Energiatakarékos építészet – hőszigetelés!
PIR alumínium kasírozott lapokkal!

PIR hőszigetelés videó kattintson a linkre: http://www.youtube.com/watch?v=wrPAhUln2dg

PIR hőszigeteléssel egyszerűen építhet felújíthat bármilyen épületet száraz
rögzítéssel hőhídmentesen. Belül megtarthatja a fa természetes szépségét,
kívül – belül bármilyen díszítő struktúrát - építőanyagot használhat az esztétikai
szépség további megjelenítésére,ezzel növelve az épület tartósságát és értékét.

A PUR - PIR hőszigetelések kémiai úton előállított zártcellás habok. Alapanyaguk a poliol
és az izocianát. Az izocianát mennyiségétől függ, hogy PUR vagy PIR hab keletkezik. A gyártáskor a végső
megszilárdulásig a hab ragad, ezért ezek a hőszigetelések mindkét oldalukon kasírozással készülnek. Ez lehet
üvegfátyol vagy alufólia. Az alufólia kasírozás tovább javítja a hőszigetelési értéket.
Az épületen belül termelt hőt bent kell tartani. Erre legjobb megoldás az, ha a kültérrel
érintkező határoló falakat hőszigeteljük. Az épületet úgynevezett termikus burokkal vonjuk be. Így
létrehozhatunk egy nagy cserépkályhát, ugyanis a hőszigeteléssel védett faltömeg jelentős hőmennyiséget lesz
képes tárolni, minimális veszteséggel.
A hőszigetelésre fordított összeg akkor térül meg, ha az energia megtakarítás meghaladja a hőszigetelés teljes
beruházási összegét. A megtérülési pont az az idő, amikor a fűtésszámla összegzett megtakarítása eléri a
hőszigetelésre fordított teljes összeget. Ezután kezdi termelni a befektetés a hasznot.
A hőszigetelés olyan befektetéshez hasonló, amely: jó hozamot hozó, alacsony kockázatú,
befektetés. Sarkalatos kérdés, hogy milyen vastag legyen a hőszigetelés. Általános recept természetesen
nincs, ugyanis az ideális vastagság az építőelem hővezetési tényezőjétől függ. A Lambda λ-val jelölt hővezetési
képesség azt mutatja meg, hogy az anyagon mennyi energia halad át. Minél kisebb a hővezető képesség, annál
vékonyabb szigetelésre van szükség.
Hőhídmentes PIR Therm hőszigetelés: éghetetlen anyagösszetétel amellyel a legolcsóbban szigetelhet bármilyen
épületet..! A PIR kiváló hőszigetelési paramétereit (hővezetési tényező, =0,022 W/m2K) a cellák belsejébe zárt
pentán gáznak köszönheti. Az építőiparban használatos szigetelőanyagok hővezetési tényező
szerinti rangsorba állításával megállapítható, hogy a PIR a legjobb hőszigetelő-anyag (minél
kisebb egy anyag hővezetési tényezője annál jobb hőszigetelő). Magas mechanikai szilárdsága lehetővé teszi
nagyobb igénybevételnek kitett területeken történő alkalmazását. Ellenáll: penészesedésnek, gombásodásnak,
rágcsálóknak, gyenge savaknak ill. lúgoknak. Biológiailag, fiziológiailag teljesen semlegesen viselkedik, nem okoz
allergiás panaszokat ill. beépítés alatt irritációt a bőrön és a nyálkahártyán. Időtálló és alaktartó, akár évtizedeken
át megtartja méretét és műszaki jellemzőit. Alkalmazási területei:
Magastetők szarufák feletti hőszigetelése.
Magastetők szarufák alatti hőszigetelése.
Lapostetők, födémek hőszigetelése.
Padlózatok, padlófűtések hőszigetelése.
Homlokzatok, fal és betonszerkezetek hőszigetelése.

