
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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02 • A vállalat

URSA. A megújult szigetelõerõ Európában.
Az URSA mint jelentõs európai szigetelõanyag gyártó vállalat egy olyan dinamikus

partnerként áll Ön mellett, akinek számos területen szerzett tapasztalataiból Ön csak

profitálhat. Egy olyan egyedi szigetelõrendszerrel, mely a tökéletesen egymáshoz

hangolt összetevõknek köszönhetõen optimális megoldást eredményez. Olyan gyártási

hozzáértéssel, mely megbízhatóan gondoskodik az egyenletesen kiváló minõségrõl.

Engedje, hogy a 13 üzem 2200 magasan képzett szakemberének tudása és hozzáértése

Önt szolgálja: innovatívan, kompetens tanácsadással, együttmûködésre készen és

rendkívüli ügyfélszolgálati támogatással.

Az URSA három termékcsaládja párját ritkító termékválasztékot nyújt és segít Önnek

abban, hogy mindig rátaláljon a megfelelõ megoldásra.

URSA GLASSWOOL®

Üveggyapot szigetelõanyagok az

energiatakarékos hõvédelemhez és

hangszigeteléshez a magasépítésben.

URSA XPS®

Extrudált polisztirol keményhab hõszigetelés

nedves környezetben és nagy

nyomószilárdságú felhasználáshoz.

URSATECH®

Szigetelõanyagok a hatékony mûszaki,

épületgépészeti szigeteléshez.
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Épületfizika

Nyári hõvédelem

A nyári hõség elleni védelmet a lakók - különösen a tetõ alatti helységekben - gyakran nem érzik

kielégítõnek. Fõként, amikor az erõs napsugárzás következtében magasra szökik a hõmérséklet. Az

épületek nyári hõvédelmével kapcsolatos követelményeket és igazolási eljárásokat az MSZ-04-140-2: 1991

szabályozza. Azokra a területekre, melyekre nem ad teljes körû elõírást az MSZ, javasolt a DIN 4108

figyelembe vétele. Ez az igazolási eljárás az általánosan elismert mûszaki szabályok közé tartozik. Nem

klimatizált épületek esetében, melyeknél az ablakfelület aránya meghaladja a 30 %-ot, a DIN 4108-2

szerinti nyári hõvédelem az energiatakarékossági rendeletnek is része. 

A nyári idõszakban is kellemes szobahõmérséklet biztosításához a magas hõtehetetlenségû határoló

szerkezetek használata elõnyös. Ezek olyan szerkezetek, melyek tömegük és hõtároló képességük folytán a

keletkezõ többlet hõmennyiséget magukba zárják és így a beltéri hõmérséklet változását a kültérivel

szemben csillapítani tudják.

A hatékony nyári hõvédelem egy átfogó tervezési feladat, melynek során az egész épületet figyelembe kell

venni. A szigetelõanyagoknak az a feladatuk, hogy még magas külsõ hõmérséklet esetén is a lehetõ

legjobban csökkentsék a tetõteret határoló szerkezetek hõáramlását és így megteremtsék a kellemes belsõ

klíma feltételeit. További befolyásoló tényezõk pl.:

– az ablakok mérete, elhelyezkedésük, energiaáteresztõ képességük és hõvédelmük,

– a külsõ felületek színe és napsugárzással szembeni abszorpciós tulajdonsága, különösképp tetõfelületek

esetében,

– hõtároló képesség, különösen a belsõ szerkezeti elemek esetében,

– a helyiségek mérete és 

– az épület burkolatainak felülete és elhelyezkedése.

Az URSA üveggyapot szigetelõanyagok kiválóan alkalmasak nagyfokú hõszigetelésre és ezzel a hatékony

hõvédelem kialakítására, még nyáron is. Csekély energiaáteresztõ képességû ablakokkal és a beltérben

magas hõtároló képességû anyagokkal kiegészítve az URSA-val szigetelt tetõfelületek még a forró nyári

napokon is kellemes szobahõmérsékletet biztosítanak.

Figyelem: a hõszigetelési tulajdonságok az anyagok hõvezetési tényezõjétõl és

vastagságától függnek. Mivel a hõszigetelõ anyagok a szigetelési tulajdonságukat gáz

és levegõ tárolásával érik el, ezért ezek anyagsûrûsége csekély, ezért nem is járulnak

hozzá jelentõsen a szerkezetek hõtehetetlenségéhez.

Magastetõ

A szigetelési sík helyzetétõl függõen megkülönböztetünk szarufa feletti, alatti és szarufa

közötti hõszigetelést. Az adott szerkezet kiválasztásakor figyelembe kell venni mind a

helyi adottságokat, mind pedig az építtetõ egyéni kívánságát. Az URSA kifejezetten az

igényeknek megfelelõen kialakított hõszigetelõ rendszereket kínál szarufa feletti, alatti

és szarufa közötti szigetelésként, új építkezéshez és felújításhoz is.

Magastetõk szigetélésénél a funkcionális rétegek épületfizikai szempontok szerinti pontos összehangolása

különösen nagy jelentõséggel bír. A diffúziós viselkedés és a légszigetelés döntõ tényezõk az építmény

hatékonyságának és élettartamának szempontjából. A külsõ funkcionális rétegek széllel szembeni

szigetelése tovább csökkentheti a hõveszteséget.
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A hõszigetelés azonban, különösen a tetõ szigetelése, mégis rendkívül hatásos nyári hõvédelem szempontjából,

mivel csökkenti a kívülrõl befelé irányuló transzmissziós hõáramot, ami egy napsütötte tetõ esetében jelentõs.

A légszigetelés a megbízható hõvédelem feltétele

Az energiatakarékossági rendelet a legkorszerûbb mûszaki színvonalnak megfelelõ, tartósan légzáró külsõ felületet

ír elõ. A tetõszerkezet nem megfelelõ légzárása esetén a hõveszteség akár háromszorosa is lehet egy a

legmodernebb mûszaki színvonal szerinti optimálisan szigetelt tetõszerkezettel szemben. Az épület

energiatakarékossági rendelet szerinti hõszigetelése esetén is a tetõtér teljes hõvesztesége megduplázódhat a

megfelelõ légzárás hiányában. Ezen túlmenõen a légzáró réteg tömítetlensége folytán nagy mennyiségû nedvesség

jutna a szerkezetbe, mely a hõszigetelõ anyag hatékonyságát jelentõsen csökkentené és ez súlyos épületszerkezeti

károkhoz vezethet.

Az URSA tetõszigetelõ rendszerekben a pára- és konvekciós lezárásokhoz megfelelõ tartozékokkat kínálunk. A fóliák

tartós légzáró összeragasztásához és a környezõ épületelemekhez történõ légzáró-csatlakozáshoz külön erre a célra

kifejlesztett ragasztó- és tömítõ szalagok állnak rendelkezésre. A legújabb tudományos ismeretek szerint kifejlesztett

URSA rendszerkomponenseket a legnagyobb megbízhatóság jellemzi.

Klímafüggõ páravédelem a magastetõben

Az építmény belsejében a páralecsapódás elleni védelem kialakításához és a szigetelõanyag átnedvesedésének

megelõzéséhez gondosan össze kell hangolni az egyes funkcionális rétegeket a páradiffúziós viselkedésük alapján.

