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Épületek utolágos 

hőszigetelése

Dodatočné zatepľovanie budov



21. 3. 2011

2

Bevezető...
• Korunk egyik fő követelménye az épületek tökéletes 

hőszigetelése. A teljes homlokzati hőszigetelés részei  a 
szigetelés, a burkoló réteg és a vakolat.

• A komplett homlokzati hőszigetelő rendszer célja első
dlegesen a térhatároló épületszerkezetek hőszigetelő

tulajdonságainak javítása.

• A hőszigetelő tulajdonságok javításán belül egy csomó
fontos dol-

got meg kell említenünk, ugyanis ezzel együtt:
– energiát, azaz pénzt takarítunk meg 

– kevesebb fűtés kevesebb károsanyag kibocsátást eredményez,
azaz óvjuk környezetünket 

– a lakótér komfortérzete nagyságrendekkel jobb lesz (a fal mel
lett nem fázunk, miközben a szoba közepén „megfőlünk”) 

– megszűnik a penész 

– megnövekszik az épület értéke 
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Előírások és szabványok

• STN 73 2901:2008,

Zhotovovanie 

vonkajších 

tepelnoizolačných 

systémov

Külső vagy belső hősigetelés?

• Az utólagos hőszigetelést általában 

kívülről szokták megoldani. Van azonban 

néhány olyan eset, ahol elkerülhetetlen a 

belső szigetelés, például tetőtér-beépítés, 

vagy műemlék épület esetén. Ha van rá 

mód, mindig a külső hőszigetelést 

válasszuk! Miért? Íme egy szemléltető 

ábra:
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Külső vagy belső hősigetelés?

• Mivel a belső oldali szigetelés nem engedi ki a meleget, így a 
hideg levegő a fal belső oldaláig hatol, teljesen 
megváltoztatva ezzel az épületfizikai viszonyokat, valamint 
fagyveszélynek teszi ki a falban húzódó vízvezeték csöveket. 

Ha elkerülhetetlen a belső hőszigetelés, akkor nagyon 
körültekintően kell eljárnunk. A hőszigetelő anyagot - legyen 
az polisztirol, vagy ásványgyapot - gondosan helyezzük fel, 
ügyelve arra, hogy ne maradjon rajta rés, ahol a szoba belső 
levegője beáramolhat a fal és a hőszigetelés közé. Erre azért 
van szükség, mert télen a fal csaknem teljes lehűlése miatt a 
beáramló meleg levegő lecsapódna a fal belső oldalán. Ennek 
a problémának a kiküszöbölésére legjobb, ha levegőzáró 
réteget használunk. A leggyakoribb eljárás az, hogy a 
hőszigetelő lemezre átlapolt és összeragasztott fóliát 
rögzítünk, és erre kerül a gipszkarton burkolat, amelyet 
szintén gondosan tapaszolunk. 
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• A fólia azért is ésszerű döntés, mert teljes 
párazárást tudunk biztosítani vele, így 
megakadályozzuk, hogy a páradiffúzió során a 
falszerkezeten belül csapódjon le a víz. 
Polisztirol hőszigetelő lapok használata mellett 
nem feltétlenül szükséges a párazárás, ugyanis 
ez a hőszigetelő anyag nagy páradiffúziós 
ellenállással bír. A gipszkarton burkolatot pedig 
azért ajánlják a szakemberek, mert 
nedvességfelvevő és -leadó képessége igen 
magas.

• A utólagos hőszigetelés technológiája 

három csoportra osztódik:

• 1. utólagos hőszigetelés úgyn.“száraz 

úton“ (szerelt),

• 2. utólagos hőszigetelés úgyn.“vizes 

úton“,

• 3. kombinált utólagos hőszigetelési 

technológia.
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• A hőszigetelő anyagok tulajdonsádai a 
utólagos építmény hőszigetelésénél:

– Ellen áljon a természet viszonytagságainak,

– Alakítható (műanyagok),

– Árilag hozzáférhető,

– Hőszigetelő,

– Antikorózis,

– Esztétikus,

– Kis tömeg,

– Hősszú életképesség,

– Minimális karbantartási szükség,

– Alacsony hőtágulás,

– Páraáteresztés,

– Hangelnyelőkepesség,

– Megfelelő mechanikus paraméterek,

– Éghetetlenség. 
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• Nem hőszigetelt építmény termovíziója

Az utólagos hőszigetelő 

rendszer fajtáji

Systémy dodatočného 

zatepľovania budov
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1. „Száraz úton”

a) Kovoplasztikus –
leggyakrabban ipari 
vagy mezőgazdasági 
épületeknél használják. 
Könnyű acél-alumínium 
köpeny felfüggesztésre 
kerül a  acél 
rácsszerkezetere. 

b) „INTERSTONE” –
szellőztetett homlokzati 
rendszer 

1-külső falazat,

2-létező vakolat,

3-hőszigetelő lemezek,

5-külső burkolat,

6-szellőző réteg.