Korszerű tetőszerkezeteknél nemcsak a hőszigetelő réteg vastagsága, hanem annak hőhídmentes kialakítása is fontos. A
hőhidak nemcsak hőveszteséghez, hanem penészesedéshez, korhadáshoz és épületkárokhoz vezetnek. A fa 5-10-szer
rosszabb hőszigetelő hatással rendelkezik, mint a korszerű hőszigetelő-anyagok, ezért a szarufák közé tett
szigetelés hőhidasságot eredményez. Megoldást jelentenek a szarufák felett fektetett poliuretán táblák, melyekkel
megszakítások nélküli, homogén, folytonos felület adódik, és még az elemek egymáshoz való illesztése is hőhídmentes,
köszönhetően a nútféderes (csaphornyos) élkialakításnak. Milyen előnyökkel jár a szarufák feletti hőszigetelés PIR
táblákkal? Vékony méretben is optimális hőszigetelést kínál. A hagyományos hőszigetelő anyagokhoz képest 3040%-al kedvezőbb hőszigetelő képességgel rendelkezik. Télen-nyáron megfelelő a hővédelem. A táblák felső oldali
alufólia kasírozása (társított réteg) visszaveri a tető átmelegedését okozó napsugarak jelentős részét, míg az alsó oldali
alufólia réteg a téli fűtési hő megtartásában segít Hőhídmentes lesz a tetőszerkezet. A hőszigetelés hosszú ideig megőrzi
hőszigetelő képességét, alakját, méreteit. A PIR lapok az évtizedes anyaggyártói tapasztalatoknak és gondosan
megtervezett összetételnek köszönhetően évtizedek múltán is kiváló hőszigetelést biztosítanak, továbbá nem zsugorodnak,
nem vetemednek. Az épületkárok legnagyobb hányadát a nedvesség okozza. A táblák szarufák feletti elhelyezése a
prevenció (megelőzés) elvén alapul, vagyis nem engedi meg a nedvesség bejutását a tetőszerkezetbe. A nedvességgel
szembeni többszörös védelem, a szarufák feletti kialakításnak a PIR nedvességre érzéketlen zártcellás szerkezetének, a
mindkét oldali alufólia kasírozásnak (rétegnek) illetve a felső oldali fóliaborításnak köszönhető. A táblák pontos és
hőhídmentes egymáshoz való illeszkedésért a csaphornyok a felelősek. A felső oldali réteg a vízzárás biztos védelme miatt
átlapolással és öntapadó-csíkkal lett ellátva. A szarufa és az egyéb tartóelemek illetve a rákerülő deszkázat igényes, egyedi,
látszó faszerkezetek kialakításának lehetőségét kínálja.

Az épületen belül termelt hőt bent kell tartani. Erre legjobb megoldás az, ha a
kültérrel érintkező határoló falakat hőszigeteljük.

Gyors - hatékony munkavégzés a PIR hőszigetelő rendszerrel.!
Jellemzők: Kiemelkedő energiahatékonyság (Lambda λ = 0,022 W /m2K) - a legalacsonyabb hővezetési tényező, hatékony
szigetelő anyag a piacon, csökkenti a fűtési számlákat akár 40%-kal!
Egészséges levegő otthonában - ellenáll a nedvességnek, érzéketlen a levegő beszivárgásra (felszívódás <2%), nincs
penészedés és gombásodás. Kivételesen tartós – szerkezet, zárt sejtek és nagy sűrűség biztosítja a magas termikus
stabilitást az egész használat során.
A panel egy biztonságos anyag, nem gyúlékony, nem csöpög és nem terjed tovább a tűz.
Ez megfelel a tűzvédelmi követelményeknek, környezetbarát és biztonságos, újrahasznosítható és újra felhasználható.
Alkalmazás: tetők – falak – padlózatok – mennyezetek, új és felújítandó épületekhez.
Érdeklődés: telefon 06-70-550-8452, e-mail bagifa@invitel.hu http://www.depron.hu

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 harmatponttáblázat 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, az ilyen jellegű technológiai
fegyelemsértést. A hőkamera „belát a vakolat alá”! Lényeg, hogy van megoldás a hőhidak csökkentésére, sőt, már vannak
hőhíd mentes építőanyagok, technológiák is. Ilyen a Depron belső és PIR külső hőszigetelés!
http://www.depron.hu bagifa@invitel.hu Kattintson a linkre, videó: https://www.youtube.com/watch?v=2A70oG6ipao
PIR hőszigetelés videó: http://www.youtube.com/watch?v=wrPAhUln2dg