Azt is figyelembe kell venni, hogy az épületszerkezet belsejébe (pl. a tömítetlenségeknél) bejutó nedvességnek meg

kell adni a kiszáradás lehetõségét. Ellenkezõ esetben hosszú távon súlyos nedvességkár keletkezhet a magastetõ

faszerkezetében.

A párazáró, párafékezõ és a páraáteresztõ fóliák méretezésénél a teljes szarufa szigeteléssel rendelkezõ magastetõk

esetében az irányadó értékeket a DIN 4108-3 tartalmazza.

Épületfizikailag kifogástalannak akkor tekinthetõk (a DIN 4108-3 szerint) a szellõzés nélküli magastetõs szerkezetek,

ha kívül és belül a hõszigetelõ rétegeknél lévõ vízpáradiffúzió-egyenértékû légrétegvastagság az át nem szellõztetett

tetõszerkezetnél az alábbi értékeket adja:

– sd, külsõ 0,1 m és sd, belsõ 1,0 m

–  sd, külsõ 0,3 m és sd, belsõ 2,0 m

Az sd 100 m értékkel rendelkezõ párazáró fólia alkalmazása esetén és az sd < 0,2 m értékkel rendelkezõ

páraáteresztõ és légzáró alátétfólia alkalmazása esetén a szerkezet nedvesedés elleni védeleme

biztosított.

Az átszellõztetett magastetõkre vonatkozóan az sd-értéket, a tetõ dõlésszögét és szellõzõ keresztmetszetet illetõen

más betartandó követelmények érvényesek. Ezek megtalálhatók a DIN 4108-3-ban valamint a Német Tetõfedõ Ipari

kamara szabályaiban.

1 URSA LHF-MTF szarufa alatti filc
2 párafékezõ fólia
3 URSA ELF, Roll hõszigetelõ filc
4 páraáteresztõ, légzáró alátétfólia 
5 szarufák
6 párazáró fólia
7 burkolat
8 lécváz

1

3

4
5
7

2

1

3

4
5
7
8

6

1. ábra: Párafékezés a szigetelõ rétegek között  2. ábra: Belsõ oldali párazárás
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A párazáró és a légzáró réteg helyzete

Két rétegû szigetelés esetén - pl. szarufák közötti szigetelésnél - a szarufa alatti szigeteléssel kombinálva a párazáró

és légzáró réteg az elsõ és második hõszigetelõ réteg között (1. ábra) vagy a hõszigetelés alatt helyezhetõ el (2. ábra).

Az elsõ változatban a párafékezõ fóliát a második szigetelõ réteg óvja a sérülésektõl. Amennyiben a páravédelmet

számításokkal nem ellenõrzik, akkor a párafékezõ fólia alatti hõszigetelés (a DIN 4108 szerint) a teljes hõvezetési

ellenállás legfeljebb 20 %-a lehet. A belsõ oldali párazáró, fólia második szigetelõ réteg alatti elhelyezésekor ilyen

ellenõrzés nem szükséges.

Teljes szarufa-szigetelés vagy átszellõztetett szerkezet?

A szarufák közötti szigetelõ rendszereket olykor átszellõztetett légréteggel alakítják ki (3. ábra). Ez azonban a

manapság használt modern páraáteresztõ, vízzáró, légzáró anyagoknál épületfizikailag nem szükséges. Teljes szarufa

szigetelés esetén (4. ábra), ahol a szarufák közötti teljes helyet hõszigeteléshez használják, a fellépõ pára ezen

alátétfóliák alkalmazása esetén eltávozik a szerkezetbõl.

Az URSA szarufák közötti szigetelõrendszerét kifejezetten a teljes szarufa szigetelések épületfizikailag biztonságos

kivitelezéséhez fejlesztették ki. Az párafékezõ vagy párazáró fóliák és a páraáteresztõ, légzáró alátétfóliák egymáshoz

hangolt szigetelési értékei olyan szerkezetek kialakítását teszik lehetõvé, melyeknél nem szükséges a DIN 4108-3

szerinti alkalmasság számításokkal történõ igazolása.

Amennyiben egy ferde tetõt szellõztetett légréteggel szeretnénk kialakítani, akkor a következõ szempontokat kell

figyelembe venni:

– Tetõfedés (a fémtetõk szerkezete mindig különleges)

– Van-e korhadó anyagból készült köztes szerkezet (pl. lécezés, deszkázat, szarufa)?

– A tetõ hajlásszöge és a szarufák hossza

– A tetõ alatti helyiségek használata (nedves helyiségek, stb.)

– A tetõ tájolása (az észak felé nézõ tetõket vagy árnyékos tetõfelületeket külön kell értékelni)

– A külsõ hõmérsékleti viszonyok

Szél elleni szigetelés

A szél elleni szigetelésnek meg kell akadályoznia, hogy a szél kívülrõl bejusson, másrészt a szigetelés külsõ rétegeit

többé-kevésbé átjárja és így hõveszteséget okozzon.

További energiaveszteség keletkezik, amikor a szigetelõanyag nem szoros illesztésû és a hideg külsõ levegõ a

szigetelõréteg között áramolhat. A hiányzó szél elleni szigetelés tehát a szerkezet hõveszteség növekedéséhez vezet.

Bár a széllel szemben szigetelt külsõ borítás készítése bizonyos esetekben messzemenõen ésszerû, nincs olyan

elõírás, amely ezt kötelezõvé tenné. Az átszellõztetett magastetõk esetében ezzel szemben tudatosan levegõt

vezetnek el az alátétfólia és a hõszigetelés között, hogy az elszállítsa a diffundáló párát.

Az a szerkezet, amely a légzárás és széllel szembeni szigetelés elveit egyesíti, az energiatakarékosság szempontjából

a legoptimálisabb: a magastetõkben tehát a teljesen hõszigetelt szarufaköz belsõ oldali párazárással és széllel

szemben szigetelt páraáteresztõ alátétfóliával.

A szigetelõ rendszereinkhez hangolt páraáteresztõ alátétfóliák hosszú távon biztonságosak, víz- és légzáróak és a

gyártók által ajánlott ragasztóval egymáshoz illeszthetõek. Az optimális hatékonyság és biztonság érdekében a

durva felületekhez történõ illesztések szél ellen szigetelt kivitelezéséhez is alkalmazható megfelelõen tömítõ

ragasztó.
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3. ábra: Teljes szarufaköz szigetelés
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4. ábra: Átszellõztetett szigetelés

1 párazáró réteg
2 URSA LHF - ROLL hõszigetelõ filc
3 szellõzõ réteg
4 páraáteresztõ és légzáró alátétfólia
5 Szarufák
6 lécváz + burkolat
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1 páraáteresztõ és légzáró alátét fólia
2 ragasztó 
3 ELF - Therwoo-ROLL szarufa közötti filc
4 tömítõragasztó 
5 konvekciós zár és párafékezõ réteg
6 tömítõ, ragasztó, ragasztószalag,
7 URSA (LHF - MTF) szarufák alatti filc

Az URSA hõszigetelõ filc különleges tulajdonságainak köszönhetõen gyorsan, egyszerûen és gyakorlatilag

hulladékmentesen helyezhetõ el a szarufák és a segédváz között. A nagyfokú rugalmasságnak köszönhetõen

kiegészítõ rögzítés nélkül is helyén marad a Therwoo-Roll öntartó hõszigetelõanyag. Ezzel biztosan elkerülhetõk a

szigetelés és a környezõ épületelemek közötti rések, illesztések - a káros hõhidak okozói.