2. „vizes úton”

• A legelterjedtebb „vizes” hőszigetelő 
renszerek közé tartoznak:
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a) Homlokzati hőszigetelő rendszer

b) BAUMIT hőszigetelő rendszerek

• B1) Baumit EPS Homlokzati hőszigetelő 

rendszer - melynél polisztirol lemezeket 

alkalmaznak hőszigetelő rétegként. 
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• B2) Baumit Ásványi homlokzati 

hőszigetelő rendszer - melynél a 

hőszigetelő réteg ásványgyapot 

lemezekből készül.
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• B3) Baumit Open Lélegző Homlokzat -

ahol a hőszigetelő réteg a Baumit Open 

vagy Open Plus
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• B4) Baumit Open S Felújító Hoszigetelő 

Rendszer - az Open rendszer speciálisan 

nedvességgel, és sóval terhelt falazatok 

felújítására kifejleszetett változata.
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Kivitelezés

Realizácia zateplenia
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Általanos érvényű műszaki feltételek

A Baumit Homlokzati Hőszigetelő Rendszerek 
kivitelezésénél be kell tartani a következőket:
– Az épület hőszigetelési tervét,

– a munkálatokat csak + 5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten 
lehet végezni. A kivitelezés során az aljzat és a feldolgozandó 
anyag hőmérséklete is ennek megfelelő legyen,

– a kivitelezés során a homlokzati felületet védeni kell az erős 
szél, a közvetlen napsugárzás és eső ellen (állványra erősített 
védőhálót ajánlatos alkalmazni),

– Munkálatokat minden esetben csak a munkavédelmi előírások 
betartása mellett szabad végezni,

– Ellenőrizni kell, hogy a homlokzat felülete illetve a csatlakozó 
szerkezetek megfelelneke a kialakítandó hőszigetelésnek. A 
szükséges módosításokat a munka elkezdése előtt el kell 
végezni.

– Ellenőrizni kell, hogy az épületen belül folynak-e még „vizes” 
munkák (belső vakolás, aljzatkészítés stb.) a homlokzati 
hőszigetelést csak ezeknek a munkáknak a befejezése után 
szabad elkezdeni, a fokozott páraképződés miatt.
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Baumit Homlokzati Hőszigetelő Rendszer 

kivitelezése polisztirol lemezekkel (EPS és Open)

• 1. Lábazat kialakítás: 

A lábazati 

csatlakozásnál Baumit 

Lábazati Zárószegélyt 

lehet használni. A 

Baumit Lábazati 

Zárószegély esetén a 

lemezeket közvetlenül 

a profilba kell helyezni.

Baumit Homlokzati Hőszigetelő Rendszer 

kivitelezése polisztirol lemezekkel (EPS és Open)

• 2. A polisztirol lemezek 
elhelyezése:                                 
A polisztirolhab lemezeket 
kötésben rakjuk lábazattól felfelé 
haladva. A ragasztó tapaszt a 
lemezek hátoldalának széleire 
összefüggően, míg a felületére 
három ragasztási ponton kell 
felhordani. 

• A lemezeket szorosan, fektetve 
és hézagmentesen kell 
elhelyezni. A kivitelezésnél 
figyelembe kell venni a síkfelületi 
mérettűrést, valamint a 
vízszintességet ellenőrizni kell. 

• A dübelekkel való rögzítést csak 
a ragasztótapasz száradását 
követően szabad elvégezni. A 
dübelek száma és fajtája az 
aljzat minőségétől függ.
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Baumit Homlokzati Hőszigetelő Rendszer 

kivitelezése polisztirol lemezekkel (EPS és Open)

• 4. A polisztirol 

lemezek 

csiszolása: 

• A lemezek felületét, 

az egyenetlenségek

eltávolítása céljából 

csiszolni kell.

Baumit Homlokzati Hőszigetelő Rendszer 

kivitelezése polisztirol lemezekkel (EPS és Open)

• 5. A felületerősítő réteg 
készítése:      

• A lemezekre fogazott simítóval 
felhordják a Baumit Ragasztó 
Tapaszt, melybe a művelet 
során rozsdamentes 
acélsimítóval beágyazzák a 
Baumit Üvegszövetet. A hálók 
egyes sávjait 100 mm-es 
átfedéssel kell elhelyezni. 
vastagsága 3-4 mm legyen.

• A sarkoknál a hálót 200 mm 
szélességben duplán kell 
alkalmazni, vagy háló- betétes 
sarokerősítő profilt kell beépíteni.  
A nyílások sarkait is meg kell 
erősíteni.
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3. Kombinált technológia

a) Fa burkolattal

b) Előre ültetett szellőzőréteg nélküli 

homlokzati rendszer
hőszigetelés

Acél rosta

falazat
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http://www.youtube.com/watch?v=nA9cyZnh

ekk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=nA9cyZnhekk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nA9cyZnhekk&feature=related

