, kívánatos
a legalább 500 kg/m2-es faltömeg. Márpedig a mai, hazai kínálatban található olyan falazóelemek, amelyek egyrétegű fallal képesek
0,45 alatti U érték elérésére, nem érik el a 400 kg-ot sem m2-ként!
Az összetett külső hőszigetelő rendszerek, a dryvit rendszer révén több mint három évtizede bizonyítják Magyarországon,
hogy hatékonyak, gazdaságossági szempontból piacképesek, tartósak és megbízhatóak. Számtalan előnyük következtében,
alapjaiban nyújtanak nagyobb szabadságot tartószerkezeti, anyagválasztási és építészeti területen.
A dryvit rendszer beépítésének, bizonyított hátrányos tulajdonsága, következménye nincs!
A NIKECELL Kft. folyamatos fejlesztési tevékenysége során, mára az összetett külső hőszigetelő rendszereknek szinte minden
változatát, kombinációját gyártja és forgalmazza.
A rendszer hőszigetelő-anyaga: a klasszikus Nikecell D (EPS 80), vagy neoWall (még nagyobb hőszigetelési hatékonyságú,
grafit-adalékos EPS), vagy PerimeterDuo (zártcellás formahabosított EPS), vagy RP-PT vakolathordó, RP-PL lamell
(kőzetgyapot), vagy Styrofoam IB (XPS termék).
A rendszer ragasztója: dryvit Poralakú Ragasztó, dryvit Primus Ragasztó, Insta-Stik (egykomponenses PUR ragasztóhab,
nem nedvszívó felületekre), Montaplast (bitumenes tapasz vízszigetelt felületekre)
A rendszer vakolóanyagai: kötőanyaguk szerint; diszperziós, vagy szilikongyantás, vagy szilikát (káli vízüveg), vakolattípus
szerint; dörzs (2-es, 3-as), kaparthatású (1-es, 1,5-ös, 2-es), hengerelt, szárazvakolat (csak fehér színben), diszperziós és
szilikon homlokzatfestékek.
Az összetett hőszigetelő rendszerek alapelve, hogy megfelelően sík, -hordképes, -tiszta felületre nagy hatékonyságú
hőszigetelő anyag kerül ragasztással. Mechanikai rögzítés-kiegészítés csak bizonyos esetekben szükséges. A felületet
(általában a rendszer felragasztó ragasztójával) beágyazott üveghálóval kell megerősíteni olyan módon, hogy a hálóbetétes
ragasztókéreg mindenhol védje a hőszigetelő anyagot. Ennek érdekében már a szigetelendő falról kell elindítani a
hálóbeágyazást nyílászáróknál, eresz alatt, attika-falaknál és ha nem kerül beépítésre fém indítóprofil, akkor a rendszer alsó síkjában
is! A felület további védelmét, esztétikai megjelenését biztosítja a vékonyvakolatok gazdag választéka.
A szakszerűen elkészült rendszerek biztonsággal elviselnek 0,75 órás tűzterhelést, nincsenek magassági, vagy felületi
korlátozásaik, ellenállnak nedvességnek, rovaroknak, madaraknak, rágcsálóknak, tartósak, nem algásodnak, jól
tisztíthatóak és átfestéssel, vagy újravakolással felújíthatóak.
Első lépés a kifogástalan rendszer kialakításában, a megfelelő anyagválasztás és a szakszerű tervezés.
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NIKECELL Kft rendszerválasztéka:

dryvit EPS rendszer
dryvit ragasztó
NC D (EPS 80)
dryvit üvegháló
dryvit Vékonyvakolat

legáltalánosabban,
minden falszerkezetre
felépíthető

dryvit GRAY rendszer
dryvit ragasztó
neoWall
dryvit üvegháló
dryvit Vékonyvakolat

nagyobb
hőszigetelési
hatékonyság

dryvites külső fal
dryvit AQUA rendszer
dryvit ragasztó
PerimeterDuo
dryvit üvegháló
dryvit Márványvakolat

fokozott
nedvességterhelésre
pl.: lábazatok

Követelményérték 7/2006
(V. 24.) TNM r. szerint min. 0,45

dryvit WOOL
dryvit ragasztó
RP-PT kőzetgyapot
dryvit üvegháló
dübelezés
dryvit Vékonyvakolat

Hőátbocsátási értékek:

Javasolt: 0,30 W/m2K
fokozott
tűzterhelés
esetén

Dübeles rögzítés-kiegészítés kell: általában 4 db/m2
• panel épületeken
• négy szint felett
• nagy szélszívó terhelés esetén
• meglévő vakolaton, burkolaton
• el nem távolítható festésen
• 8 cm, vagy vastagabb hőszigetelő
lemez alkalmazásakor

Néhány
falszerkezet

20 cm vb fal

24-es mészhomok tégla

B 30-as blokk
tégla fal

30-as pórusos
téglafal

38-as pórusos
téglafal

NC (EPS)
cm

„U” W/m2K

8

0,44

9

0,39

12

0,30

7

0,45

9

0,37

12

0,29

7

0,42

8

0,38

11

0,29

2

0,45

4

0,37

7

0,29

2

0,38

3

0,35

5

0,30
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Lépéshangszigetelés
Az építészeti tervezés és kivitelezés folyamatában, fontos feladat a
helyiségek akusztikai minőségének megteremtése, e cél elérésének
egyik eszköze a határoló szerkezetek szükséges hangszigetelése.
A Nikecell LH (EPS T2) lépéshangszigetelő lemez, speciális
eljárással rugalmassá tett expandált polisztirol hab. Jó
lépéshangszigeteléssel rendelkezik, ezért alkalmazható úsztatott
padlós födémek készítésére, a födémen áthaladó lépéshang
terjedésének csökkentésére. Színjelölése: zöld csík!
Az emeltközi födémszerkezetek akusztikai rendeltetése az, hogy a
helyiségek használatából következő léghang- és lépéshang-terhelés
zajhatását, a szükséges mértékig lecsökkentsék.
A léghang elleni szigetelést a födémszerkezettel (általában annak tömegével), a lépéshang elleni szigetelést,
úsztatott padlóval kell megoldani. Úsztatott padlónak az olyan szerkezetet nevezzük, amikor a padozat aljzata (esztich,
aljzatbeton) jó rezgéselnyelő réteggel van elválasztva a tartófödémtől és az adott helyiség körítő falaitól egyaránt. A padló -mintegyúszik, az úsztató rétegen. Lényeges, hogy a falak mentén is legyen hangszigetelő elválasztás! Az úszópadlóra fektetett felső burkolat
a hangszigetelés szempontjából tetszőleges lehet (természetesen hang-lágy burkolattal pl.: szőnyegpadló, habalátétes PVC
nagyobb hatás érhető el).
Nikecell LH (EPS T2) termékek lépéshangnyomásszint-csökkentő mértéke; ΔLW 28-32 dB
Különböző födémszerkezetekhez ajánlott Nikecell LH típusok és azok hangszigetelési eredményei:
A födém típusa