Az URSA szigetelõrendszer egyaránt növeli a komfortérzetet és a biztonságot. A hõveszteség 

és a zajártalom hatásosan csökken, a szükséges légzárási és a páradiffúziós biztonság (lásd az 5. oldalt) 

és - a szerkezet megfelelõ kivitelezése esetén - az érvényben lévõ tûzvédelmi követelmények biztosítottak 

(lásd a 21. oldalt).

Az URSA szigetelõrendszer építkezésen történõ feldolgozása még kedvezõtlen körülmények között is biztonságosan

kivitelezhetõ. Míg az idõjárási körülmények a hagyományos párazáró- és légzáró rendszerek alkalmazásakor a

munkálatok megszakítását eredményezhetik, addig a megfelelõ ragasztórendszerekkel gyakorlatilag mindig lehet

dolgozni.

Szarufák közötti és alatti szigetelés 

Az URSA szarufák közötti szigetelõrendszer már bizonyított. Ez az alábbi, optimálisan egymáshoz igazított

komponensekbõl áll:

– URSA (ELF - ROLL) szarufa közötti filc

– URSA (LHF - MTF) szarufa alatti filc 

– párafékezõ - párazáró fólia

– páraáteresztõ és légzáró alátét fólia

– ragasztó

– tömítõ ragasztó

– ragasztószalag

5. ábra
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Az URSA szarufák közötti és alatti szigetelõrendszer elõnyei:

– Optimális hõvédelem a legmagasabb követelmények teljesítéséhez

– Egyszerû és biztonságos kivitelezhetõség

– A szigetelõanyag gyakorlatilag hulladékmentesen beépíthetõ

– Az építési károkkal és reklamációkkal szembeni legnagyobb biztonság

– Tûzvédelmi szerkezetek  (T 30 és T 90) nagyobb ráfordítás nélkül kialakíthatók a szigetelési munkálatok során

Felhasználási utasítások

Az Therwoo-Roll öntartó filc kiegészítõ rögzítés nélkül elhelyezhetõ a faszerkezetek közé. Az adott esetben szükséges

méretre szabás az építkezésen, gyakorlatilag hulladékmentesen végezhetõ. Ugyanaz a tekercs használható minden

szarufatávolsághoz. A vágás hossza: szarufák belsõ távolsága 1-2 cm ráhagyással, ami a szigetelõanyag 

rögzítését biztosítja.

A hõszigetelõ réteg vastagsága teljes szarufa szigetelésnél a szarufa magasságának felel meg. Szellõztetett légrésû

tetõszerkezetek esetén a szabadon szellõzõ keresztmetszet magasságának a hõszigetelõ réteg felett legalább 5 cm-nek

kell lennie. Fém borítású tetõk esetén a bádogos szakma szabályainak (ZVSHK) megfelelõen nagyobb szellõzõ

keresztmetszet lehet a tetõ dõlésszögének függvényében.

A párazárófólia elhelyezése gyûrõdésmentesen történik a hõszigetelõ réteg alá (2. ábra), vagy a szigetelõrétegek közé

(1. ábra). A rögzítéshez tûzõgép vagy kétoldali ragasztószalag (biofolszalag) használata javasolt. A tûzõkapcsokat,

valamint az esetleges egyéb szerelési sérüléseket ragasztószalaggal kell átragasztani. Az egyes fóliatekercseket 10 cm

átfedéssel kell elhelyezni és ragasztószalaggal, tömítõragasztóval kell felületfolytonossá tenni. A ragasztási helyeknek

zsír- és szennyezõdésmentesnek kell lenniük. Csekély nedvesség és por nem befolyásolja a ragasztást. Az illesztések (pl.

oromzat falai, székláb stb.) tömítõ ragasztó alkalmazásával kerülnek kivitelezésre.

Szarufák közötti és alatti szigetelés régi épületekben
A régi tetõterek utólagos beépítésénel a szigetelési munkálatokat rendszerint a tetõben már meglévõ funkcionális

rétegek figyelembe vételével végzik, ha a tetõ ezzel egyidejû újrafedését nem tervezik. A szigetelési munkák

megtervezése elõtt az alábbi kérdéseket kell megválaszolni:

– Van-e funkciójának megfelelõ alátétfólia (pl. hagyományos vagy korszerû páraáteresztõ tetõfólía)?

– Van-e ellenlécezés?

– Mekkora szarufa magasság áll rendelkezésre a szarufák közötti szigeteléshez?

Az optimális szigeteléshez a tetõtér utólagos beépítése esetén is az URSA szigetelõrendszer a legmegfelelõbb.

Van funkciójának megfelelõ alátétfólia

Funkciójának megfelelõ alátétfólia megléte esetén az URSA szigetelõrendszer az új építésû házakhoz hasonlóan

kerül beépítésre. Az sd 100 m értékükkel minden meglévõ szerkezet esetén biztosítják a kielégítõ diffúziós

ellenállást.

Funkciójának megfelelõ alátétfólia nem áll rendelkezésre

Amennyiben funkciójának megfelelõ alátétfólia nem áll rendelkezésre, akkor a borítás alatt ki kell alakítani egy

második, vízelvezetõ réteget (lásd a 6. ábrát), mielõtt a hõszigetelés a szarufák közé kerül. Ehhez a páraáteresztõ

fóliákat rögzítõ léccel a szarufa oldalán kell rögzíteni. Ennél a megoldásnál a szarufák bejutó csapadék elleni

védelme nem biztosítható, ezért ez a megoldás csak indokolt esetben alkalmazható.
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1. réteg: Ursa MTF filc 1. réteg: Ursa MTF filc
2. réteg: Ursa LHF filc 2. réteg: Ursa THERWOO-ROLL

Szigetelés vastagsága Szigetelés vastagsága U-érték Szigetelés vastagsága Szigetelés vastagsága U-érték 
1. réteg mm 2. réteg mm W/(m2 · K) 1. réteg mm 2. réteg mm W/(m2 · K) 

120 50 0,28

140  50  0,26 140 50 0,25

160 50 0,23 160 50 0,23

180 50 0,21 180 50 0,21

200 50 0,19 200 50 0,19

220 50 0,18 220 50 0,18

Második szigetelõréteg a magasabb hõvédelem érdekében 

Sok esetben a szarufák közötti szigetelés nem elegendõ ahhoz, hogy a magyar hõtechnikai szabvány szerint

szükséges és/vagy az építtetõ által kívánt hõvédelem biztosított legyen. A szarufa alatti második hõszigetelõ réteg

erre megoldást nyújt. Ezen kívül minimálisra csökkenti a szarufák hõhíd hatását. Az URSA LHF-MTF szarufa alatti filc

második rétegét helyezze a lécváz közé, melyeket ezt megelõzõen a szarufák alá rögzített.