Légtömörség mérés Blower - door teszt segítségével
A passzív és alacsony energiájú házaknál alapvető követelmény a
megfelelő légzárás. A jó kivitelezés és a légtömörség biztosításával
a hőáramlásból eredő hőveszteségek kiküszöbölhetőek, illetve
minimálisra csökkenthetőek. A légzárás a komfortérzet szempontjából
is fontos, hiszen a légáramlásból eredő huzathatás elkerülhető. A fokozott
légzárás és hézagmentesség a külső zaj elleni védekezést is segíti.
A megfelelő légzárás kialakításának már a tervezésnél el kell kezdődnie.
A légzáró felületeket lehetőleg minél rövidebben, egymással
összekötve, folytonosan kell kialakítani. Az épületek légtömörségét
műszerrel vizsgálhatjuk. Passzívházaknál ez kötelező, hiszen
a passzívház kritériumok között szerepel az előírt légtömörségi érték.
A Blower-door próbát elsősorban passzív házaknál használják, de minden
olyan épületnél érdemes elvégezni, ahol fontos, hogy minél kevesebb
energiával fűthető legyen. A mérés azt mutatja meg, hogy mennyi levegő
távozik a lezárt épületből óránként. Ez elsősorban a kivitelezésen múlik,
vagyis hogy mennyire pontos a tömítés a különböző csatlakozásoknál és réseknél. Egy átlagos magyarországi
házból óránként a térfogata többszörösének megfelelő levegő is elszökik. A passzívházaknál ez nem lehet több,
mint a térfogat 60%-a. A légtömörségi mérést érdemes az építkezés alatt két fázisban is elvégezni. Az elsőt még
az építési folyamat közben, amikor a légzáró felületek már elkészültek, de a hibák még korrigálhatók. Így nem a
kész burkolatokat, fóliákat kell bontani, ha a hibákat javítani. A második tesztet az építkezés végén, a használatba
vétel előtt kell elvégezni.A mérés során egy külső nyílászáróba fóliákkal ideiglenesen egy légfúvót építenek be,
amely segítségével az egész házat vákuum vagy túlnyomás alá helyezik. Az így kialakuló külső és belső tér
közötti nyomáskülönbség miatt a tömítetlen réseken áramlani kezd a levegő. Ezt az áramló levegőmennyiséget
mérik, így határozható meg a szivárgás. A légtömörségi teszt eredménye megmutatja, hogy 50 Pa
nyomáskülönbség mellett mérve hányszor cserélődik ki a levegő 1 óra alatt. A légtömörség mérés nagyon jó
ellenőrzési lehetőség, amelynek segítségével meggátolhatjuk az apróbb kivitelezési hibák miatti későbbi
hőveszteséget. Sok kicsi sokra megy, ez esetben is érvényes ez az örök igazság, sok energiát spórolunk meg
a használat során, ha légzáróan építjük meg a szerkezeteket.

Épületeink nagy része hőszigetelés nélkül, illetve a mai elvárásoknak nem megfelelő
hőszigetelő anyagok felhasználásával készült. Az elmúlt években több tízezer ház tetőterét
illetve homlokzatát építették be minimális hőszigetelés használatával, esetleg hőszigetelés
nélkül. Az általunk kínált DEPRON és PIR termékek, legyen tető és utólagos hőszigetelés,
az épület bármely szerkezeti elemeire, kiváló megoldást és minőséget képviselnek.
Az energiatudatos épületek és házak több, összetett rendszer és megoldás segítségével érik el a
minimális energiafelhasználást. Fontos, hogy a lehető legjobban felhasználják a természetes forrásokat,
de a tökéletes hőszigetelés is igen fontos szerepet játszik.
Az épületeket három kategóriába sorolhatjuk aszerint, hogy mennyi energiát használnak fel:
Alacsony energiafelhasználású ház: évi 50 KWh/m2
Ultra alacsony energia felhasználású ház: évi 30 KWh/m2
Passzívház: évi 15 KWh/m2
Ezek a számok igen jelentős eredményeknek számítanak, ha azt nézzük, hogy egy átlagos méretű családi
háznak egy év alatt 120-180 KWh/m2 energiára van szüksége. Ma Magyarországon az épületek mintegy 80-90
százaléka nem rendelkezik megfelelő hőszigeteléssel, és emiatt sokkal több fűtési energiára van szüksége. A
megfelelő minőségű és kivitelezésű hőszigetelés megnöveli a falak belső felületének hőmérsékletét, ezzel pedig
az épület azon szerkezeti elemének a hőmérsékletét is, amely a hőhidat képezi. Ennek a folyamatnak
köszönhetően megszűnik a párakicsapódás és nem kell további, a páratartalomhoz kapcsolódó problémától sem
tartani. Egy jól kialakított szigeteléssel télen akár 60-65%-kal csökkenthetjük az energiafelhasználás mértékét,
míg nyáron 5-7 fokkal is alacsonyabb hőmérsékletet érhetünk el a lakásban. A megfelelő szigetelés így az
energiafogyasztás csökkentésén keresztül hozzájárul ahhoz, hogy energiatudatos épületet üzemeltethessünk.
Ha felkeltettük érdeklődését, bátran vegye fel a kapcsolatot..! 06-70-550-8452 bagifa@invitel.hu

