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Depron beltéri szigetelés bemutatása és felhasználása

A Depron 6mm vékony szigetelőlemez, gyártása teljesen újrahasznosított anyagból
készül freon és halogén mentesen. Nem hasonlítható a kültéri szigeteléshez mivel 
a sűrűsége többszörös. A lap habosított polisztirol amelynek nem öregszik a
sejtszerkezete. A zárt sejtek képezik a kiváló fizikai és mechanikai tulajdonságokat.
A speciális sejtszerkezete azt jelenti, hogy a lap nem vezeti a hőt. A fal és   
padlózatszigetelés azt eredményezi, hogy meleg lesz a felület ténylegesen és
visszatükröződik a hő a helyiségbe. Tehát „fölösleges hő" veszteség nem keletkezik.
Ezáltal az energia felhasználása gazdaságos és hatékony módon érvényesül.
Hatékony hő védelmet nyújt a hideg - meleg és a nedvesség ellen. Az anyag ellenáll
a cement, gipsz és a lúgok hatásainak, azonban szerves oldószereknek nem.
Víztaszító, nincs rothadás vagy penészedés. Ezen kívül a lap egy könnyű és szilárd
szigetelő, amely belülre bárhová alkalmazható. Ajánljuk ezenkívül különböző
modellek készítésére mint például, repülők, hajók, csak az Ön képzeletén múlik
mire használja.
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Padlózat és falburkolás Depron lapokkal
Az univerzális ragasztót felkenjük a falra termékjelölés szerint, előtte a tapétát eltávolítjuk a makulatúrával együtt.
A50 szövetfátyolt vagy Vliesfaser tapétát felragasztjuk a Depron felületre, padlózat esetén lehet ragasztás nélkül 
telepíteni. 4 órán belül alapozóval kenhetjük a felületet, ezután 24 órás száradást követően tapétázható, 
átfesthető akril, latex vagy diszperziós festékkel bármennyiszer.
Lakásfelújítás: régi és új épületek tökéletes beltéri szigetelése glettelés – csiszolás és repedésmentesen.
Hagyományos festő és burkoló eszközök használatával és technológiával egyszerűen elvégezhető házilagosan 
is. Kőagyag csempére (fürdőszobák) közvetlenül ragasztható az univerzális diszperziós ragasztóval.
Nem kell a falakat fölöslegesen fűteni, jelentős energiamegtakarítás várható akár 40%. Gyorsabb helyiség 
melegedés, hőhíd, vizesedés, penészedés többé nem alakul ki az épületben. 
Egy épület hőveszteségének mintegy 30-40 százaléka a falakon keresztül távozik. 
A tetőn további 20-30 százalék, az ablakokon átlagosan 12-25 százalék, a padlón, a 
födémen 10 - 15 százalék, a maradék pedig a kéményen át tiszta hő kibocsátás formájában.

Bemutató videók: kattintson a linkre http://www.youtube.com/watch?v=2A70oG6ipao

http://www.youtube.com/watch?v=p97A0wKLUWw





Optimális levegőminőség és energiamegtakarítás
Életünk legnagyobb részét, közel 90 %-át épületekben töltjük. Otthonunk, a 
munkahelyünk, az iskola, az óvoda mind-mind zárt tér, amelyek levegőjét naponta 
hosszabb időn keresztül lélegezzük be. Az energiatudatosság jegyében tökéletes 
hőszigeteléssel látjuk el épületeinket és korszerű, fokozott légzárású nyílászárókat 
alkalmazunk. Ezáltal egy egészen más életkörnyezet alakul ki, mert az épületek 
„bedobozolásával” egyidejűleg meggátoljuk a természetes légcserét is. Szellőzés 
hiányában a lakásban termelődő pára és egyéb, a lakásban felgyülemlő szennyező 
anyagok sem tudnak eltávozni a helyiségekből, amely a párásodás, penészedés 
problémájához vezet. A gyakori ablaknyitásos szellőztetés megoldást jelenthet, de 
ha kiengedjük a meleget az ablakon, akkor mi értelme a hőszigetelésnek, és a 
légtömör, jól szigetelt nyílászáróknak?

A korszerű szellőzési rendszerek tökéletesen alkalmazkodnak mindennapi 
életünkhöz és az épületben végzett tevékenységhez igazodva, észrevétlenül 
gondoskodnak arról, hogy mindig a szükséges mennyiségű friss levegő legyen 
otthonunkban, ugyanakkor megkímélnek az ablaknyitás okozta szellőzési 
hőveszteségtől. Az energiatakarékos, páraszabályozott Aereco ablakszellőző csak 
ott és akkor szellőztet, amikor és ahol ténylegesen indokolt. A páraszabályozott 
szellőzés működése nagyon egyszerű. A légbevezető és légelvezető elemek 
érzékelik, hogy hol van szükség légcserére és automatikusan oldják meg a párás, 
szennyezett levegő eltávolítását. A páraszabályozott szellőző alkalmazásával 
kiküszöbölhető az ablaknyitás okozta hőveszteség ugyanakkor jelentős fűtési 
energia takarítható meg.