Ursa LHF filc Ursa THERWOO-ROLL filc

Szigetelés vastagság mm U-érték W/(m2 · K) Szigetelés vastagság (mm) U-érték W/(m2 · K)

120 0,40

140 0,36 140 0,34

160 0,32 160 0,30

180 0,28 180 0,27

200 0,25 200 0,24

220 0,23 220 0,22

Magastetõvel szemben támasztott  követelmények az energiatakarékossági rendeletnek megfelelõen átépítéshez és felújításhoz
ajánlott. U(K)-érték  0,3 W/(m2 · K) 

1 párazáró fólia
2 URSA LHF-MTF szarufa alatti filc
3 URSA ELF-ROLL szarufa közötti fala
4 páraáteresztõ alátétfólia
5 Szarufák

A számításokhoz a tetõszerkezet alábbi rétegeit vettük figyelembe: szarufák
közötti szigetelés URSA öntartó filc
(farész 12,3%), Szarufa alatti szigetelés URSA LHF 50 mm (farész 9,5%)
léc/légréteg 30 mm, 12,5 mm gipszkarton lemez borítás  ( R = 0,21 W/(mK))

1
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Ellenléc nélküli tetõszerkezet

A tetõfedés alsó átszellõztetéséhez valamint a nedvesség és az olvadékvíz elvezetéséhez megfelelõ távolság

szükséges a tetõfedés és az alátétfólia között. A modern tetõkben ezt az ellenléc biztosítja, amely azonban a

régebbi tetõszerkezeteknél nem található meg. Az esetleg meglévõ felfektetett szigetelést el kell távolítani és 

egy új altetõt kell kialakítani. A távtartó léc tartólécen történõ rögzítésével az alsó átszellõzés biztosított.

Hõvédelem szarufák közötti szigeteléssel
Egyrétegû hõszigetelés a ferde tetõben

1 páraáteresztõ alátétfólia
2 tartó léc
3 rögzítõléc
4 URSA ELF-ROLL
5 Szarufák
6 párazáró - párafékezõ fólia
7 Alsó borítás

A számításokhoz a tetõszerkezet alábbi rétegeit vettük figyelembe:
szarufák közötti szigetelés URSA hõszigetelõ filc
(farész 12,3%), léc/légréteg 30 mm, 12,5 mm gipszkarton lemez
borítás ( R = 0,21 W/(mK))

6. ábra 7. ábra
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Átépítési vagy felújítási munkálatok során a magyar hõtechnikai szabvány megköveteli a korszerû hõszigetelés

alkalmazását. A lakók is a komfortérzet jelentõs növekedését várják a jobb hõszigetelés, a növelt zajvédelem és a

megbízható légzárás következtében. Ehhez az összes épületfizikai szempontból fontos összefüggést figyelembe kell

venni, hogy egy tartósan hibátlan tetõszerkezet készüljön. A felújítás céljai:

– Jelentõsen csökkent hõveszteség

– Megbízható légszigetelés kialakítása

– Hosszú éveken át megõrzött diffúziós tulajdonság

Az URSA hõszigetelõ rendszer optimálisan alkalmas a már elkészített tetõfelületek felújításához. A nyílt diffúziós

szerkezettel gyakorlatilag nem kerül további diffúziós ellenállás az épületre. Az épületrészben lévõ, vagy adott

esetben megjelenõ nedvesség - mint a felújítás elõtt - akadálytalanul el tudja hagyni a szerkezetet, így az nem gyûlik

össze és nem okoz károkat.

Magas tetõ felújítása kívülrõl

A már kialakított tetõterek gyakran nem rendelkeznek megfelelõ szigeteléssel a hõveszteségek

ellen. A kialakítás során gyakran nem gondoltak az építõelemek szükséges légzárására, így a

tetõtéri helységek az ott lakók számára hidegnek és kellemetlennek tûnnek. Ezen túlmenõen a

tetõ alatti helyiségek fûtése indokolatlanul magas költségeket okoz.
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1 Meglévõ belsõ burkolat

2 párafékezõként és konvekciós zárként 

3 tömítõ ragasztó,  ragasztószalag,

4 Rögzítõléc

6 URSA ELF-ROLL szigetelõfilc

7 páraáteresztõ alátétfólia

5 ragasztószalag

8. ábra
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Az URSA-val történõ tetõfelújítás

– Egyszerû a hõszigetelés kívülrõl történõ elhelyezése

– A belsõ burkolat megtartása

– A tetõtéri helyiségek használhatósága a felújítás alatt is

– Optimális hõ és zajvédelem a jó komfortérzet érdekében 

– Tartós légzárás a tetõ mûködõ nedvességháztartásának korlátozása nélkül

– Még a behatolt nedvesség is ki tud száradni a felújítás után

– Nem éghetõ szigetelõanyag

A tetõfelújítás esetén a szarufák közötti teljes részt felhasználjuk hõszigeteléshez. Ha ez a tér nem elegendõ úgy a

szarufák magasságának növelésével további tér nyerhetõ a szigetelõanyagoknak, (10. ábra) ha a tetõfelület

megemelése engedélyezett. 

Amennyiben módosításokat végez a tetõszéken, úgy minden esetben javasoljuk, hogy kérje ki egy statikus tanácsát.

Módosítás nélkül is gyakran szükségessé válik a tetõ szarufáinak magasságának növelése, hogy az aktuális szabvány

szerinti csekélyebb tetõgerenda behajlási határértékeknek eleget tudjunk tenni. Az ezáltal keletkezõ magasabb

köztes tér ezen felül felhasználható a hõszigeteléshez.

Ha a szarufa csekély megemelése nem engedélyezett, úgy biztosítani kell az alátétfólia feletti átszellõzést, amely

csökkenti a hõszigetelés vastagságát (11. ábra).

1 alsó páraáteresztõ alátétfólia
2 URSA hõszigetelõfilc ELF-ROLL
3 Szarufák
4 konvekciós zár és párafékezõ
5 meglévõ szerkezet

Tetõfelújítás URSA összetevõkkel

– URSA ELF-ROLL hõszigetelõ filc

– párafékezõ és légzáró fólia

– páraáteresztõ alátétfólia

– ragasztó

Az URSA hõ- és hangszigetelõ filc minden tetõtér szigeteléshez alkalmas. Tekercsáruként szállítható, és az építkezés

helyén a mindenkor szükséges szarufaközre igazítható. Messzemenõen víztaszító kialakítású és páraáteresztõ.

Attól függõen, hogy a tetõ kialakítása mikor történt, a beltérben különbözõ szerkezetek fordulhatnak elõ. Gyakran

használtak könnyûszerkezetes fagyapotlapokat, melyek az arra felhordott vakolattal a párafékezõ réteget alkotnak.

Ugyanez vonatkozik a késõbb szokásos gipszkarton vagy fa burkolatokra, melyeket általában a párafékezõk

elhelyezése (pl. alufóliával kasírozott szigetelõanyagok) után szereltek.

A (sd 2,0 m) belsõ párafékezõként vagy konvekciós zárként történõ használatra alkalmas. Ezáltal biztosított a

szükséges pára és légzárás. Alátétfóliaként az páraáteresztõ, vízzáró fóliákat alkalmazzuk.
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9. ábra
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Gyakran fordul elõ, hogy a régi hõszigetelésnél csekély a hõszigetelõréteg vastagsága. Ez szolgálhat a rákerülõ új

párafékezõ fólia védelmeként szeg vagy csavarok okozta károsodás ellen (10. ábra). Amennyiben ez nem áll

rendelkezésre, elsõ rétegként URSA MTF filcet kell lefektetni (lásd 11. ábra), a kiálló szegek, csavarok hosszát

meghaladó vastagságban.

A régi szigetelésre, vagy az elsõ réteg URSA MTF filcre, el kell helyezni párafékezõ fóliát. A fólia U alakban kerül a

szarufákra és a szarufa belsõ részén kell rögzítõ léccel szeg vagy csavar segítségével rögzíteni.