Vastagság (cm)

L'nw

(1)

úsztató réteg típusa szerint (dB)

17/15, 22/20

27/25

33/30, 38/35,43/40

15

50

47

51

18

49

46

50

E gerendás vázkerámia béléstestes alul vakolt,
felül 4 cm aljzatbeton

26

60

57

61

E gerendás beton béléstestes alul vakolt,
felül 5 cm aljzatbeton

25

54

51

55

PK, PS panelfödém, alulról
vakolva felül 5 cm aljzatbeton

25

48

45

49

SPAN-DECK födém

27

52

49

53

Vasbeton lemezfödém

(1)

L'nw súlyozott szabványos lépéshangnyomás-szint (súlyozott szabványos lépéshangnyomás-szint esetén a kisebb számérték fejezi ki a jobb minőséget!)

Egymás felett lévő helyiségek közötti, leggyakrabban előforduló hangszigetelési követelményérték: L'nw 55 dB, így a táblázatban 55
dB adattal, van annál alacsonyabb értékkel szereplő szerkezetekben, és NC LH (EPS T2) típusnál, a szerkezet hangtechnikai
szempontból lépéshang vonatkozásában megfelelő.

Fontos figyelembe venni, hogy amennyiben csekély egy adott épület falazatainak és födémszerkezeteinek saját tömege, abban az
esetben a védett oldalon egyszerű felületi megoldásokkal, gyakorlatilag nem biztosítható a megfelelő hangszigetelés. Javítható a
helyzet a zajforrás felöli hangelnyelő megoldásokkal, bár önálló rendeltetési egységek esetében kicsi az esély, hogy a zajt okozó
utólagosan bármilyen mérséklési megoldást kialakíttasson.

Lépéshangszigetelési igény, nem csak emelet közi födémeknél jelentkezik, hanem a nem lakott (pl.: pince) szint feletti önálló
rendeltetési egységek közötti oldalirányú, vagy különböző zajszintű, zajterhelésű terek között (közlekedők és lakások, irodák,
tantermek, stb.) a padlón keresztüli zajátvezetés mérséklése esetén is.
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Lépéshangszigetelő lemezek betervezése és beépítése során
elengedhetetlen a technológiai fólia alkalmazása. A vizes
technológiával készülő padozataljzatok esetében, ha nincs
megakadályozva a cement-lé, vagy habarcs bejutása a
táblaillesztések közé, akkor az így megszilárduló anyagrészek
hanghidakat alkotnak a padozataljzat és a födém tartószerkezeti
része között. A kialakuló hanghidak, a hangfrekvenciás rezgéseket a
falakba vezetik, amelyek (különösen kis falazati tömeg esetén!) azt a
szomszédos helyiségekbe sugározzák. A hanghidak kedvezőtlenebb
hatást fejtenek ki, mint hőszigetelésnél a hőhidak, ugyanis a
folyamatossá váló szilárd kapcsolatok zavartalanul továbbítják a zajt
és mit sem ér a betervezett úsztató réteg.
Elsősorban forgalmazási és kivitelezési kérdés, de meg kell említeni,
hogy a „lépéshangszigetelés” és a „lépésállóság” két különböző fizikai
tulajdonság. Lépéshangszigetelésre a speciális technológiával
előállított EPS termékek alkalmasak, mint az NC LH (EPS T2), míg az
un. „lépésállóság” (műszakilag nem meghatározott körülmény!)
„nyomószilárdsági kategória”. Nikecell termékek esetén az NC (EPS)
100-as, vagy annál magasabb nyomószilárdságú lemezek
tekinthetőek „lépésállónak”, de egyik normál lemez sem alkalmas
hang-szigetelésre!
Abban az esetben, ha a lépéshangszigetelésen túl, fokozott
hőszigetelési igény is felmerül, az LH anyag normál lemezzel
társítható. Mindig az LH anyag kerüljön alulra megszakítás nélkül,
míg a normál lemez felülre. Célszerű a táblaeltolás. Az eltolt illesztési
hézagok miatt javul a hőszigetelés és csökken a hanghíd-képződési
kockázat.
Ha a padozatban vezetékeket kell elvezetni, akkor alsó réteg a normál
lemez, abba kell süllyeszteni a vezetékeket és a felső réteg az LH
anyag, megszakítás nélkül!

Közbenső födém

Hangszigetelés mértéke

Nikecell LH (EPS T2)
lépéshangszigetelő lemez-típusok
lépéshangnyomás-szint csökkentő mértéke
Anyagtípus