Katonás József

Ma mindenki úton-útfélen a környezettudatosságról beszél, folyik a népnevelés, az agyak
átmosása. Nincs ezzel semmi baj - elvileg. A baj ott kezdődik, ha mindannyian - még a
szakértők is - lemondunk arról, hogy alaposabban utána járjunk a részleteknek.
Márpedig ott bújik meg az ördög, a részletekből derül ki, hogy az üzenetek a különféle speciális érdekek hálózatában hogyan
torzulnak. Mert mindenképpen torzulnak: képtelenek vagyunk ennyi információt befogadni, feldolgozni és nem utolsó sorban,
továbbgondolni, saját magunk következtetéseket levonni. Felületesek vagyunk, felületességre kényszerülünk. Minden tervezésnél
meg kell határozni, hogy mit szeretnénk elérni, és az milyen feltételekhez kötött. A hőszigetelés optimális vastagságának
meghatározásának célja az energiafelhasználás optimalizálása. Az alapkérdés így az, hogy az energiafelhasználás optimalizálásával
mit szeretnénk elérni?
Az építtető részéről általában három igény jelentkezik: arányos beruházási költségek, minél kisebb fűtési számla és
üzemeltetési biztonság (félelem a szolgáltatóknak való kiszolgáltatottságtól). Ha tágabb társadalmi szinten nézzük, akkor az
alapkérdések a környezeti terhelések csökkentése és az energia ellátás biztonsága. Az építtető közvetve érdekelt a társadalmi
igények teljesülésében, de egyéni céljai az építés "pillanatában" nem feltétlenül egyeznek a társadalmi célokkal. Ennek egyik fő oka,
hogy az energetikai megtérülési mutatók nem esnek egybe a pénzügyi megtérülési mutatókkal, vagyis az energiatudatosan
építtetőnek mélyebben kell a zsebébe nyúlni.
A tervezett élettartam: Ez szerintem a legfontosabb dimenzió. Biztos sokan mondják most, hogy minek erről beszélni, hiszen
természetes, nekem az a tapasztalatom, hogy nem. A laikus közönségtől nem várható el, hogy a tervezett élettartam fogalmát
mérnöki szempontból ismerje, de azt látom, hogy szakmán belül is gyakran elfelejtik az amúgy iskolában tanultakat. Nem egyszer
hallom kollégáktól, hogy valami pl. kétszeresen túlméretezett, sőt építési rendszer marketing anyagában érvelnek azzal, hogy az
adott szerkezet teherbírása "ennyiszer" nagyobb, mint egy másiké. Ezek mérnöki szempontból, sőt minden szempontból értelmetlen
kijelentések. A tervezés során mindig valószínűségi adatokkal dolgozunk és mindig arra tervezünk, hogy az adott szerkezet az
adott hatást milyen valószínűséggel viseli el, ez lényeges különbség, vagyis a teherbírás/teljesítmény értékhez mindig tartozik egy
valószínűségi érték. A valószínűség pedig mindig adott időtartamra értelmezhető. A hőszigeteléssel kapcsolatban
a hatás oldalról a valószínűségi értékek elég kézenfekvőek, mivel a hatás az időjárás, ami csak így írható le. A tervezési előírások
erre adnak adatokat, amik átlagban jól használhatók, de nincsenek adatok, ill. egyezményes módszerek az extrém esetek
kezelésére. A hőszigetlés hatékonysága: a hőszigetelés hatékonysága fordított arányban van a szigetelés
vastagságával, és minél rosszabb hőszigetelő a fogadó szerkezet, a kiegészítő szigetelés annál
hatékonyabb.
Möller 1929-ben már leírta, hogy az energiafogyasztás nyeresége nem minket gazdagít, a beépített energia
nyeresége sem, és ha a tervezett élettartam során nem a minimális fogyasztásra törekszünk, akkor biztos
vesztünk rajta.
A teljes elemzés a linkre kattintva olvasható! http://epiteszforum.hu/milyen-vastag-legyen-a-hoszigeteles#comment-16489