Nagyon pontosan kell ügyelni a konvekciós zár abszolút légzárásra. Az illesztések kb. 10 cm átfedéssel készülnek és

ezeket ragasztóval gondosan össze kell ragasztani. Sima felületû átlapolásokat ragasztószalaggal kell tömíteni,

miközben a szomszédos épületelemekkel (mint pl. vakolt falazat) való összekötéseket tömítõ ragasztóval kell

tömíteni.

Gyakran van szükség a szarufák magasítására (talpalására) statikai okokból és/vagy nagyobb hõszigetelõ réteg

elhelyezése érdekében. A szarufán elhelyezendõ magasításokat a szarufa mindkét oldalán színelõ módon kell

kialakítani. A tetõszék módosítását ne végezze el anélkül, hogy statikus véleményét ne kérte volna ki.

Az URSA ELF - ROLL hõszigetelõ filceket az építkezés helyszínén a mindenkori szarufatávolságra lehet igazítani. 

A hõszigetelõanyag szélességének kb. 1-2 cm-rel kell nagyobbnak lennie a belsõ szarufatávolságnál. Ez biztosítja,

hogy a hõszigetelõanyag teljesen felfeküdjön a szarufán.

Az URSA ELF - ROLL hõszigetelõ filcek vastagsága a szarufák között rendelkezésre álló magassághoz igazodik.

Amennyiben a szükséges átszellõzés biztosítható a cseréplécezés alatti ellenléc segítségével, úgy a teljes

szarufamagasság (beleértve az esetleges magasítást) rendelkezésre áll. Egyéb esetben a hõszigetelõanyag

vastagságát úgy kell megválasztani, hogy egy 2,5 cm magas hézag szabadon maradjon a tetõléc és a páraáteresztõ

alátétfólia között az esetleg bejutó nedvesség elvezetése céljából.

A hõszigetelõanyagra páraáteresztõ alátétfólia kerül. Az elhelyezést alulról kell kezdeni, a tetõdõléshez képest

keresztbe haladva. Az illesztéseknél kb. 10 cm átfedést kell kialakítani oly módon, hogy a felsõ fólia fedjen rá az alsó

fóliára. Az illesztéseknek adott esetben szükséges esõbiztos és szélzáró ragasztásáról amennyiben az szükséges,

gondoskodni kell.

Felhasználási utasítások 

1 páraáteresztõ alátétfólia 

2 Szarufa magasítás

3 URSA ELF-ROLL 
szigetelõfilc

4 Szarufák

5 Rögzítõléc

6 párafékezõként és

konvekciós zárként

7 Régi hõszigetelõ réteg

8 Belsõ burkolat

10. ábra: Tetõfelújítás szarufamagasítással

1 páraáteresztõ alátétfólia

2 távtartó léc
3 Szarufák
4 URSA ELF-ROLL

szigetelõfilc
5 Rögzítõléc 
6 párafékezõként és    

konvekciós zárként
7 URSA MTF hõszigetelõ filc
8 Belsõ burkolat

11. ábra: Tetõfelújítás magasítás nélkül

1

4

7
8

3

6

2
1

3
4

6

2

7
8

5
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Szarufa feletti szigetelés

Az URSA hõszigetelõ filccel az üveggyapot kitûnõ tulajdonságai a szarufán felüli

szigetelésben is érvényesülnek.

1 párafékezõként és konvekciós zárként
vagy párazáróként

2 Fagerendák

3 ragasztó

4 URSA ELF-ROLL szigetelõfilc

5 páraáteresztõ alátétfólia
1

2

3

4

5

Felhasználási utasítások

Elõször az párafékezõ és konvekciós zár vagy az párazáró fólia elhelyezése történik a meglévõ felületre. Az

illesztéseket legalább 10 cm átfedéssel kell elkészíteni, és ragasztóval légzáróan összeragasztani. A környezõ

épületelemekhez történõ bekötések és átnyúlások légzáró kivitelezéséhez használjon tömítõ ragasztót. Csak ezután

következik a gerenda rögzítése, ill. az URSA ELF-ROLL hõszigetelõ filc elhelyezése. A tekercseket a

gerendatávolságok + 1-2 cm ráhagyással kell méretre vágni.

Az alátétfóliaként kerül elhelyezésre, melyre az ellenlécezés (40 mm x 60 mm) kerül. 

A szarufa feletti szigetelés elõnyei URSA szigetelõanyagokkal:

– Egyszerû szerkezeti felépítés, gyors elhelyezés

– Nagy hõvédelem valósítható meg egy rétegben 

– Alaktartó szigetelõanyagok

– Optimális zajvédelem

– Csekély helyigény raktározásnál és az építkezésen

– Nem éghetõ szigetelõanyagok

12. ábra
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Falkazettás homlokzatok hõszigetelése 
A falkazettás homlokzatok hõveszteség és zajártalom elleni optimális

szigetelése URSA LHF-2, VF, ROLL homlokzati kazettás szigetelõanyagokkal

történik. 

Ezek a termékek is készülhetnek hidrofóbizált kivitelben. Ugyanúgy, mint az

összes URSA szigetelõanyag, az URSA homlokzati  szigetelõ anyagok sem

éghetõek.

Külsõ falak 
Átszellõztetett szerelt homlokzatok hõszigetelése
A nyílt és zárt fugás, átszellõztetett szerelt homlokzatok optimális szigeteléséhez az URSA HF-HL típusú

homlokzatszigetelõ lapok állnak rendelkezésre. Ezek igény szerint egyik oldalukon üvegfátyol kasírozással készülnek

hidrofobizált kivitelben.

Az URSA homlokzati szigetelõanyagok hosszanti áramlási ellenállása 5 Ns/m4 és egy külsõ oldali borítással

kombinálva jelentõsen javítják a hangvédelmet.

Az átszellõztetett szerelt homlokzati szerkezeteket gyakran lakó- és üzemi épületek már nedves külsõ falainak

felújításánál használják. A kiszáradást a páraáteresztõ URSA homlokzati szigetelõlapok nem gátolják. Az URSA

hosszú távon akadályozza meg a falszerkezet felújítás utáni kondenzációs nedvesedését, mivel a harmatpont kikerül

a falszerkezetbõl.

Szigetelés URSA homlokzati szigetelõlapokkal

URSA HF-HL URSA HF-HL-2
Szigetelési vastagság mm U-érték W/(m2 · K) Szigetelési vastagság mm U-érték W/(m2 · K)

60 0,54 60 0,48

80 0,42 80 0,38

100* 0,35 100* 0,31

120 0,30 120 0,26

140 0,26 140 0,23

160 0,23 160 0,20
A számításokhoz a falszerkezet alábbi rétegeit vettük figyelembe: Belsõ vakolat 10 mm ( R = 0,70 W/(m · K)), vasbeton 200 mm ( R
=2,5 W/(m · K)), URSA homlokzati szigetelõ lapok

13. ábra

Felhasználási utasítások

Az URSA HF-HL homlokzati szigetelõ lapok az épületmagasság korlátozása nélkül alkalmazhatók nyílt, vagy zárt

fugás, átszellõztetett, szerelt homlokzatokban.

A szigetelõ lapokat szorosan illesztve (kasírozással kifelé) rögzítik a tartó falra és hézagmentesen illesztik

egymáshoz, mely során a keresztfugák kerülendõk.