dB

NC LH 17/15

28

NC LH 22/20

28

NC LH 27/25

32

NC LH 33/30

30

NC LH 38/35

30

NC LH 43/40

30
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Födémek, padlók
Az épületek térelhatároló szerkezetei közül általában a záró-, vagy
közbenső (padlás-, pince) födémeken történik a hőveszteség 10-20
%-a, ezért a födémek hőszigetelő képességének fokozása folyamatos
műszaki és gazdaságossági igény.
A födémeket megkülönböztetjük:
• jellemző hőáramlások iránya szerint;
- lefele- (mint a pince, vagy árkádfödémek), vagy
- fölfele hülő födémek (mint pl.: a padlásfödémek),
• a hőszigetelés elhelyezkedése szerint;
- födémen belüli és
- födémen kívüli hőszigetelés alapján.
A szerkezetek külső síkján beépített hőszigetelések célszerűen a hideg oldalakra kerülnek. Ezáltal a télen fűtött tereket
határoló -viszonylag nagy tömeget képező tartószerkezeti- födém-egység, hőtároló kapacitása következtében kiegyenlíti a belső tér
hőingadozását, nyári külső fölmelegedésekkel szemben viszont védi a nagyobb tömeget s ezáltal biztosít egyenletes komfortot. A
hőszigetelés padlásfödémeknél a padlás padozata alá, míg árkádfödémeknél a födém külső-, alsó síkjára kerül.
Az árkádfödémek, mint lefelé hűlő födémek, valóságos térelhatároló szerkezeti egységei az épületeknek, hisz a padozaton
keresztül a külső térbe jut a bent termelt hő és keletkezett pára. A megoldás gyakorlatilag megegyezik a pincefödémek alsó síkján
alkalmazott hőszigeteléssel, eltérést a nagyobb szigetelési vastagság és a látható, igényes megjelenés miatti felületképzéstől van.
Ragasztott konstrukció esetén nem kerülhető el a felületképzés megoldása, ami a dryvit rendszer teljes elkészítése révén oldható
meg. Felragasztott (esetleg dübeles rögzítéssel kiegészített) Nikecell D (EPS 80) hőszigetelés beágyazott üvegháló dryvit
vékonyvakolat.
Hőszigetelés pincefödém alsó síkján, belső térben, burkolat nélkül:
Ez a megoldás célszerűbbnek tekinthető, mint a szerkezeten belül, a teherhordó réteg felett alkalmazott hőszigetelés, mert az egész
födémszerkezetet, mint hőtároló tömeget szigeteli, nem vesz el a lakott tér szerkezeti belmagasságából, nem kell méretezni a
hőszigetelést a padlóra jutó terhelésekre.
A mennyezetre történő beépítés történhet:
- ragasztással
- mechanikai rögzítéssel
- álmennyezet alá
Ragasztás esetén a dryvit rendszernél megismert rendszer-összetevők kifogástalan minőséget eredményeznek. Ragasztás anyaga
dryvit Ragasztó. Hőszigetelésként általában NC (EPS) 70, és szinte kivételes esetekben indokolt a felület erősítése, kérgesítése
beágyazott üveghálóval.
Mechanikai rögzítés esetén, ha a födém lehetővé teszi tárcsás dübelezéssel, ellenkező esetben előre bebetonozott rögzítő elemekre,
Ø 3-5 mm-es lágyacél huzal, rögzített tartóvázra, vagy váz közé alsó burkolat alá építhető be a Nikecell (EPS) hőszigetelés.
Szerelt burkolattal, álmennyezet alá történő beépítés igényes pinceszinti megjelenés esetén lehet indokolt. A mennyezettartó váz a
födémhez, megtervezett konstrukcióval kapcsolódik és azon belül, vagy a födémhez szorítva kerül be a hőszigetelés.
A padlásfödémek, mint kéthéjú hidegtetők (padlásfödém hőszigetelve, majd átszellőző hideg padlástér, vagy légtér felett a
csapadékvíz és időjárási hatások ellen védő fedélszék) az épületek leggazdaságosabban hőszigetelhető szerkezeti egységei. Itt a
nagyobb hőszigetelési vastagság padlásszinten történő fektetése nem okoz problémát. Általában külön páravédelemről sem kell
gondoskodni hisz a padlástér átszellőztetett(!). A hőszigetelés védelme a padlás használatától függ. Nemjárható helyeken,
búvótereknél általában csak az elmozdulás-mentességet kell biztosítani, míg használt padlásoknál a terhelés szerint kell
megválasztani a Nikecell (EPS) típusát és felületi védelmének módját.
A térelhatároló szerkezetek belső oldali hőszigetelése -legyen az oldalfal, vagy zárófödém- különös páratechnikai körültekintést
igényel! Tudni kell, hogy a nem megfelelő hőszigetelő-képességű térelhatároló szerkezeteken belül alkalmazott hőszigetelés
következtében, a hőszigetelés mögött tovább csökken a felületi hőmérséklet, ami természetszerűen vonja maga után a
páralecsapódás kockázatát, és az azt követő penészedés, állagromlás, egészségkárosító körülmények bekövetkezését. Legtöbb
belső oldali hőszigetelési megoldásnál, elkerülhetetlen a belső párazárás megtervezése, szakszerű beépítése, épületüzemeltetés
során a párazáró réteg(-ek) megóvása.
A talajon fekvő padlók különleges épülethatároló szerkezeteknek számítanak, mert az alattuk lévő talaj egy igen nagy
hőtehetetlenségű közeg, melynek hőmérséklete néhány méterrel a felszín alatt, az egész év folyamán, gyakorlatilag állandó. E
tulajdonság kedvező a téli hőveszteségek szempontjából, ami azonban csak igen nagy alapterületű épületek belső padlószakaszaira
érvényes. Az épület külső határoló vonalaihoz közel eső sávokban, többirányú hőáramlás indul meg a talajfelszín és a külső
talajtömeg felé.
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Általában (állagvédelmi és energiatakarékossági szempontból)
elégséges a padló külső tér felöli sávjainak (kb. 1,00 m)
hőszigetelése, vagy a lábazat hőszigetelt kialakítása (célszerű
a kettő együttes alkalmazása) de kis épületeknél, hőérzeti
szempontból tanácsos a teljes padlófelület hőszigetelése.
A talajon fekvő padlók hőszigetelését, a lábazatok hőszigetelése
egészíti ki. Hőtechnikailag helyesebb, ha a külső oldalon kerül
beépítésre a hőszigetelő anyag (általában a lábazatburkolat mögé)
mert a talaj felöli oldalon külön védelem kialakítása szükséges és a
hőhídmentesség sem oldható meg.
A tervezés során vizsgálni kell a hőszigetelő réteg
vastagságát, a hőszigetelendő helyiség alapterületét, a
burkolataljzat vastagságát, fajtáját (vasalt, vagy vasalatlan) a
hasznos terhek mértékét és típusát (dinamikai hatás, csúsztató
igénybevétel) ezek együttes mérlegelése alapján dönthető el a
Nikecell (EPS) típusának megválasztása. Legáltalánosabb az NC
(EPS) 100, nagyobb terheléseknél a 150, vagy 200. A jó vízszigetelés
elkészítése a hőveszteség csökkentése ill. a hőszigetelő anyag száraz
állapotának biztosítása érdekében mindig fontos.
Hideg-padlóburkolat esetén fokozott a hőszigetelési igény úgy
páravédelmi (páralecsapódás a padlón) mint hőérzeti szempontból.
Amennyiben padlófűtés készül, úgy a hőveszteség csökkentése
kívánja meg a minél jobb hőszigetelést. Ilyen vonatkozásban
rétegrend szerint, kevés különbség van a talajra kerülő hidegpadlók
és padlófűtéses szerkezetek között.