PIR hőhídmentes szigetelés
Energiatakarékos házaknál az egész épületburok hőszigetelése kitűnő. Az épületburok azon épületelemeket jelenti, melyek a belteret
elválasztják a kültértől. Belül kellemes klíma kell uralkodjon - kívül ezt az időjárás határozza meg.
Mivel Közép-Európában az időjárási viszonyokat október közepétől április végéig a hűvös és csapadékos idő jellemzi, az
épületburkon belüli hőmérséklet magasabb lesz, mint a szabadban. Ekkor a burkon keresztül hő távozik - ha ez a hőveszteség nem
kerül pótlásra, akkor relatív gyorsan bent is olyan hideg lesz, mint kint. Ezért ésszerű a hő távozásának határokat szabni - pontosan
ez a feladata a hővédelemnek. Minden építési módnál lehet jó hővédelmet alkalmazni, ami már eredményesen meg is történt: a
nehézszerkezetes építésnél a faszerkezetes építésnél, a készházépítésnél, héjelem-technikájú építésnél, a fémszerkezetes
építésnél és a vegyes szerkezetű építés minden formájánál. Egy utólagos, nagyon jó hőszigetelés meglévő épületeknél is
lehetséges. Az energiatakarékos házépítés tapasztalataiból egy fontos elv vezethető le: "Ha már lúd, legyen kövér!"
- hővédelemnél ne spóroljunk a szigetelés vastagságával. A passzívháznál ezt komolyan veszik - mert a jó hővédelem az
energiamegtakarítás egy nagyon gazdaságos útja.
Passzívházak hőszigetelési szintje:
A külső falak, az aljzat és a tetőfelületek hőátadási tényezője a 0,10 és 0,15 W/(m²K) közötti tartományban van (közép-európai
klímaviszonyok között). Ez ma minden építési módnál csúcsértéknek felel meg, és a mai energiaárak mellett egyben a
leggazdaságosabb értéknek is. Ezáltal a téli hőveszteség elhanyagolhatón kicsi lesz. És mindehhez a belső felületek hőmérséklete
majdhogynem megegyezik a levegőével, méghozzá túlnyomórészt függetlenül a fűtés módjától. Ez nagyon jó komfortszinthez és a
légnedvességen alapuló építési károk elkerüléséhez vezet. A jó hőszigetelés nyáron is védelmet nyújt a forróság ellen. A nyári jó
komfortérzethez az ablakok megfelelő árnyékolása és kielégítő szellőztetés is fontos. Passzívházakban a jó hőszigetelés és a
légtömör építés kiválóan bevállt. Egy további alapelv a "hőhídmentes kialakítás": A szigetelés megszakítások nélkül az egész épület
köré kerül kialakításra. Ezáltal elmaradnak a hideg sarkok és a túlzott hőveszteségek. Ez is egy hozzájárulás a nagyértékű,
komfortos és kármentes építéshez. Az energiatakarékos építés legfontosabb elve: egy az épület köré elhelyezett megszakítás
nélküli hőszigetelő burok amely lecsökkenti a hőveszteségeket, mint egy meleg kabát. Mivel a legtöbb hőszigetelő anyag nem
légtömör mint a PIR. Nagyon fontos a hőhidak elkerülése, amire egy külön tervezési módszer lett kifejlesztve, a "hőhídmentes
kialakítás". Igazából a hőszigetelés a fontos, nem pedig a hőtárolás. A meglévő épületekben az összes hőveszteség több, mint
70 %-áért a külső falak és a tető hővesztesége a felelős. Ezért az energiamegtakarítás legfontosabb eszköze a hőszigetelés
javítása. Ez ráadásul magasabb komforthoz és jobb állagvédelemhez is vezet.
Szerző: Dr. Wolfgang Feist, a német Passzívház Intézet vezetője

Hangszigetelési érték: Rw 40 - 44 dB