Ezt követõen a lemezeket megfelelõ szigetelõanyag tartódûbelekkel mechanikusan rögzítik (átmérõ  80 mm). A

dûbelek számát a VOB C részében a DIN 18 351 és a DIN 18 516-1 szabályozza (5 db/m2 szigetelõanyag tartó). 

A rögzítés lehetséges két dûbellel a felületen, valamint egy-egy dûbellel a keresztpontokon. Az éleknél további

dûbelek szükségesek (13. ábra).
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Szigetelés tágulási hézagokban
A tágulási hézagok szigetelése elsõsorban házak kétrétegû falaiban a lakások és sorházak között használatos,

testhang szigetelésére. A hidrofób URSA HF-HL lapok azonos vastagság esetén lényegesen jobban gátolják a

hangátvitelt, mint a merevebb szigetelõanyagok. 

URSA HF-HL URSA HF-HL-2
Szigetelési vastagság mm U-érték W/(m2 · K) Szigetelési vastagság mm U-érték W/(m2 · K)

60 0,54 60 0,48

50 0,53 50 0,49

80 0,38 80 0,34

100 0,33 100 0,30

120 0,29 120 0,26

140 0,25 140 0,23

A számításokhoz a falszerkezet alábbi rétegeit vettük figyelembe:
10 mm belsõ vakolat ( R = 0,70 W/(m·K)), 38 cm téglafal kisméretû ( R = 0,79 W/(m · K)), 
URSA hõszigetelõ lapok 115 mm ( R = 0,81 W/(m · K)) 12 cm mészhomokkõ fal

A szigetelõanyagokat eltolt fugákkal tûzik fel a meglévõ bekötõ tüskékre, hogy azok hézag nélkül 

illeszkedjenek a már felhelyezett szigetelõ lapokhoz. Csak így érhetõ el a hõhídmentes szigetelés.

A rugalmas szerkezetüknek köszönhetõen az URSA HF-HL szigetelõ lapok kiválóan illeszkednek a falak

egyenetlenségeihez (pl. habarcskiugrások). A szigetelõanyag mögötti légáramlás és ez által a hõvédelem csökkenése

szakszerû szerelés esetén nem léphet fel.

A bekötõ tüskékre helyezett szigetelõanyagot mûanyag tárcsákkal kell a horgonyon rögzíteni. Ügyelni kell arra, hogy

a szigetelõréteg egyenletes rétegvastagsága biztosítva legyen és hogy a mûanyag tárcsák miatt a szigetelõanyag

vastagsága ne csökkenjen ("matrac hatás").

A bekötõ tüskéket úgy kell kialakítani és beépíteni, hogy azok ne vezessenek nedvességet a külsõ rétegbõl a belsõ

rétegbe, így a szigetelõanyag nem nedvesedhet át ezen a területen. Ez rendszerint a szigetelõanyag rögzítéséhez

használt mûanyag tárcsák biztosítják.

Hõszigetelés kétrétegû falakban
Kétrétegû falak optimális hõszigeteléséhez az URSA HF-HL típusú homlokzatszigetelõ lapok állnak rendelkezésre.

Ezek igény szerint egyik oldalukon üvegfátyol kasírozással készülnek hidrofobizált kivitelben.

Az URSA homlokzati szigetelõanyagok hosszanti áramlási ellenállása s/m4 és egy külsõ oldali borítással

kombinálva jelentõsen javítják a hangvédelmet.

URSA szigetelés kétrétegû falakhoz

A számításoknál a szigetelõanyagot áttörõ tüskék rontó hatását figyelembe vettük

Felhasználási utasítások



Besorolás Szerkezet URSA szigetelõanyag Borítás
T30 CW 75 VF, VL 50 mm 1-1 réteg 125 mm tûzgátló gipszkarton

T90 CW 75 VF, VL 50 mm 2-2 réteg 125 mm tûzgátló gipszkarton

T120 CW 75 TL-L 50 mm 3-3 réteg 125 mm tûzgátló gipszkarton

16 • Belsõ fal

Belsõ fal
A belsõ falakhoz készült szigetelõanyagokat általában hangszigeteléshez használják.

Könnyûszerkezetes falaknál, megfelelõ üveggyapot szigetelõanyagokkal gond nélkül felül

lehet múlni az azonos vastagságú falazott válaszfalak hangszigetelõ képességét. Ezen felül

a megfelelõ szerkezetben a szigetelõanyagok biztosítják a megelõzõ tûzvédelemhez

szükséges elõírásokat.

Vázszerkezetes falak szigetelése URSA szigetelõanyagokkal

A könnyûszerkezetes falak szerkezeténél általában fémszelvényeket vagy fa vázat használnak. Ezek tartófalként

statikus terhet is tarthatnak.

Az URSA válaszfal lapok és válaszfal filcek szélességét gyárilag a könnyûszerkezetes falak szokásos raszter-

méretéhez igazítják. Ezek ésszerûen és gyakorlatilag hulladékmentesen helyezhetõk a vázak közé, anélkül, hogy

külön rögzítésre lenne szükség.

Olyan falak szigetelésekor, melyek különbözõ hõmérsékletû vagy páratartalmú helyiségeket választanak el - mint

például a ferde tetõszerkezetek - párazáró fólia alkalmazása válhat szükségessé.

1 Burkolat

2 Szerkezet

3 URSA válaszfal
filcek, lapok VF,
VL-20, VL-24, VL-
40, LHF-2

Tûzvédelem könnyû szerkezetes falaknál.

2

1

2

1

3

3
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Hangvédelem könnyûszerkezetes falakban
A 5 Ns/m4 hosszanti áramlási ellenállású URSA válaszfal lapok és URSA válaszfal filcek kiválóan alkalmasak

könnyûszerkezetes falak hangszigeteléséhez.

Hangtechnikai okok miatt a könnyûszerkezetes falak borítása közötti teljes üreget ki kell tölteni szigetelõanyaggal.

Akusztikailag optimalizált fémprofilok használatával további javulás érhetõ el. A pontos szerkezeti felépítésrõl

(rendszerkomponensek) és a hozzájuk tartozó hangszigetelési értékekrõl a rendszer szállítójánál kell érdeklõdni.

Rw (dB) léghangszigetelési értékek

Falrendszer leírása burkolat gipszkarton URSA RW

Szabvány CW profilokkal rétegszám felülettömege szigetelõanyag léghanggátlás

gipszkarton- ill. gipszrost vastagság tipus/vastagság dB

lemezes borítás

CW 75 2x1 rtg. 12,5 mm 11 kg/m2 LHF-2/50 46

CW 75 2x2 rtg. 12,5 mm 11 kg/m2 LHF-2/50 51

CW 75 2x2 rtg. 12,5 mm 11 kg/m2 LHF-2/50 52

CW 100 2x2 rtg. 12,5 mm 11 kg/m2 LHF-2/50 52

CW 75 2x1 rtg. 12,5 mm 9 kg/m2 VF/50 43

CW 75 2x2 rtg. 12,5 mm 9 kg/m2 VF/50 47

CW 75 2x1 rtg. 12,5 mm 9 kg/m2 VF/75 45

CW 75 2x2 rtg. 12,5 mm 9 kg/m2 VF/75 48

CW 100 2x1 rtg. 12,5 mm 9 kg/m2 VF/75 46

CW 100 2x2 rtg. 12,5 mm 9 kg/m2 VF/75 51

CW 75 2x2 rtg. 12,5 mm 10 kg/m2 VF/75 53

2xCW 100 2x2 rtg. 12,5 mm 10 kg/m2 2xVF/75 63



18 • Padló/födém

1 URSA peremszigetelés
2 Járóréteg (kiegyenlítõ rétegen)
3 Faforgácslemez 
4 URSA TL-TT                          

1

3
4

2

1 URSA peremszigetelés 
2 Járóréteg (kiegyenlítõ rétegen)
3 Esztrich
4 URSA TK, TT lépészaj szigetelõ lapok
5 polietilén fólia

1

3

4

2

5

A szigetelõanyagok leggyakoribb feladata a padlóban a lépészaj szigetelése. Ez megakadályozza,

hogy a padlószerkezeten keresztül testhang jusson az építménybe és az más helyiségekben

zavaróan hallható legyen. Ezen túlmenõen azokban az építményrészekben, melyek fûtetlen

helyiségekkel határosak, hatékony hõszigetelésre is szükség lehet.