Közbenső födém, padló

Polisztirol hőszigetelő anyagok

Nyomó
fesz. 10%-os (kPa)

Hővezetési
tény.
λ (W/mK)

EPS
lemezre
vágott

EPS
formahabosított

XPS

30-200

80-260

70-700

0,030-0,045 0,030-0,040 0,027-0,035

Páradiff.
szám
μ

20-100

40-100

80-220

Testsűrűség
kg/m3

10-30

30-35

25-45
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Magastetők
A hasznosított tetőterek beépítése során elengedhetetlen a ferde
tetők, az un. magas-tetők hőszigetelése. Általánosan elterjedt
gyakorlat volt, hogy a hőszigetelést; a szarufák főlé-, azok alá-, vagy a
szarufák közé tervezték és építették be. Ha nem a -ritkán alkalmazotttető feletti megoldást készítették, akkor a legszakszerűbb megoldás
volt a szarufák között és alatt együttesen beépített hőszigetelés.
Napjainkra a szigorúbb hőszigetelési követelmények
teljesíthetősége, a csak szarufák közötti hőszigetelést
gyakorlatilag kizárja. Lehet a legkiválóbb hőszigetelő anyagból 15
cm (az általában elterjedt legvastagabb szarufamagasság szerint) a
szarufák hőhídhatása miatt, mégsem érhető el 0,25 W/m2K alatti
átlagos hőátbocsátási érték!
A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező
réteg beépítése hőszigetelés felett tetővédő fólia elhelyezése átszellőző légrés biztosítása a tetővédő fólia felett a légrés működjön
(alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások
legyenek!) a légrés alsó bevezető sávja legyen lezárva rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!)
Szarufák feletti hőszigetelés:
Mivel ebben az esetben a hőszigetelésen túl, követelmény a kellő teherbírás, a megfelelő légzárás és a fokozott hőhíd-mentesség,
ezért kerültek kifejlesztésre a Nikecell (EPS) 150, vagy Nikecell (EPS) 200 anyagból készülő TF magastető hőszigetelő elemek. Az
anyag a szarufák feletti burkolatra beépíthető ereszgerendás, vagy betétfás alsó megtámasztással.
Hőszigetelés ereszgerendás megoldással:
1. A szarufák felső oldalára kell elhelyezni a kívánt burkolatot (gyalult deszka, lambéria, gipszkarton lap, forgácslap, OSB lemez stb.)
melynek vastagsága méretezve van. (hazai viszonylatban 75 cm-es szarufaköz figyelembevételével, min. 19 mm vtg. gyalult
fenyődeszka, vagy ezzel egyenértékű burkolat)
2. Le kell teríteni és rögzíteni a párafékező réteget.
3. Minden szarufa végére, a burkolat és a hőszigetelés együttes vastagságának megfelelő magasságú, min. 15 cm széles
ereszgerendát kell lefogatni min. M16-os átmenő, alátétes facsavarokkal. A gerenda és a szarufa közé, minden csavaros kötésnél,
egy-egy 50-65 mm-es Geka-, vagy Buldog-tárcsát kell beépíteni, az elfordulás-mentes csomóponti kialakítás biztosítására.
4. Alulról felfelé, szoros ütköztetéssel kell beépíteni a Nikecell TF hőszigetelő elemeket.
5. Hőszigetelésre kerülnek az ellenlécek, vagy deszkák (min 75/48 mm) 15 cm vtg. hőszigetelés esetén 6,0x300-as gyűrűs
szegekkel, vagy facsavarral rögzítve a szarufákhoz. Célszerű 0,9xD méretű előfúrást készíteni.
A tetőszélektől számított 2,00 m-en belül és az épületsarkokon fokozott igénybevételre kell számítani, ezért ott sűrűbb a
szegkiosztás.
6. A leszorító pallók elhelyezése után történik, a csatornatartó vasak, rovarháló, lezárófésűk beépítése.
7. Lécezéssel párhuzamosan kell elhelyezni a tetővédő fóliát. Lécméreteket a héjazati anyag függvényében kell megválasztani
(síkpala, kerámia cserép alatt min. 48x24, betoncserép alatt min. 48x35, bitumenzsindely alkalmazása esetén min. 19 mm vtg.
deszkázat és ebben az esetben a tetővédő fólia helyett, a teljes deszkázatra kerül a bitumenes alátétlemez!)
8. Szükség szerinti bádogozások, részletképzések elkészítése (oromszegély, kéményszegély, tetősík-ablakok stb.) szegélyezések
kialakítása.
9. Héjazat elkészítése.
Hőszigetelés betétfás megoldással:
1. 1. és 2. munkafázis megegyezik az ereszgerendás megoldással
2. A szarufa csüngő-eresz részére méretezett szegezéssel rögzíteni kell a betétfákat. A betétfák szélességi mérete általában
megegyezik a szarufáéval (egyedi tervezési igény esetén, esztétikai megfontolásból lehet szélesebb, mintegy fejezetet képezve a
látszó szarufavégen) magassága egyenlő a tetőtéri burkolat + hőszigetelés + leszorító palló együttes méretével. Hosszát a
tetőtéri térdfal, vagy koszorú és a ferdetető hőszigetelésének kapcsolata, (szerkezeti csomópont szerint) valamint a szarufavég
helyzete határozza meg.
3. A betétfára támaszkodik (merőlegesen a szarufára) az alsó záródeszka, vagy zárópalló
4. 4. - 9. munkafázis megegyezik az ereszgerendás megoldással
Szarufák alatti hőszigetelés:
A megoldás anyaga a Nikecell TA, szarufák alatti speciális hőszigetelő elem. Tartószerkezeti vonatkozásban, a belső burkolat
elkészítéséig a Nikecell (EPS) TA öntartó, majd a burkolat és a szarufák közé van beszorítva. Az elemek csaphornyos kialakítása
biztosítja a szerkezeti együttdolgozást. A tetőszerkezet oldalirányú merevségét szarufák közötti szélrácsokkal, vagy rozsdamentes
fémszalag viharléccel kell biztosítani.
A hőszigetelés beépítése alulról felfele történik és a csaphornyos élképzés folytán, légzáró és hőhídmentes megoldást biztosít.
Épületfizikai szempontból a Nikecell (EPS) TA elemek beépítése során egy nagy hatékonyságú hőszigetelés érhető el, ami
páratechnikai szempontból nem érzékeny.
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Az NC (EPS) TA beépítése:
1. Ha nincs a tetőszerkezetbe tetővédő vízszigetelés (fólia) beépítve,
akkor azt pótolni kell. Utólagos tetőtérbeépítés esetén mérlegelni
kell, a héjazat, esetleg lécezés cseréjét, szükség szerinti javítását.
Ha a lécezés cseréje szükséges, akkor a szarufák felett
elhelyezhető az új tetővédő szigetelés.
2. A Nikecell TA elemeket alulról fölfele kell beépíteni, a csaphornyos
élek szoros illesztésével. Az elemek rögzítése a szarufákhoz
történhet alátétes csavarozással, de a hőhídmentes megoldás
Bierbach-kapocs rögzítőelemek alkalmazása.
Az alul rögzített lemez felső élébe kell mélyeszteni a kapocs
fogazatát, majd a kapocs talpát a szarufához kell szegezni. A
következő hőszigetelő elem csaphornyos széle bezárja a kapocs
szerkezetét, ezáltal biztosítva a hőhídmentességet.
3. A hőszigetelés teljes elkészítése után történik a belső burkolat
elhelyezése, folyamatosan beépítve a párafékező, vagy párazáró
fóliát.
A tervezést megelőzően -hasonlóan minden réteges térelhatároló
szerkezethez- a szabvány szerinti ellenőrzéseket el kell végezni!