Aereco automata levegőszabályozó



Az európai és amerikai kutatások szerint a legnépszerűbb energiahatékonysági 
beruházás a Depron belső hőszigetelés. Egy épület utólagos hőszigetelésében rejlő 
lehetőségek nemcsak egyéni érdekeket, hanem közösségieket is támogatnak, 
ugyanis az energiafelhasználás szempontjából pazarló épületek nemcsak a 
környezetre és a pénztárcákra vannak káros hatással, hanem az épületek 
folyamatos piaci elértéktelenedését is eredményezik. A korábbi tendenciával 
ellentétben a magyar lakosság kezdi felismerni a felújítás és a korszerűsítés 
energiahatékonysági és ezzel együtt költségcsökkentő előnyeit: 2012-ben már több 
hitelt vettek fel a háztartások felújítására, mint új lakás vásárlására. A beruházás 
1 - 2 éven belül kifizetődik, és az ingatlan piaci értékét is növeli, mégpedig 
jellemzően az alkalmazott Depron hőszigetelő anyag költségénél jelentősebb  
összeggel. Az Európában elfogyasztott energia mennyiségének több mint 40 
százalékát használják fel a házak, amelyek legnagyobb energiaigénye a fűtésből és 
a hűtésből származik. Ezért az épületek azok, amelyek a legnagyobb 
energiatakarékossági lehetőséget is magukban rejtik: így energiafelhasználása 
akár 70 százalékkal is csökkenhet.



Ne tekintsük örökszabálynak nagyszüleink szavajárását, miszerint „a régi házak még      
rendesen meg voltak építve”, vagy „ezeket a vastag falakat minek szigetelni!”. 
Az 50-100 évvel ezelőtt épült téglaházak zömmel úgynevezett kisméretű, tömör téglából 
épültek, és - jellemzően 50 centis - falaik statikai okokból ilyen vastagok. Vagyis azért, 
hogy elbírják az épület és a tető súlyát, nem pedig azért, hogy a meleget bent tartsák. 

Természetesen nem arról van szó, hogy bármi probléma lenne ezekkel a házakkal, 
csupán építésük idején nem az energiafelhasználás volt az első szempont. Azóta 
viszont sok minden megváltozott. A kisméretű téglák után a 60-as, 70-es években
kezdtek megjelenni a lyukacsos téglák, mint például a B30, ám mindkét falazat 
energetikai tulajdonságai is igen gyengék, 2,5-szer annyi hőt engednek át, mint 
amennyi egy ma épülő háznál követelmény. Ezen házak jellemzően az 
energiatanúsítvány G, esetenként az ennél is rosszabb, H energiaosztályába 
tartoznak, főleg ha figyelembe vesszük: a mai szabványok szerint egy új épületnek 
legalább a C besorolásnak kell megfelelnie. A régi típusú tégla családi házak 
átlagban körülbelül 100 négyzetméter alapterületűek és három lakószobából 
állnak. Az itt élő háztartások 40 százaléka kazánnal, 17 százaléka konvektorral, 
13 százaléka pedig kályhával fűt. A kályhákban tűzifát égetnek, a konvektorokban 
földgázt, a kazánnal fűtők háromnegyede gázzal, maradék egynegyedük pedig 
fával fűt. Egymillió magyar háztartás nemcsak gyengén szigetelt falak mögött él, 
de fűtési rendszereik is a legkevésbé hatékony megoldások közé tartoznak.



Energiaosztály besorolás épületek esetén



Depron műszaki adatok és árak

Hőszigetelő lap: Depron
Szélessége, hossza: 800 x 2500 / 800 x 1250mm
Vastagság: 6mm
Lefedettségi terület egy kartonban: 6mm-es = 20 négyzetméter
Az anyag jellege: Habosított polisztirol
Víztaszító: 100 % 
Sűrűség: 33 kg / m3,
Hővezető képesség : λR 0,0305 W/m2 K
Termikus ellenállás 0,17 m² K / W
Hőmérséklet tartomány: - 60-tól +70 C
Öngyulladási hőmérséklet: 355 ° C
Lépés és hang csillapítás: DLW + 16dB (DIN 552210 )
Ragasztóanyag: univerzális diszperziós
Becsült anyagköltség egy négyzetméterre nettó!
6 x 800 x 1250mm =1100 forint =1m2 / lap
Ragasztó                   = 500 forint    ragasztó: 5 kg / doboz = 4.730 forint
Vlies tapéta              = 500 forint /négyzetméter
Vlies szövetfátyol    = 300 forint /négyzetméter, kérésre a megadott méretre vágva pl. 
egy tekercs az 50 x1m,  így annyit vásárol ahány négyzetméter kell.