Lépészaj szigetelése
Emeletközi födémeket rendszerint nem készítenek lépészaj szigetelés nélkül.  Az URSA TL típusú lépészaj szigetelõ

lapok különbözõ vastagságokban kaphatók. A kívánt mértékû lépészajszint csökkentés eléréséhez, minimális

követelményként az MSZ-04-601-2,3:1988, 53 dB-es szabvány lépészajszintet ír elõ.

Elérhetõ szabvány zajszint DIN 4109 szerinti Vb. födém esetén 

VB födém Felületre - Egyenértékû Szabványos
vastagsága vonatkozta- szabványos lépészaj szint lépészaj szint

mm tott tömeg1) nyers födém esetén nyers födém esetén
kg/m2 L’n,w,eq,R dB URSATL-T 20/15

úszó esztrich alatt
/ L’n,w,R dB

ca. 130 320 77 47 

ca. 140 380 74 44 

ca. 190 450 71 41 

Az URSA TL-TK, TL-TT típusú lépészaj szigetelõ lapok alkalmasak DIN 18 560-1 szerinti úszó esztrich alatti

alkalmazáshoz. 

A leggyakrabban alkalmazott padlószerkezetek példáját az alsó ábra mutatja. A nedves és száraz esztrich

hangtechnikai szétválasztásához a fal környékén az URSA peremszigetelés használatát ajánljuk.

1) = 2.400 kg/m3 testsûrûség esetén
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1 Esztrich
2 párazárófólia
3 URSA XPS N-III-I vagy URSA XPS N-III-L
4 szükség esetén URSA TL lépészaj szigetelés
5 betonfödém
6 szükség esetén kiegészítõ URSA

hõszigetelés

1

3

4

5

2

A számításokhoz a padlószerkezet alábbi rétegeit vettük figyelembe: 50 mm cementesztrich ( = 1,4W/(m · K)), 
40-5 mm URSA TL-TK 42/40 lépészaj szigetelés, URSA XPS extrudált hab, 140 mm vasbeton födém ( = 2,1W/(m · K)).

Fagerendás födém
A fagerendás födémeket az energiatakarékossági rendelet értelmében akkor kell szigetelni, ha azok helységei

fûtetlen helyiségekkel vagy külsõ levegõvel határosak. Ezen túlmenõen be kell tartani az MSZ-04-601-2,3:1988

hangvédelmi követelményeit. Az URSA szigetelõanyagokkal a megelõzõ tûzvédelemmel szemben támasztható

követelmények is könnyedén teljesíthetõk.

Amennyiben a szigetelõanyag egy már meglévõ alsó födémborításra fektethetõ, akkor a gerendák közei URSA LHF-

400 szigetelõfilccel gyorsan és egyszerûen kitölthetõk. Alulról történõ szigetelés esetén URSA MTF,- ROLL

szigetelõfilc használata javasolt.

1 Felsõ réteg 
2 Szerkezet
3 URSA szigetelõanyag
4 Alsó borítás

1

3

4

2

Fûtetlen helyiségek feletti padlók szigetelése URSA lépészaj szigeteléssel és URSA XPS
extrudált habbal

A padlószerkezetben található hõszigeteléssel szemben támasztott különleges követelmények esetén a lépészaj
szigetelés kiegészítésekén nyomásálló szigetelõanyagokat kell alkalmazni. Szívesen nyújtunk információt az URSA
XPS extrudált hab szigetelõanyagokkal kapcsolatban, melyek erre a célra a legalkalmasabbak.

6

URSA lépészaj szigetelés TL-TK 42/40

Szigetelési vastagság mm hõvezetõ képességi csoport U-érték  W/(m2 K)

50 035 0,35

60 035 0,32

80 040 0,29

100 040 0,25

120 040 0,23



URSA Frekvencia
TL-T 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

25 mm 0,84 0,67 0,65 0,80 0,68 0,45

50 mm 0,72 0,68 0,85 0,81 0,62 0,32

URSA Frekvencia
HL-48 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

50 mm 0,81 0,72 0,87 0,81 0,60 0,37

Vizsgálati helyzet: 400 mm-es légrés

URSA Frekvencia
VL-40 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

50 mm 0,40 0,90 1,00 0,95 0,95 0,95

w=1,00

Vizsgálati helyzet: 50 mm-es légrés
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Teremakusztika
Az URSA szigetelõanyagok egészen eltérõ alkalmazását jelenti az akusztikai

födémek hangelnyelése. A lyukakkal vagy résekkel ellátott borításokhoz URSA

TL-T akusztikai szigetelõ lapokat kínálunk, melyeket fekete üvegfátyollal kell

ellátni kiporzás elleni védelemként. Az URSA hangszigetelõ lapokat szívesen

alkalmazzák falborítások mögött is koncert és filmszínház termekben az

elõadások optimális akusztikai feltételeinek megteremtéséhez.

hangelnyelési fok  MSZ 18516 szerint

Fagerendás födémek zajvédelme
Fagerendás födémeknél minden esetben gondoskodni kell léghangszigetelésrõl. A MSZ-04-601-2,3:1988 családi

házak emeletközi födémjeihez R‘w 50 dB léghangszigetelési értéket ír elõ. Ezen túlmenõen a védendõ

helyiségeknél a MSZ-04-601-2,3:1988 szerint szükséges lépészaj szigetelést kell biztosítani.

1 Lefektetett faforgács lemez
2 URSA TL-TK, TT úsztató réteg
3 párazáró fólia
4 Lefektetett faforgács lemez
5 URSA LHF hõszigetelõ filc
6 Tartó szerkezet
7 Burkolat 

1
2
3

5
6

4

7
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Az A építõanyag osztályt a DIN 4102 vizsgálati szabvány A1 és A2 osztályokra osztja. A nem éghetõség azonban

építésjogi szempontból nézve nem osztható tovább. A DIN 4102 építésjogi bevezetését elõíró szövetségi tagállamok

által kiadott rendelet 2.1 bekezdése ezzel kapcsolatban kimondja: "Amennyiben az építésjogi elõírások nem éghetõ

építõanyagok alkalmazását írják elõ, akkor az A1 vagy A2 osztály építõanyagai alkalmazhatók."