Magastetők

Ajánlott hőszigetelési vastagságok

Hőátbocsátási követelményérték 7/2006 (V. 24.) TNM
rendelet szerint U ≤ 0,25 W/m2K
(burkolati rétegeket és szarufák hőhíd-hatását figyelmen kívül hagyva)

magastetők esetében (általában) akkor teljesül
a 0,25 W/m2K követelmény, ha a hőszigetelő
anyag hővezetési ellenállása Rhőszig ≥ 4 m2K/W
ami Nikecell esetében min. 14 cm

vastagság

NC (EPS) 70

cm

NC (EPS) 100

NC (EPS) 150
NC (EPS) 200

Rhőszig (m2K/W)

14

3,4

3,6

4,0

15

3,6

3,9

4,3

16

3,9

4,1

4,6

17

4,1

4,4

4,9

20

4,9

5,1

5,7

25

6,1

6,4

7,1
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Lapostetők
A lapostetők hőszigetelésének anyaga Nikecell esetén, általában NC
(EPS) 100, vagy 150. Hőhidak csökkentése érdekében, célszerű két
rétegben beépíteni a hőszigetelő táblákat, eltolt illesztési hézagokkal,
vagy egy réteg esetén hornyolt élképzésű elemek alkalmazásával.
Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés
anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata, stb.) határozza meg. A
lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a
tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl.: 45o-os
vápairány esetén, az 1%-os lejtés-minimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni
lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges.
Kedvezőtlen hazai tapasztalatok miatt, a lejtésmentes tetők nem
tanácsolhatóak!
Lejtés képezhető ömlesztett anyagokból, mint beton, könnyűbeton (pl.: polisztirolgyöngy-beton), habcement, stb. valamint táblás
anyagokból lépcsős és/vagy egyedi méretre vágott lejtésképző anyagból.
A hőszigetelés lépcsős beépítése lehetővé teszi, hogy kisebb legyen az ömlesztett lejtést adó réteg vastagsága, ezáltal csökkenthető
a födém állandó terelésének mértéke. A hőszigetelés méretezése során a legkisebb vastagságnak is ki kell elégítenie a
hőtechnikai követelményeket.
Egyes építési rendszerekben a tetőfödémek teherhordó szerkezetei acél trapézlemezből, vagy nagyméretű előregyártott vasbeton
héj-panelekből készülnek. Az ilyen tetők tartószerkezeti elvek folytán eleve 2-3 %-os lejtéssel készülnek, tehát külön lejtést adó
réteg, általában nem szükséges, de ilyenkor is meg kell oldani a lefolyók felé történő lejtést, un. pontra-lejtéssel.
Ha szükség van lejtésképzésre, akkor az Nikecell Lejtésképző elemekkel megoldható. Az elemek előnye, hogy a szükséges
hőszigetelés és a kis önsúly mellett, a kívánt lejtés mértékét is biztosítja. A Nikecell Lejtésképző üzemi körülmények között,
elektromos fűtőszállal egyedi méretre vágott termék. Az elemek befoglaló méretadatai 1000x1000 mm, fél elemeknél 1000x500 mm.
Vastagsági méretük az egyedi lapostetők alapján készülő, elemkonszignáció szerint kerül meghatározásra. Anyagminőség a
tetőterhelés mértékétől függően NC (EPS) 100, 150, vagy 200.
További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő
réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés. Expandált polisztirol
alkalmazása esetén csak ragasztással (leterhelés nélküli) tetők nem készíthetők!
Hagyományos járható lapostetők (vagy terasztetők):
Az egyenes rétegrendű, leterhelt hőszigetelésű lapostetők olyan változatai, ahol a rétegrend: tartófödém párafékező réteg
hőszigetelés lejtést adó réteg vízszigetelés védőbeton aljzat (általában fagyálló) burkolat. Ezeknél a megoldásoknál, ha a
hőszigetelés anyaga EPS, akkor az általában NC (EPS) 100, fokozottabb igény esetén, NC (EPS) 150, esetleg NC (EPS) 200. A
hőszigetelő lemezek lehetnek; egyenes élképzésű (egy, vagy két rétegben, eltolt illesztésekkel), félhornyos, vagy csaphornyos
kialakításúak, mindegyik esetben szoros ütközéssel fektetve. Általában nem szükséges a hőszigetelő lemezek ragasztásos, vagy más
módon való rögzítése, hisz a burkolat és annak aljzata biztosítja az elmozdulás-mentességet. A több évtizedes tető-teraszfelújítási
tapasztalatok eredményeként került bevezetésre, az elválasztó rétegek beépítése a szerkezeti rendbe. Ezáltal a hőmozgásból eredő
károsodások jelentősen lecsökkenthetőek. Önállóan képes mozogni a burkolat és az aljzata, valamint a hőszigetelés és a
tartószerkezet. Nagy gondot kell fordítani a burkolat, annak ágyazó-, vagy ragasztóanyagának és a vízszigetelés feletti lejtbeton,
vagy aljzat fagyállóságára. A víz bejutását a falcsatlakozásoknál is meg kell akadályozni, ugyanakkor az un. gőznyomás-levezető
réteg kiszellőztetését biztosítani kell. Összefüggő nagyobb tetőknél általában min. 9 m2-ként beépített páraszellőzőkkel, kisebb
teraszoknál un. attika, vagy falszegély-szellőzőkkel.
Terasztetők burkolata készülhet kötőanyag nélküli burkolat-ágyazattal, vagy alátétzsámollyal is. A hőmozgás és a fagy okozta károk
elkerülésére, a bontható burkolat (pl.: felületkezelt beton járólapok), kötőanyag nélküli ágyazó réteggel (mosott kavics, zuzalék) és
az előregyártott alátétzsámolyokra fektetett önhordó burkolólapok beépítése célszerű. A Nikecell (EPS) hőszigetelés beépítése, a
hőszigetelés csapadékvíz elleni védelme és a tető lejtésképzése megegyezik a más hagyományos egyenes rétegrendű
melegtetőkével.
Különleges lapostetők:
Parkolótetők: Az ilyen lapostető-típus specialitása, hogy általában a normál tetőteraszoknál nagyobb statikus és dinamikus
terheléseknek van kitéve. (járművek koncentrált keréknyomása, mozgásból eredő dinamikai hatások) Rétegfelépítésük és a
beépítés menete a vízszigetelés védőrétegéig megegyezik a járható terasztetőkével, de a terhelésekre való figyelemmel, a
hőszigetelés anyaga szinte mindig NC (EPS) 200. Az anyagtípus megválasztását méretezéssel kell meghatározni. A vízszigetelés
felett elhelyezett elválasztó rétegen, méretezett burkolataljzat készül. Az aljzat tervezése során figyelembe kell venni a várható
terhelést, járműmozgásból eredő csúsztató-erőket, hőmozgást, lejtési viszonyokat. Az aljzatot legalább 2,50 x 2,50 m-es hálóban
dilatálni kell. A tartósan rugalmas hézagképzés ellenére számolni kell a beszivárgó csapadékkal, ezért ágyazati szivárgó-réteget kell
beépíteni, ami ellátja a csúsztatóréteg feladatát is.
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Zöldtetők: Ökológiai és műszaki szempontból egyaránt előnyös
megoldás. A vegetációs réteg súlyából adódó állandó terhek,
általában csak kis mértékben haladják meg, egy normál burkolatú,
hagyományos terasztető terheit. Intenzív zöldtetők esetén elégséges
egy kisebb vízmegtartó képességű un. drenázs feltöltés beépítése,
míg extenzív zöldtetőknél, erőteljesebb vegetáció igénye esetén,
nagyobb vízmegtartó-képességű műanyagtálcás, közbenső réteg
alkalmazása szükséges. Tervezési alapfeltétel, hogy a vízszigetelés
aljzata legalább 2% lejtést biztosítson. (az un. lejtésmentes tetők,
még teljesen védett vízszigetelő anyagok esetén -pl.: zöldtetők- sem
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket!) Hőszigetelőanyag
vonatkozásában a Nikecell (EPS) hőszigetelő lemezek kifogástalan
megoldást eredményeznek. Figyelemmel a nagyobb terhelésekre,
általában az NC (EPS) 150, esetleg NC (EPS) 200 a megfelelő anyag.
Normál lemezeket két rétegben, eltolt illesztési hézagokkal, hornyolt
élképzésű termékeket szoros illesztéssel, a hőtechnikai méretezésnek
megfelelő vastagságban kell beépíteni.
Fordított tetőkön, a normál EPS hőszigetelő termékek,
vízszigetelés feletti beépítésre nem alkalmasak!