PIR külső – Depron belső hőszigetelésről, harmatpontról, hőhídakról,páralecsapódásról, penészedésről!

A harmatpont az a hőmérséklet, amelynél hűvösebb tárgyra a levegő páratartalma kicsapódik! A pára gáznemű víz, a 
levegővel elegyedve. Tulajdonképpen a levegő hőmérsékletétől függ, hogy meddig marad gáz halmazállapotú. Addig 
azonban minden gázra jellemző általános tulajdonság érvényes rá, például zárt térben kitölti a rendelkezésére álló teret, 
nyomást gyakorol az őt körülvevő falakra. Minél magasabb a levegő páratartalma, annál nagyobb a páranyomás! A 
páranyomás rendkívül alacsony értékű, millipaszkálban (mPa) mérik,ami a légnyomás (a földre nehezedő levegő tömege) 
százmilliomod része. A hideg levegő kevesebb, a meleg levegő több nedvességet képes megkötni! Amikor a levegő 
páratartalma eléri a telítettségi szintet, nem bírja megtartani a felgyülemlett párát, az lecsapódik, halmazállapotot vált. Ezt a 
hőmérsékleti értéket, amelyiken bekövetkezik a páralecsapódás, harmatpontnak hívják. A harmatpont értéke (tehát, hogy 
mikor következik be páralecsapódás) változó, függ a levegő hőmérsékletétől, és a páratartalmától. A harmatpont-táblázat 
amelyben a jellemzőbb harmatpont értékek össze vannak foglalva. Páratartalomról a hőmérséklet összefüggésében: fölül 
van a meleg levegő, amely több párát képes megkötni, és alul van a hideg, amely kevesebbet. Alul a harmatpont is 
alacsonyabb értékű, tehát a lecsapódás hamarabb fog elkezdődni adott páratartalomnál. Az a tény, hogy bizonyos 
esetekben mégsem padló közeli helyeken jelenik meg a páralecsapódás, a hőhidaknak „köszönhető”. Vagyis az adott 
falfelület hőmérséklete alacsonyabb, mint a padló közelében, ezért ott még alacsonyabb páratartalomnál jön létre 
lecsapódás.
A hőhíd manapság lassan divatkifejezéssé válik, amikor szigetelésről, páralecsapódásról vagy penészedésről van szó. 
Sokan, sokféleképpen használják, értelmezik (sokszor félre). A lényege, hogy az épület szerkezetében található valamiféle 
eltérés miatt jelentkezik. Kétféle hőhíd létezik, szerkezeti és geometriai. A szerkezeti hőhíd az a falrész, ahol különböző 
hővezetési tulajdonságú és eltérő formájú anyagok csatlakoznak egymáshoz, például az ablakok fölötti beton áthidaló és a 
téglafal, vagy a téglafal és a koszorú (a fal tetején húzódó „betoncsík”) találkozásánál. A geometriai hőhíd a sarkokban 
alakul ki, ahol a külső fűtetlen falfelület jóval nagyobb, mint a belső fűtött. Ezért belül az élek mentén, a sarkokban 
alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Ha a hőhíd felületi hőmérséklete csupán megközelíti a harmatpontot, a falszerkezet 
belsejében már megkezdődik a lecsapódás, ezt nevezik kapilláris kondenzációnak. Kapilláris – hajszálcső, nagyon kicsi 
átmérővel rendelkező csövecske; kondenzáció – lecsapódás, jelen esetben a hőmérséklet csökkenés hatására a párából víz 
lesz. Manapság az építőiparban egyre nagyobb figyelmet fordítanak a hőhidak mértékének csökkentésére. Vannak erre 
kidolgozott technológiák, amelyeket a kivitelezők vagy betartanak, vagy nem. Rossz hír, hogy azok a „jó öreg szakik” akik 
ma is a 30 éve megtanult módszerrel építenek, azzal a meggyőződéssel teszik, hogy azt így kell csinálni, mindig is így
csinálták. Őket sose érdekelte, hogy milyen lesz az eredmény a jövőben, hőtechnikai szempontból. A tünetek pedig jó 
sokára jelentkeznek, senkinek eszébe sem jut számon kérni tőlük bármit is, a vakolat jótékonyan eltakar mindent! A jó hír 
az, hogy ki lehet szűrni, és fülön lehet csípni az ilyen jellegű technológiai fegyelemsértést. 
A hőkamera „belát a vakolat alá”! Lényeg, hogy van megoldás a hőhidak csökkentésére, sőt, már vannak
hőhídmentes építőanyagok, technológiák is. Ilyen a Depron belső és PIR külső hőszigetelés! http://www.depron.hu
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=2A70oG6ipao