Rw és R’w értékek 

Az Rw és R'w léghanggátlási értékek az építményrész hangcsillapító tulajdonságát ill. a helyiségek közötti

hangvédelmet jelölik. Ezek megadása frekvenciától függetlenül történik. Az Rw súlyozott laboratóriumi léghanggátlási

szám, az  R'w súlyozott helyszíni léghanggátlási szám. Az Rw és  R'w számértékeit az MSZ04-601-23:1988 sz. nemzeti

szabvány írja elõ.

L’n,w súlyozott helyszíni szabványos lépéshang-nyomásszint 

Az L'n,w értékelt szabvány lépészaj szint egy frekvencia-független számértéket jelöl, mely egy kész födém lépészaj-

csillapító tulajdonságát írja le. Ennek kiszámítása egy a MSZ04-601-23:1988 meghatározott eljárással történik. 

A magasépítészetben az L'n,w követelményeket a MSZ04-601-23:1988 határozza meg.

Tûzállóság

A tûzállóságnál különbséget tesznek az építõanyagok ! építõanyag osztályba történõ besorolása és az

építményrészek ! tûzállósági osztállyal történõ értékelése között.

s' dinamikus merevség

Egy rugó váltakozó erõhatásokkal szembeni ellenállását az s' dinamikus merevséggel jelölik. Az s’ értéke tartalmazza

a szálasanyag és az anyagba zárt levegõ dinamikai merevségét. A dinamikus merevség kiszámítását a MSZ EN

29052-1:1993 írja le, mértékegysége sík szigetelõanyagok esetében MN/m2.

Tûzállósági osztályok

A tûzállósági osztályok építményrészekre vonatkoznak. Ezalatt olyan épületelemek és szerkezetek értendõk,

melyek több különálló építõanyagból állnak.

Az építményrészekre vonatkozó tûzvédelem-technikai fogalmakat, követelményeket és vizsgálatokat az

MSZ 595-31 1986 szabályozza. Az épületelemek osztályba sorolása lényegében az alapján az idõtartam alapján

történik, ameddig az építményrész ill. szerkezet a tûznek ellenáll.

Kis szigetelõanyag lexikon

Építõanyag osztályok / Euro osztályok

Az építõanyagok tûzvédelem-technikai tulajdonságait egy a DIN 4102-ben meghatározott vizsgálati eljárás

keretében kell igazolni. 2004.01.01-tõl az anyagokat DIN EN 13501 szerinti euro osztályokba sorolják.

Építõanyag osztály  DIN 4102 szerint Euro-osztály  DIN EN 13501 szerint Építés-felügyeleti megnevezés

– nem éghetõ építõanyagok

A1 A1 nem éghetõ 

A2 A2, A1 nem éghetõ

– éghetõ építõanyagok

B1 B, C nehezen éghetõ

B2 D, E éghetõ

B3 F enyhén éghetõ

Tûzállósági osztály Tûzzel szembeni ellenállás percben

T 30 30

T 60 60

T 90 90

T 120 120

T 180 180
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Hosszanti áramlási ellenállás

A hosszanti áramlási ellenállás egy a szigetelõanyag vastagságtól függõ, hangelnyelõ anyagokra vonatkozó érték.

Ezt a DIN EN 29053 határozza meg és megadása Ns/m4 mértékegységben történik

RAL-minõsítés 

A RAL "ásványgyapotból készült termék" minõsítési jel az ásványgyapotból készült termékek optimális minõségét és

biztonságát garantálja. A RAL minõsítési jelzéssel jelölt termékeket a legszigorúbb kritériumok szerint tesztelik és

rendszeres idõközönként független ellenõrzésnek vetik alá.

Csak a RAL "ásványgyapotból készült termék" minõsítési jelzéssel rendelkezõ termékeknél lehet a felhasználó biztos

abban, hogy kifogástalanul felhasználható termékhez jut.

Ezek az anyagok teljesítik a GefStoffV szabad felhasználhatóságra vonatkozó jelölésének követelményeit és a

97/69/EGK irányelv alapján szabad jelölésûek: A vegyi anyagokat tiltó rendelet tilalma a jelölt ásványgyapot

szigetelõanyagokat nem érinti.

Az URSA szigetelõanyagok 1999. 07. 15. óta rendelkeznek RAL minõsítési jelölésselzéssel.

S hangelnyelési fok

A hangelnyelés foka alatt a nem visszavert és a (felületen) fellépõ hangenergia arányát értjük. Teljes visszaverõdés

esetén S = 0 teljes elnyelõdés esetén S = 1. A hangelnyelés foka frekvenciafüggõ.

Lw Lépészaj javítási érték

Egy födémburkolat (pl. lépészaj szigetelés esztrichhel) Lw lépészaj-javítási értéke dB-ben adja meg azt az értéket,

amellyel egy nyersfödém lépészaj-szigetelése javult a úsztató rétegnek köszönhetõen. A Lw-vel kapcsolatos

követelményeket a MSZ 04-601-2,3:1988 tartalmazza.

µ páradiffúziós ellenállási érték

A µ páradiffúziós ellenállási érték egy anyag páradiffúzióval szembeni ellenállásának mértékét adja meg. Ez

gyakorlatilag annak értékét adja meg, hogy meghatározott körülmények között egy anyag diffúziós ellenállása

mennyivel haladja meg a levegõ diffúziós ellenállását. A levegõ páradiffúziós ellenállási értéke µ = 1.

Hõvezetési tényezõ ( )

A hõvezetési tényezõ a hõszigetelõ anyagok egyik legfontosabb jellemzõje. Az építõanyagok laboratóriumban mért

maximális hõvezetési tényezõi nem tervezési értékek, mivel beépítés során a kivitelezésben sohasem adottak a

laboratóriumi körülmények. Az MSZ-04-140-2:1991 sz. ágazati szabvány, amely az épülethatároló szerkezetek

hõtechnikai méretezésével foglalkozik, kötelezõen elõírja a beépített állapotra vonatkozó anyagjellemzõk

használatát a méretezés során.

Tényleges hõvezetési tényezõ ( be)

A tényleges hõvezetési tényezõ értékeit a különbözõ anyagok beépítési körülményeit figyelembe vevõ korrekciós

tényezõk ( ) segítségével.

Hõhidas hõvezetési tényezõ ( h)

Olyan szerkezeteknél, ahol a hõszigetelést valamely egyéb anyag (acéltüske, faváz stb.) is megszakítja, hõhidas

hõvezetési tényezõt kell számítani.

Hõátbocsátási tényezõ (k), (U)

A hõátbocsátási tényezõ azzal a hõmennyiséggel egyenlõ, amely egy adott határoló épületszerkezeten egyenletes

áramlás mellett négyzetméterenként és másodpercenként átáramlik, ha a falat határoló közegek

hõmérségletkülönbsége 1KO. Mértékegysége (W/m2K).
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sd páradiffúzió képesség    

Az sd páradiffúzió képesség egy építõanyag páradiffúzióval szembeni ellenállásának mértékét adja meg. Ennek

megadása méterben történik és gyakorlatilag annak a légrétegnek a vastagságát adja meg, amely a páradiffúzió

meghatározott környezeti feltételei mellett egyenértékû légréteg ellenállásának felel meg. Az értéke a µ

páradiffúziós ellenállási számból és az anyag d vastagságából számítható ki sd = µ · d képlettel. Az sd < 0,05 m

gyakorlatilag páraáteresztõ anyagot jelent, sd > 1500 m-tõl az építõanyag gyakorlatilag párazáró.
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