Lapostetők

Ajánlott hőszigetelési vastagságok

Hőátbocsátási követelményérték 7/2006 (V. 24.) TNM
rendelet szerint U ≤ 0,25 W/m2K
pl.: 15 cm vtg. vb. lemez födém
hővezetési ellenállása: Rvb ~ 0,1 m2K/W
(a lemez U értéke ~ 4,2 W/m2K,
ezt kell min. 0,25-re javítani)
Lapostetők esetében (általában) akkor
teljesül a 0,25 W/m2K követelmény,
ha a hőszigetelő anyag hővezetési ellenállása
Rhőszig ≥ 4 m2K/W
ami Nikecell esetében min. 14 cm

vastagság

NC (EPS) 70

cm

NC (EPS) 100

NC (EPS) 150
NC (EPS) 200

Rhőszig (m2K/W)

14

3,4

3,6

4,0

15

3,6

3,9

4,3

16

3,9

4,1

4,6

17

4,1

4,4

4,9

20

4,9

5,1

5,7

25

6,1

6,4

7,1
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Műszaki jellemzők:
Típus:

NC (EPS)
30

NC (EPS)
70

NC (EPS)
100

NC (EPS)
150

NC (EPS)
200

NC D
(EPS 80)

NC LH
(EPS T2)

Színjelőlés:

kék

2x kék

sárga

fekete

2x fekete

piros

zöld

Tájékoztató
testsűrűség (kg/m3)

~10

~15

~20

~25

~30

~17

~10

nyomószilárdság 10 %
összenyomódásnál (kPa)

≤30

≤70

≤100

≤150

≤200

≤80

–

nyomószilárdság 2 %
összenyomódásnál (kPa)

≤15

≤35

≤50

≤75

≤100

≤40

–

Hővezetési tényező
közölt(W/mK)

0,048

0,040

0,038

0,035

0,035

0,039

0,045

Hővezetési tényező
tervezési(W/mK

0,048

0,040

0,038

0,035

0,035

0,039

0,045

Páradiffúziós
ellenállási szám

20-40

20-40

30-70

30-70

40-100

20-40

20-40

Páradiffúziós ellenállási
tényező (g/msMPa)

0,0052

0,0050

0,0044

0,0036

0,0032

0,0051

0,0022

Dinamikai merevség: (MN/m3)

–

–

–

–

–

–

10-30

200

D

LH

Fajhő: 1,46 KJ/kgK
Hőtágulási együtthatója 5 - 7 mm/m/100K.

Szorbciós izoterma adatok:
Nikecell anyagtípus
Relatív légnedvesség (%)

30

70

100

150
Nedvességtartalom (m%)

10

0,07

0,07

0,07

0,06

0,06

0,07

0,07

20

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

30

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

40

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

50

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

60

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

70

1,7

1,7

1,6

1,6

1,6

1,7

1,7

80

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

2,0

2,1

90

2,2

2,1

2,0

2,0

2,0

2,1

2,2

100

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2,3

2,3

Megengedett legnagyobb nedvességtartalom 2,5 m%
Az EPS termékekben 1 tömeg % nedvességtartalom-növekedés, közel 10 %-al rontja a hőszigetelő-képességet.
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Nikecell (EPS) hőszigetelő- és lépéshangszigetelő lemezek választéka,
alkalmazási területeik, színjelölésük, MSZ EN 13163 szerinti minősítő értékeik:
• NC (EPS) 30
Nem terhelhető hőszigetelő lemez. Födémben párnafák közötti, vagy födém alsó síkján burkolva, épület-dilatációkban történő
alkalmazásra. Alkalmazása: MSZ 7573 szerint. Színjelölése: kék csík
EPS-EN 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P4 - DS(70,-)3 - BS50 - CS(10)30 - DS(N)5
• NC (EPS) 70
Kissé terhelhető hőszigetelő lemez. Kéthéjú hidegtetőben átszellőztetett légréteggel, magastetőkben szarufák között burkolattal
védve, bentmaradó zsaluzatként, kétrétegű falazatban történő alkalmazásra. Alkalmazása: MSZ 7573 szerint.
Színjelölése: 2x kék csík.
EPS-EN 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P4 - DS(70,-)3 - BS115 - CS(10)70 - DS(N)5
• NC (EPS) 100
Terhelhető hőszigetelő lemez. Vízszigeteléssel védetten talajjal érintkező helyeken, födémekben, padlókban normál
terhelhetőséggel, egyenes rétegrendű nem járható és járható lapostetőkben történő alkalmazásra.
Alkalmazása: MSZ 7573 szerint. Színjelölése: sárga csík.
EPS-EN 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P4 - BS150 - CS(10)100 - DS(N)5 - DLT(1)5

• NC (EPS) 150
Nagy terhelhetőségű hőszigetelő lemez. Vízszigeteléssel védetten talajjal érintkező helyeken nagy terhelhetőséggel,
födémekben, padlókban nagy terhelhetőséggel, magastetőkben teherhordó szerkezet felett, egyenes rétegrendű járható
lapostetőkben, zöldtetőkben történő alkalmazásra. Alkalmazása: MSZ 7573 szerint. Színjelölése: fekete csík
EPS-EN 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P4 - BS200 - CS(10)150 - DS(N)5 - DLT(2)5
• NC (EPS) 200
Igen nagy terhelhetőségű hőszigetelő lemez. Vízszigeteléssel védetten talajjal érintkező helyeken igen nagy terhelhetőséggel,
födémekben, padlókban igen nagy terhelhetőséggel, magastetőkben teherhordó szerkezet felett, egyenes rétegrendű járható
lapostetőkben, tetőparkolókban, zöldtetőkben történő alkalmazásra. Alkalmazása: MSZ 7573. szerint Színjelölése: 2x fekete csík
EPS-EN 13163 - T1 - L1 - W1 - S1 - P4 - BS250 - CS(10)200 - DS(N)5 - DLT(2)5
• NC D (EPS 80)
Dryvit külső hőszigetelő vakolatrendszer hőszigetelő lemeze. Alkalmazása: MSZ 7573 szerint Színjelölése: piros csík
EPS-EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(70,-)3 - BS125 - CS(10)80 - DS(N)2 - TR150
• NC LH (EPS T2)
Speciális eljárással készülő expandált polisztirol termék, lépéshangszigetelési célra, úsztatott padlószerkezetekbe történő
alkalmazásra. Alkalmazása: MSZ 7573 szerint. Színjelölése: zöld csík.
EPS-EN 13163 - T3 - L1 - W1 - S1 - P4 - DS(N)5 - SD30 - CP5
MSZ EN 13163:2001 szerinti követelményértékek:
Ti
Li
Wi
Si
Pi
DS (TH)i
BSi
CS (10)i
DS (N)i
DLTi
TRi
SDi
CPi

Vastagsági tűrés
Hosszúsági tűrés
Szélességi tűrés
Derékszögüségi tűrés
Síkbeliségi tűrés
Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén
Hajlítószilárdság (a nyomófeszültséghez tartozó szabványos érték)
Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál)
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten
Felületre merőleges irányú húzószilárdság
Dinamikai merevség
Összenyomhatóság
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Az expandált polisztirol tűzvédelmi kérdései
Az EPS -miként alapanyaga a habosítható polisztirol- hőre lágyuló, + 80-90 oC tartós
hőmérsékleten puhulni kezd és fokozatosan csökken nyomószilárdsága, miközben olvadni kezd,
maradandó alakváltozást szenvedve. + 75 oC hőmérsékletet meg nem haladó hőhatást
tartósan, károsodás nélkül visel el. Az égéskésleltető adalékokkal készülő EPS anyagok
gyulladási hőmérséklete 346-405 oC.
A Nikecell EPS termékek B1 „nehezen éghető” alcsoportba tartoznak. A Nikecell hőszigetelő
termékek minden esetben égéskésleltető adalékkal készülnek, így égésre csak addig képesek, amíg az
égéshő biztosított. Az égéshő megszűnésével önmagától további égésre nem képes, un. önkioltó
tulajdonságú.
Amennyiben az égéshez szükséges három alapfeltétel közül nem biztosított az oxigén, mert a
„nehezen éghető” EPS, „neméghető” burkolattal (pl.: üvegháló erősítésű dryvit ragasztó
kéreggel) elzárt helyzetben van, akkor tűzvédelmi kockázatról nem beszélhetünk.
Közismert, hogy különböző Tűzvédelmi Hatóságok más-más szakemberei is eltérően értelmezik a
jelenleg hatályos „tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról” szóló
2/2002. (I. 23.) BM rendelet egyes fejezeteit.
Tervezési vonatkozásban talán egyik leglényegesebb fejezete a rendeletnek az 5. számú melléklet a
TŰZVÉDELMI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK - ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI rész. A
rendelet 5. sz. melléklet I/3 fejezet 1. sz. táblázata tartalmazza „Az építmények fő épületszerkezeteinek
éghetőségi és tűzállósági határérték követelményei”-t.

Tekintsük át a táblázatban felsorolt épületszerkezeti egységeket:
„1. Teherhordó falak pillérek, oszlopok 2. Tűzgátló falak lépcsőházi falak 3. Tűzfalak 4. Nem teherhordó
külső térelhatároló falak2, (önhordó, vázkitöltő, függöny) 5. Válaszfalak (nem teherhordók) 6. Tűzgátló
födémek 7. Pince és alagsor feletti födémek 8. Emeletközi és tetőtér alatti födémek 9. Tetőfödémek
tartószerkezetei 10. Tetőfödémek térelhatároló szerkezetei3, 11. Lépcsők és lépcsőpihenők
tartószerkezetei5, 12. Fedélszerkezetek.
… 2) A követelmények csak nyílás nélküli falakra vonatkoznak. 3) Ide tartoznak a 60 kg/m2-nél nem nagyobb tömegű,
könnyűszerkezetű réteges felépítésű (szendvics) szerkezetek. 5) Ide tartoznak a pincébe vezető lépcsők is. … „

Látható, hogy azokat az épületszerkezeti egységeket sorolja fel a táblázat, amelyek tűz esetén a
hőmérséklettel összefüggő károsodásaik következtében, közvetlenül veszélyeztetik az épület
állékonyságát. Értelemszerűen nem sorolja fel a táblázat a burkolatokat, vakolatokat, festéseket,
hőszigetelő bevonatokat, stb.!
Tehát a „nehezen éghető” EPS termékeknek általános korlátozása, az 1. sz. táblázat szerint
nincs!
„1.2. Kiegészítő rendelkezések az 1. sz. táblázathoz: …1.2.4. Nyílásos homlokzati falakkal, valamint
üvegezett homlokzatokkal szemben az alábbi követelményeket kell támasztani:
- kettő- vagy többszintes, legfeljebb azonban 13,65 m legfelső használati szintű épületekben egyazon
tűzszakaszhoz tartozó, egymás feletti szintek között a homlokzati tűzterjedés határértéke III-V.
tűzállósági fokozatú épületekben legalább 0,2 óra, illetve a II. tűzállósági fokozatú épületekben
legalább 0,5 óra,
- az I. tűzállósági fokozatú, valamint a középmagas és magas épületekben, továbbá az „éghető” külső
homlokzatburkolatot tartalmazó épületek esetében a homlokzati tűzterjedés határértéke legalább az
épületszintek közötti födémek tűzállósági határérték követelményének feleljen meg. …”
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Ez az érték I. tűzállósági fokozatú, egy szintes épületnél és öt szintnél magasabb II.
tűzállósági fokozatú épület esetén 0,75 óra. A dryvit rendszer tűzterjedési határértéke TH
= 0,75 óra.
Félreértelmezhető fogalmi meghatározás a rendeletben, hogy egyfelől szintszámokat említ,
ugyanakkor legfelső használati szintű magassági értékeket jelöl. Így; egy ötszintes épület (fsz + 4 em.),
bár általában (5 x ~3,00 m) ~15 m magas, legfelső használati szintjének magassága mégsem haladja
meg a 13,65 m-t. (esetleg 1,65 m-nél magasabb lábazat esetén!)
„Középmagas épület: amelyben a legfelső építményszint szintmagassága 13,65 m és 30 m között van.
Magas épület: amelyben a legfelső építményszint szintmagassága a 30 m-t meghaladja.
Építményszint: az építménynek mindazon járószintje, amelyen meghatározott rendeltetés céljára
helyiség, helyiségcsoport (pl. pinceszinti, alagsori, földszinti, emeletszinti) van, vagy létesül.
Szintmagasság: az építmény főbejárata - bejárati előlépcsője - előtti járda szintje és az építményszint
padlófelülete közötti függőleges távolság.”

„…2.2. „Nehezen éghető” csoportba tartozik
2.2.1. Az a szerkezet, amelynek anyaga vagy összetevői legalább „nehezen éghető”-k (pl.
égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt faszerkezet).
2.2.2. Az a szerkezet, amelynek belső rétege (vagy rétegei) „közepesen” vagy „könnyen éghető”
anyagból készült, de tűz- vagy hőhatás ellen legalább „nehezen éghető” anyaggal burkolt oly módon,
hogy az adott követelményeknek megfelelő tűzállósági határértéken belül a védett anyag nem vesz
részt az égési folyamatban, illetve a szerkezetből éghető olvadék nem tör elő (pl. vakolt faszerkezet,
acéllemezek közötti szigetelő hab).
2.3. „Közepesen éghető” csoportba sorolandó az a szerkezet, amely „közepesen éghető” anyagból
készült (pl. védelem nélküli faszerkezet). …”
Jelen idézet a rendeletből; rámutat arra, hogy a „nehezen éghető” Nikecell termékek, különösen
„neméghető” burkolattal, mint pl.: dryvit üvegháló, dryvit Ragasztóba ágyazva, nem esnek
beépítési korlátozás alá!
A Nikecell D (EPS 80) hőszigetelő anyaggal készülő dryvit hőszigetelő vakolatrendszer, az
érvényes A-107/2000 ÉME (Építőipari Műszaki Engedély) értelmében, I. tűzállósági fokozatú
épületben; egy szintig-, II-V. tűzállósági fokozatú épületekben; korlátozás nélkül
alkalmazható.
Természetesen adott épület, egyedi sajátosságai alapján (kedvezőtlen kiürítési, -tűzoltási, vagy oltóvíz-biztosítási, stb. viszonyok esetén) a Tűzrendészeti Hatóság által szigorúbb rendelkezések alá is
vonható, de azok a hatályos BM. rendeleten túlmutató eseti szigorítások. Általános közigazgatási
szabály, hogy helyi-, vagy eseti szabályozások szigorúbbak lehetnek a törvényi, vagy magasabb szintű
rendeletekben foglaltaknál, de csak megfelelő indokok alapján (!).

A szerző: Borzák Balarám Béla építészmérnök, a NIKECELL Kft. alkalmazástechnológusa.
Mint a Magyar Építészkamara, a Mérnökkamara és az Igazságügyi Szakértői Kamara tagja; építészeti
vezetőtervező, tartószerkezeti szaktervező, építésügyi szakértő tartószerkezeti, valamint hő- és
páratechnikai szakágban, igazságügyi szakértő épületszerkezet és épületfizika szakterületen. Dolgozott
mély- és magasépítő kivitelezésben, építészeti tervezésben, államigazgatásban, építéshatósági és
főépítészi munkaterületen, szabadfoglalkozású építészként, egyetemi óraadó tanárként, műszaki
fejlesztésben, valamint szakíróként és szakelőadóként.
Kiadja: NIKECELL Kft. Készítette: Borzák Balarám Béla Ábrák: Anno Design Kft., Ulrich Tamás és a szerző
Nyomdai előkészítés: Gekkó Kreatív Műhely Nyomás: Prospektus Nyomda, Veszprém - 2007
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